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ПРЕДГОВОР

Тоя речник обхваща личните и фамилни имена у българите от Освобож
дението насам, като някои се проследяват от по-далечно минало.

На имената се посочва — доколкото това може да се установи — про
изходът и значението, мястото, където се срещат, а в отделни случаи годи
ната, когато са записани или когато са родени лица с по-редки имена.

Задачата на речника е да запознае читателите с историята и значението 
на имената, с основните принципи, по които те се създават, а заедно стова 
да надзърне в една малко изследвана страна от културата и душевността 
на българина и да повдигне въпроса за повече българщина и национално 
достойнство в нашата антропонимия.

Въпреки дългогодишното събиране и проучване в речника има непъл
ноти и недостатъчно убедителни тълкувания, които не можаха да бъдат 
избягнати. В тоя област предстои още много да се работи.
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И З В О Р И

Имената са събирани от различни печатани и непечатани извори и от 
живата реч. От печатаните извори по-важни са:

Найден Геров, Кръстни имена (в края на V том на Речник на българ
ския език). Някои имена са пропуснати в тоя списък, но ги има на азбуч
ния ред в самия речник.

Братя Миладинови, Собствени народни имена (в сборника Български 
народни песни).

Д. Вукадинов, Списък на западнобългарските народни имена, СбНУ 
XV, 1898.

Л. Милетич, Поменици на манастира Св. Ив. Бигор, Дебърско, и 
Пречиста, Кичевско, СпАК XVI, 1918 и XVIII, 1919.

Никола Милев, Български лични и семейни имена от XVII век, Из
вестия на Народния етнографски музей, III, кн. 3 и 4, София, 1921.

П. Мутафчиев, Из нашите старопланински манастири, СбАК, 15, 1931.
Спомоществователи на възрожденски книги — в края на книгите, 

издавани от 1825 г. до Освобождението.
Български алманаси — от П. А. Петров и др., 1893, от Ст. Митев, 

1900, Хр. Даалиев, 1908, д-р Ив. Парлапанов, 1917.
Густав Вайганд, Българските собствени имена — произход и значе

ния, София, 1926.
Именник, сир. списък на имената, които се дават при св. кръщение. 

Издание на св. Синод, София, I изд. 1927, II изд. 1942.
Асимилаторската политика на турските завоеватели, съставител Пе

тър Петров, София, 1962.
Йордан Заимов, Из панагюрската ономастика, Сборник Панагюрище 

и Панагюрският край в миналото, София, 1961.
Йордан Заимов, Принос към проучването на местните имена в Южна 

Добруджа, София, 1956.
Телефонни указатели на София и други градове от последните години.
Списъци на избирателите на разни градове и села, издавани между 

1940 и 1950 г.
Списъци на наградени многодетни майки. Столичните вестници от 

март 1952 и януари 1953 г.
Стари и нови вестници, некролози, надгробни надписи.
Като материал за антропонимия писмените извори имат две слаби 

страни — в повече от тях не е посочено ударението на имената и тук-там 
се срещат печатни грешки. Затова много по-надежден извор са ръкописните
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регистри на населението в народните общински съвети — от тях имената 
са вадени в присъствие на местни хора, коиго посочваха верния изговор и 
понякога даваха сведения за историята или произхода на името. Така е 
събиран материал от почти всички наши градове и голям брой села. Друг 
надежден извор е личната анкета с отделни лица, особено с ученици през 
дългогодишната ми преподавателска практика.
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Т. П а н ч е в, Допълнение на Българския речник от Н. Геров. Пловдив, 1908.
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Д. А. М а г а з а н и к, Турецко-русский словарь. Москва, 1945.
Fr. М i k 1 о s i с h, Lexicon palaeoslovenico-graeco-latinum. Vindobonae, 1862—1865.
C. A l e x a n d r e ,  Dictionnaire grec-fran^ais. Paris, 1874.
A l b e r t  D a u z a t ,  Dictionnaire etymologique des noms de famille et prenoms de France 

Paris, 1951.
N. A. C o n s t a n t i n e s c u ,  Dicjionar onomastic rominesc. Editura Academiei Repub-

licii populare romine, 1963.
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4

У В О Д

ЛИЧНИ ИМЕНА 

ПЛАСТОВЕ В ИМЕНАТА

Личните имена у българите са възниквали или са възприемани през 
различни епохи.

Най-стар пласт съставят имената, наследени от далечното минало, 
които се срещат и у другите славянски народи, като Владимир, Владислав, 
Драгомир или съкратените им форми Драго, Миро, Слав, Нягул, Семко, 
Сульо, Требел.

С настаняването на Балканския полуостров българските славяни ще 
да са възприели имена и от тракийския субстрат, но за тях нямаме положи
телни данни. Засвидетелствуваните тракийски имена от нашите земи, като 
Бизис, Дадас, Долее, Котис, Мендас, Раскос, Садалас, Садокос, Севтес, 
Терес1, може би са преобразени в нашите Бизо, Дадо, Доле, Коте, Мендо, 
Раско, Садо, Сево, Сефтора, Терьо, но това е само предположение. За днеш
ния българин тия имена са свързани с други основи и с преосмислени по 
тях. Оцелели са имена от латински корени. Едни от тях може би са останали 
от старото романизирано население, а други да са по-късни заемки от ру
мънски и арумънски. Такива са Буньо, Негра, Негро, Неро, Премо, Пуро, 
Пурош, Рута, Руте, Руфе, Руфо и редица други. Тях не бива да смесваме 
с чисто румънските имена, които се срещат сега в крайдунавските села и 
градове и чиито носители са български власи. Старите имена от тракийски 
и латински корени можем да приемем за втори пласт.

С идването на Аспаруховите българи е навлязъл трети пласт лични 
имена. За оригиналния вид и скритото значение на тия първобългарски 
имена разполагаме с оскъдни сведения, защото сравнително малко от тях 
се срещат в историческите паметници, а другите, по-многото, са били под
ложени на промени и изхабяване в устата на безкнижния народ. При това 
те не са свързани с понятни славянски думи, нито с някои календарски 
светии, та първоначалната им правилна форма се е заличила в езиковото 
съзнание на народа. Засега можем само да допущаме, че днешни български 
имена, като Джута, Жоте, Кедо, Пижо, Пуше, Шоле и много други, за 
чийто произход още няма задоволително обяснение, може би крият изменен 
първобългарски, кумански или печенежки корен. Първобългарски са и

1 В. Б е ш е в л и е в, Проучвания върху личните имена у траките, София, 1965.
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имената на нашите ханове и боляри отпреди покръстването, както и някои 
по-сетнешни. През време на дългото гръцко и турско робство почти всички 
те са изчезнали от народната традиция, а в по-ново време част от тях са 
възобновени по книжовен път.

С покръстването на българската държава в 865 г. у нас нахлуват ма
сово християнските имена от източноправославния календар. Дори самият 
княз Борис I е получил второ име — Михаил. По произход християнските 
имена са главно староеврейски, гръцки и латински.

Еврейските имена са заети от Библията — Стария и Новия завет. 
Те отразяват един дълбоко религиозен мироглед и вяра за общението на 
човека с бога.

Гръцките имена са най-многобройни, защото повечето православни 
светци и светици изхождат от елинизираните области на Източното Сре
диземноморие. По значение гръцките имена са доста разнообразни, дори 
поетични. Понеже около 2/3 от календарските светии и мъченици имат гръцки 
имена, техният брой у нас надминава двесте, а с производните и видоизменени 
форми — няколко пъти повече.

Латинските имена се срещат главно у католиците. У нас има малко 
латински имена, и то преминали през гръцки.

Всички тези календарски имена образуват четвърти пласт в нашата 
антропонимия. Близки до тях са и имената, които означават някое черковно 
понятие, книга, евангелски град и под., например Ангел, Ставри, Псалтир, 
Салтир, Витлием, Йерусалим.

Въпреки вековното турско робство поради разликата в религията 
турски лични имена не са възприети у нас. Мохамедански имена (повече от 
арабски произход) се срещат само у помаците. Вън от тях се срещат неголям 
брой имена, в които се крие турски корен, но те са образувани на българска 
почва от познати турски думи. Такива са Демир, Курти, Каро, Севда, 
Султана, Сърма и др. Има също някои прякори или псевдоними на видни 
хайдути, с които са прикривали истинското си име, например Чавдар, 
Индже, Атмаджа.

Тези турски имена и псевдоними съставят пети пласт.
От Възраждането насам у нас все повече възникват имена, които отра- 

зяватфполитически, литературни и други влияния. Например към края 
на турското робство се появи личното име Венелин. В същност то е фамилно 
име на руския писател-историк Юрий Иванович Венелин, чиито книги за 
българите му бяха спечелили симпатията на нашата интелигенция. Малко 
по-късно, та и след Освобождението у нас зачестява рядкото преди това 
име Александър. Явно е, че родителите или кръстниците са имали пред 
вид не календарския светия, а руския император Александър II. В същото 
време зачестява и името Владимир, син на Александър II. През време на 
Освободителната война се прочули някои руски военачалници и покрай 
това се явили имената Гурко, Скобел, Калитин.

Когато Фердинанд Кобург станал княз на българите в 1887 г., това 
име не било познато у нас; сега почти във всяка околия има по двама-трима 
Фердинандовци и те са хора на преклонна възраст или вече покойници.

След Октомврийската революция у нас се явиха лични имена Ленин, 
Будьони, Леваневски и др., а в годините наскоро преди 9 септември 1944 
има и случаи на скрити политически имена, някои заети наготово от руски, 
като Нинел (обратно четене на Ленин), Владилен (=Владимир Илич Ленин),
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Вилдирас (^Владимир Илич Ленин, диктатура на работници и селяни), 
Интерна (Интернационал), Клароза (Клара Цеткин и Роза Люксембург), 
Петилетка и др.

Увлечението по имена на политически лица и актуални събития поня
кога носи неприятни изненади. Наскоро след Октомврийската революция 
някои бащи у нас бяха кръстили синовете си Троцки, после трябваше да 
им сменят името. През 1935 г. един в Ломско кръстил сина си Хитлер,а 
сега се казва Христо. Срещал съм още имената Рузвелт, Мао-дзе-Дун, 
Сукарно, а към 1945—1950 г. зачестиха имената Сталин, особено Сталинка. 
Тия примери ясно показват колко е рисковано да се вземат имена на поли
тически дейци, за които историята не е казала последната си дума.

Най-сетне има и — така да се каже — патологични случаи на полити
чески увлечения. Например: към декември 1941 г. японските войски пре
взеха Сингапур и Рангун. Един-два дена след това в Пловдив се родили на 
някой си разпален аксиалист близначета момче и момиче. И кръстили 
момчето Сингапур, а момичето — Рангуна. . .

Друг източник на имена е литературата .Още през втората половина 
на миналия век у нас се явяват имената Геновева и Графица — от пред
ставлението „Многострадалната Геновева“. Към 1908—1910 г. често пред
ставяха Базовата драма „Борислав“ — и мнозина родители почнаха след 
това, та и до днес да кръщават децата си Борислав и Тамара. Литературно 
влияние сочат и имена като Людмил и Людмила, Робинзон, Маргарита, 
Ивайло, Ингеборг, Албена, Пушкин, Вазо, а често срещаното в някои 
градове и села име Емил се дължи на известното съчинение наЖ- Ж. Русо — 
„Емил“, което преди години беше настолна книга на мнозина наши по- 
будни и прогресивни учители. Тая мода беше позаглъхнала, но напоследък 
пак се оживи — тоя път от съветската литература. Тук спадат имена като 
Аксиния, Олег, Чайка и др.

Наред с литературата извор на лични имена стана и киното — Бригита, 
Евелина, Марлена, Наргиса, Патриция, Радж.

Ако приемем политическите и литературните имена за шести пласт, 
последния, седмия, ще съставят имената от думи, които означават някой 
предмет на модата или техниката. Имало ги е още в миналото — Атлаза, 
Кадифа, Седефчо, Сърма, има ги и в по-ново време — Грамофонна, Теле
фонна, Салфетка, Радиум и редица други.

ЗНАЧЕНИЕ НА ИМЕНАТА

Всички имена са възникнали с определено значение. За чуждите по про
изход българинът изобщо не се интересува какво значат. За него-те са просто 
имена на календарски светии, исторически лица идр., а впоследствие — на 
дядото, бабата или някой близък роднина, чието име подновяват внуците.

Не така обаче стои въпросът с българските имена. Значението на едни 
от тях е ясно и сега (Веселин, Гълъб, Добри, Драга, Златко, Любен, Радко, 
Ружа, Цветан), а на други е избледняло, защотоса образувани от старинни 
и редки думи или са свързани със забравени вече народни обичаи и пове
рия (Гальо, Гърдьо, Доста, Обретен, Пометко).

По семантика българските народни имена могат да се разделят на две 
големи групи, между които не винаги се долавя ясна граница — пожела- 
телни и защитни.
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Пожелателни имена

В пожелателните имена е вложено желанието на родителите за бъдещето 
на детето.

Ж и в о т  и з д р а в е :  Дабижа (да бъде жив, да живее), Живко, 
Живка, Здравко, Здравка. Пожелание за дълъг живот се крие и в имена, 
като Арда, Искър, Дунав, Струма (да не пресъхва, да е вечен като 
реката).

Р о д  и с е м е й с т в о :  Брайко, Брайно, Братан, Браян (да живее 
с братя и сестри, да му казват брайно), Байо, Байко, Байно (да порасне, 
да стане байко ’бате’ на по-млади братя и сестри), Везенко, Везьо (да е 
привързан към рода и близките си), Родьо, Рода, Родка, Родан, Родана 
(да продължи рода), Лозьо, Лозан, Лоза, Лозена (да продължи лозата, 
т. е. рода, влаката), Татьо, Татой, Татун, Татунчо, Татина (да бъде като 
татко си, да го наследи и замести), Новко, Новка (да поднови рода), За- 
варин, Заваринка (да го заварят, да дочака по-млади братя и сестри или 
деца и внуци), Меньо, Мянко, Мена, Мяна (да порасне, да стане за женене 
и да прати или да получи мена — годежен дар).

У с п е х  в ж и в о т а :  Първан, Първо, Първа, Първена (да бъде 
пръв, първенец в живота), Видьо, Виден, Вида, Виденка (да бъде виден, 
бележит), Вельо, Велчо, Велико, Вела, Велика (да бъде голям, велик), 
Сретен, Сретко, Сретя (да е честит, да има срета — щастие в живота).

С и л а  и х р а б р о с т :  Воин, Войно, Войка (да бъде юначен), Бойо, 
Бойко, Бойка (да се боят от него, да бъде властен), Страхил (да се страхуват 
от него), Силян, Силяна (да бъде силен), Храбро (да бъде храбър), Груди, 
Груйо, Груда, Грудка (да бъде як и набит като грудка).

К а ч е с т в а  н а  х а р а к т е р а :  Веселин, Веселина (да е весел 
и да весели близките си), Ради, Радко, Рада, Райка (да бъде радостен, да 
се радва или да радва близките си), Драго, Драган, Драгой, Драга, Дра- 
гана (да е драг на хората), Добри, Добрин, Добра, Добрена (да бъде добър), 
Мила, Милка, Милен, Милена, Милован, Миладин (да бъде мил), Искрен, 
Искрьо, Искра (да бъде искрен, откровен, сърдечен).

Т е л е с н а  х у б о с т :  Хубан, Хубен, Хуба; Лепо, Лепой, Лепа 
(да елепу хубав), Гиздьо, Гизда, Гиздана; Вакльо, Ваклин, Вакла, Ваклина 
(да бъде вакъл — с хубави черни очи и вежди), Косан, Косена (да има 
хубава буйна коса), Къдрьо, Къдрин, Къдра (да има къдрава коса), Руси, 
Русен, Руса, Руска (да има хубава руса коса), Белчо, Бельо, Белин, Бела 
(да бъде бял, хубав), Румен, Румена, Румяна (да бъде румен), Младен, 
Младена (да младее, да бъде с младежки вид), Юно, Юнчо (да бъде юн = 
млад, младолик).

Близки до пожеланията за телесна хубост са имената, които сами по 
себе си означават хубави и приятни неща, а именно:

Ц в е т я :  Аглика, Иглика, Божур, Божура, Босилко, Босилка, Невен, 
Невена, Перуника, Ружа, Смил, Смилен, Смилена, Смин, Сминка, Стратор, 
Теменуга, Теменуша, Трендафил, Трендафила, Цвета, Цвята, Цветко, 
Цвятко, Цветан.

Б и л к и  и т р е в и :  Билка, Биляна, Билко, Билчо, Девесил, Детелин, 
Детелина, Имелка, Тентява, Чубра, Чубрин.

Д ъ р в е т а  и п л о д о в е :  Вишна, Вишньо, Калин. Калина, Крушо, 
Круша, Череша, Ябълка, Явор, Ягода, Ягодинка, Ясен.
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П т и ц и :  Гълъб, Гълъбин, Гълъбена, Паун, Пауна, Пауница, Славей, 
Славейко, Славейка, Сокол, Соколена.

Н е б е с н и  с в е т и л а :  Звезда, Звездена, Звезделина, Звездо, 
Звезделин, Денкица, Зорница, Слънчо.

Защитни имена

Защитните имена, както и пожелателните, са свързани с първобит
ната вяра в магическата сила на словото. Тяхното предназначение е преди 
всичко борба с детската смъртност. Когато на някои съпрузи първите 
деца мрели, те дават на новата си рожба такова име, което да я пази от 
преждевременна смърт. Защитните имена са няколко вида:

а) От глаголен корен със значение „стоя, трая“: Стойо, Стойко Стоян, 
Стоимен, Стойка, Стояна, Станьо, Станко, Станой (да ни стои, да остане 
жив), Трайко, Трайчо, Траян, Траяна (да трае, да живее), Прифан (да се 
прихване, да оцелее), Седенка (да се заседи).

б) От дума, която означава здрав, твърд и неособено ценен предмет: 
Камен, Кремен, Кремена, Желязко, Желяза.

в) От названието на обикновен домашен предмет, част на къщата, ко
лата, ралото: Стрехчо, Праго, Пометко, Брусо, Скобел, Рукан, Блехо, 
Опленчо, Ралник.

г) „Грозни“ имена, т. е. имена, които предпазват от зли очи: Грозьо, 
Гърдьо (гърд—грозен), Черньо, Сиво, Сяро (сяр=сив), Гарчо (гар=сив, 
мургав), Гриво (грив= сив, сивоок).

д) Имена около подхвърляне. Към средствата за борба с детската 
смъртност спада и широко практикуваната допреди две-гри поколения 
с и м в о л и ч н а  ж е р т в а .  Ако на родителите мрели децата или се родяло 
хилаво дете, за което се боели дали ще остане живо, „подхвърляли“ го рано 
сутрин на улицата или край кладенеца и гледали от закрито място кой ще 
мине пръв да го намери. Който го найде или обрете, той става кръстник на 
детето и му дава било своето име, било Найден, Найда, Обретен, Обретко. 
Ако вместо човек най-напред дойде и помирише подхвърленото дете някое 
домашно животно — крава, куче, прасе, загрижените родители си казват, 
че такъв е бил късметът на детето им, и може да го кръстят Кравьо, Кравко, 
Крава, Боло, Кучо, Кучкан, Песьо, Песан, Прасо. И вярвяли, че с това 
са избягнали проклятието и детето ще оцелее до дълбока старост.

е) Търсене на име. Проклятието над родителите да не им траят де
цата може да се избегне и с ново име, каквото няма в рода и в близката 
околност. Такива са някои съвсем редки черковни имена или просто от 
израза „Търся име“, „Диря име“, „Питам за име“ вземат първата дума и 
образуват Търса, Търсена, Търсан, Търсанко, Дирьо, Диран, Дира, Пито, 
Питьо, Пита, Прашо, Прашан или втората дума. Имо, Имена.

ж) Защита от други беди. Според наивното вярвяне на нашите баби и 
деди някои имена крият сила да предпазват и от други напасти, каквато 
бива понякога нежеланото многодетство. Когато се раждат все момичета 
(а всеки родител иска да има преди всичко мъжка рожба), кръщават четвър
тото или петото момиче Доста, Достена или Стига („доста ни са вече моми
четата“) — за да се роди след него момче. Когато се раждат препалено 
много деца, кръщават десетото или дванайсетото Запрян, Запряна, Заприн,
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Запрен (да запрат, да не се раждат повече). Такова име са давали понякога, 
за да спрат не ражданията, а умиранията.

Магическата сила на името можела за цял живот да служи като за
щита против беди и диви зверове. А понеже най-опасният звяр за човека и 
стоката му по нашите места е вълкът, широко разпространени са имената 
Вълко, Вълчо, Вълкан, Вълкана. Иначе казано: понеже сам той е „вълк“, 
няма да му вредят вълците. Същия смисъл имат по-редките имена Змейо, 
Змейко (да пази човека от змии и змейове), Огньо. Огнян (да го пази от 
огън и пожар), Сипко, Сипана (да го пази от болест сипаница). Подобно 
апотропично значение крият имената Обичка, Обецан, Дупчо, може би още 
Куцо, Куцар и др.

ПРЕОСМИСЛЕНИ ИМЕНА
\

Когато някое чуждо по произход и с непонятно значение име напомня 
българска или позната у нас чужда дума, хората го свързват с тая дума и го 
смятат за образувано от нея. Така от гръцкото име Тихон ’щастливец’ са 
възникнали имената Тихо, Тихол, Тиха, Тишка — и ние смятаме, че крият 
значение „тих“. От гръцко Продром, Продрум ’предтеча, предшественик’ 
е образувано Друми и преосмислено по думата друм: да е вечен като сел
ския друм. Първобългарското име Боян ’богат’ влиза в системата на име
ната от боя се: Бойо, Бойко, Бойчо, Бойка. От еврейското име Михаил се 
образуват редица съкратени форми: Михо, Мико, Мино, Миньо, Минко, 
Минчо, Мичо, Мишо. Когато към началното ми- има и л — Мильо, Милко, 
Милчо, новата форма се слива с групата български имена от корен мил: 
Мила, Милка, Милан, Милен. От гръцкото effiappivig ’съдба’ произлиза 
името Ермен, Ерменко, Ерменка, но съкратената западнобългарска форма 
Ерма се покрива с името на река Ерма и вече спада към личните имена, 
образувани от реки. Имената Рилко, Рилчо, Рила, Рилка лесно могат да 
се изведат от гръцко Кирил или еврейско Рахила, но понеже се срещат 
главно в Югозападна България, преосмислят се по планината Рила. Така 
с по-големи или по-малки промени са преосмислени още редица имена: 
Иван, видоизменено на Иво, Ива и сближено с горското дърво ива; Алипи, 
станало Липо, Липан, повече напомня дървото липа\ Лило е видоизменено 
от Илия и свързано с Лила, Лиляна — от лиляк\ от Киприян се получава 
Кипро, Кипра — по прилагателното кипър. Същото става и с имена от 
славянски произход. Старинното Краеслав е значело „слава на страната, 
слава на родния край“, а съкратените форми Крайо, Крайчо, Крайна са 
преосмислени по край ’свършек’, както Доста и Запрян.

Старинната дума мер (мЪръ), която се среща в имена като Витомер, 
Владимер, Драгомер, Станимер, е значела ’велик, славен’, а после е прео- 
смислена с много по-употребимото мир ’мир, спокойствие’ и ’свят’. Едни 
от днешните имена на -мир са от по-стари на -мер, а новообразуваните са 
направо от -мир.

БОРБА С ЧУЖДИТЕ ИМЕНА

Календарските имена — еврейски, гръцки и латински — са ни били 
натрапени от византийските църковни власти, но както в миналото, така и 
днес те са чужд елемент, чуждо тяло в нашия езиков и народен организъм.
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Ето защо българинът открай време се е стремял да ги асимилира, да ги 
направи понятни по значение и по-лесни за изговор. Това се постига чрез 
п р е в о д  и чрез с ъ к р а щ а в а н е .

Понеже в недалечното минало мнозина образовани българи са знаели 
гръцки език, те разбирали значението на голяма част от имената и ги пре
веждали. Например ако дядото се казва Тодор или Доротей, което ще 
рече 'дар от бога, божи дар’, кръщават внука Божидар. Така и традицията е 
спазена, и дядото доволен, и името понятно.

Превеждане на гръцки имена е ставало нарядко още в старобългар
ско време, но се е засилило през Възраждането. Това е отразено и в на- % 
шата литература. За илюстрация да вземем две места от Базовите 
„Чичовци“.

Селямсъзът изрежда на поп Ставри имената на синовете си: „Петър съм 
кръстил на дяда Петра. . . Кръстя на вуйча Ставря — Ставри по български 
се вика Кръстьо, от Ставрос, но аз мразя патриката, както знайш. — Адаши 
сме — казваше поп Ставри.“ По-нататък Вазов говори за Иванчо Йотата: 
„Затова често караше дъщеря си Андроникия, или Мужепобедителка, 
както я наричаше в български превод мусикословеснейши Хаджи Атана- 
сия, да му пее известната патриотическа песня.“

Ето още няколко български имена, които по всичко изглежда, че са 
превод на съответни гръцки: Благородна — Евгения, Боголюб — Теофил 
или Филотей, Възкресия — Анастасия, Кръстьо — Ставри, Надежда — 
Елпида, Небесна — Урания, Пастирко — Пимен, Спас — Сотир, Сребро — 
Аргир, Царева — Василка.

Срещу редица други имена от български корен има близки, дори на
пълно еднакви до значение гръцки или латински, но в повече случаи бъл
гарските ще да са възникнали самостоятелно и семантичната близост е 
случайна. Такива са: Богдан — Теодосий, Божана — Теофана или Теопия, 
Венеци, Венцеслав — Стефан, Веселин — Иларион, Воин, Войно — Страти, 
Стратия, Господин — Кирил, Желязко — Сидер, Жива, Живка — Зоя, 
Запрян — Стамат, Звезда — Стела, Злата — Хриса, Златко — Хрисант, 
Камен — Петър, Къдрин — Згуро, Люба — Агапия, Малчо — Павел, 
Мира — Ирина, Руса, Р уска— Ксанта, Светла — Фота, Сретен, Сретко — 
Тихон, Черньо — Мавро и много други.

Създаването на български имена по чужд образец става не само с оглед 
на буквалното значение на чуждото име, но и какво напомня то, с какво е 
свързано.

Гръцката дума 7capaa*ei>Tfl значи буквално ’подготовка, приготовле
ние’, но гърците наричат така и седмичния ден петък (подготовка за праз
ника събота — по еврейската система). Поради тая връзка между подго
товка и петък срещу името Параскева у нас възниква и Петка. (В кален
дара има света Параскева — гръцка светица, и преподобна Петка — бъл
гарска). По-нататък от женското име Петка се образува Петко, което е 
отделно от Петър.

Еврейската дума шабат ’почивка’ по византийски се изговаря аа^Затоу 
и значи ’събота’. Срещу мъжкото име Сава или Савва у нас се явява Събо, 
Съби, Събчо, Съба, Събка, Съботин.

KvpwwVj на гръцки значи ’неделя’ (ден господен), а срещу личното 
име Кириак, Киряк имаме Недельо, Неделчо, Недялко, Неделя, Недялка 
и множество производни. *
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На гръцки Корсах^ Batcov значи ’Връбница’, Срещу редките у нас 
гръцки имена Вайо, Вая, а може би и независимо от тях, само във връзка 
с черковния празник, възникват българските Върба, Върби, Върбан, 
Върбен, които не спадат към другите народни имена от названия на дървета 
и цветя като Явор, Ясен, Яблен, защото върбата минава за малоцен
но дърво.

Черковният празник Благовещение на гръцки е EtjayyeXtov и оттам 
идва името Евангел, Вангел. У нас на едни места смятат името Благой за 
образувано направо от прилагателното благ, а другаде — като еднозначно 
< Вангел.

Тоя начин на борба с чуждите имена изисква не само будно национално 
Съзнание, но и познаване на езика. Ето защо неукият народ, като неможел 
да превежда, само е съкращавал и опростявал дългите имъчноизговорими 
чужди имена. От многосричното Емануил става Манол, Мано, Маньо, 
Манчо, от Пантелеймон — Пано, Панто, Пандо, от Хараламби — Ламбо, 
Ламби, от Константин — Коце, от Николай — Кольо, от Елисавета — 
Вета, Екатерина — Ката, Анастасия — Сия, Сийка.

Докато народът, от една страна, съкращава и видоизменя имената, 
от друга страна, църковните и училищни власти — независимо дали гръцки 
или български — упорито държат на пълните календар :ки имена. И съ
ществува една хилядолетна борба между народ и църква. Простолюдието 
несъзнателно създава и поддържа съкратените и видоизменени форми, 
църквата и интелигенцията съзнателно дЪрпат назад към историята и ка
лендара. Един пример пак от Базовите „Чичовци“. Като изрежда имената 
на многочислената си челяд, Иван Селямсъзът споменава и сина си Ма
нол. — Емануил — забеляза му строго поп Ставри — „и роди сина и на
рече ему имя Емануил“. . .

Ог Освобождението насам все повече надделяват пълните календарски 
форми, а голяма част от съкратените вече се срещат само във фамилните 
имена. Ето примери, взети от Телефонния указател на София, 1966 г. 
Антон Дочев, Георги Георундов, Георги Гергов, Георги Геров, Георги Гетов, 
Георги Гецов, Георги Гешов, Георги Гицов, Георги Гичев, Георги Гогов, 
Георги Гюров, Димитър Диков, Димитър Дилков, Димитър Дилов, Дими
тър Дилчев. Димитър Димов, Димитър Димчев, Димитър Митев, Димитър 
Митов, Димитър Митрев, Димитър Митров, Димитър Мицев, Димитър Ми- 
цов, Димитър Мишев, Димитър Мишков, Иван Вандов, Иван Банков, 
Иван Вачев, Иван Вачков, Иван Йовков, Иван Йовчев, Иван Йолов, 
Иван Йонков, Иван Йонов, Иван Йончев, Иван Йотов, Иван Янев, 
Иван Янков.

Това „окалендаряване“ е засегнало и някои български по произход 
имена, напр. Васил Велев, Васил Величков, Васил Велков,Васил Велчев, 
Васил Вутов, Васил Вълев, Васил Вълков, Стефан Станчев, Стефан Тенев, 
Стефан Стоев.

От тук се вижда, че през миналия век, когато са живели дедите, офи
циалните им имена са били Дочо, Гьорунда, Герго, Геро, Гето, Гешо, Гецо, 
Гицо, Гичо, Гого, Гюро, а внуците, наши съвременници, „подновяват“ 
техните имена, но с календарска форма Антон, Георги, Димитър, Стефан. 
Така народните имена остават само за домашна употреба, намаляват и 
голяма част от тях отмират.

16



ИЗБИРАНЕ НА ИМЕНА

Според широко разпространената народна традиция първородното дете 
се кръщава, ако е мъжко — на дядото, ако е женско — на бабата от ба
щина страна. За него смятат, че се ражда с готово име и идва да поднови 
старите.

Второто дете подновява дядото или бабата от майчина страна. Следва
щите деца ги кръщават на някой близък роднина или на самия кръстник, 
който най-често е също така близък роднина.

От това правило се допуща изключение, когато детето се роди на някой 
голям празник. Тогава му дават името на съответния светец. Затова Ботев, 
макар и първороден син, е кръстен Христьо, понеже се е родил навръх 
Коледа, а следният брат подновил бащиния си баща Петко.

Ако дядото или бабата са вече умрели, родителите се смятат свободни 
да търсят дори за първото си дете ново име по свой избор. Това става и 
когато младите съпрузи не се погаждат със старите и решително не им 
харесват имената — каквито случаи напоследък се срещат все повече 
и повече.

Ако родителите имат някой богат или влиятелен сродник, дори само 
познайник, предпочитат него пред други много по-близки, но бедни 
роднини.

За защитните имена стана дума на стр. 13—14. По някои места, на
пример във Враца, за предотвратяване на детската смъртност кръщават 
детето на баща му или на майка му.

На едни места избягват да кръщават на умрял човек, другаде пък се 
смятат задължени да подновят паметта и името на умряло братче или 
сестриче, на умрял неженен чичо, вуйчо или леля, особено когато чичото 
или вуйчото е загинал на война.

Ако майката овдовее преди раждането, по традиция кръщават детето 
на умрелия му баща.

Когато се роди дете на черковен или народен празник, по някои места 
съчиняват име, което да напомня празника. Такива имена са Водьо, Водо, 
Водан, Воден (роден на Водици или Водокръщ, 6 19 януари), Врачана, Вра- 
чанка (празник Врачеве, т. е. Дамян и Козма, 14 ноември), Летник (на
роден празник Летник, 14 март или 8 май), Възнесена (празник Възнесе
ние по пасхалния цикъл), Духо, празник Духовден или Свети Дух по 
пасхалния цикъл). Така ознаменуват и други паметни дни, например На- 
водненка (родена през време на голямо наводнение), Жего (роден при го
ляма жега), Класо (роден на нивата по време на жътва).

С имената на децата си родителите понякога ознаменуват случки и 
спомени от своя живот. Бащата бил пленник през Балканската война на 
остров Крит — кръстил дъщеря си Критка, друг бил през войната в Злати- 
бор в Югославия — кръстил дъщеря си Златиборка, бил на печалба в 
Америка — син Американ, направил му силно впечатление Атлантически 
океан — син Океан, прекарали медения си месец в Охрид — син Езерин, 
запознали се на връх Вежен — син Вежен, сгодили се на връх Вихрен — 
син Вихрен и т. н.

Тук има широк простор за хрумвания и създаване на нови разнообразни 
имена.
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ФОРМИ НА ИМЕНАТА

Мъжки имена

Мъжките имена в най-голямата си част завършват на -о, -ьо, -йо, сетне 
на съгласна, по-рядко на -е и още по-рядко на друга гласна или на й(-ай, 
-ей, -ий, -ой, -уй). При имената с крайна съгласна най-много се явява н 
(около 42%), л (около 18%), р (около 11%), ш (около 6,5%). Останалите 
съгласни са застъпени много по-малко, а народни български имена на г и 
ж изобщо няма.

Срещу имена с крайно -о в някои западни области (Берковско, Цари- 
бродско, Трънско, Софийско) и нарядко другаде из страната още е живо 
по-старото окончание -а или -я (Вада, Гада, Гига, Ига, Пея, Цола, Цона). 
В Югозападна България голяма част от тоя тип имена завършват на -е, 
което в едни говори носи ударение (Кире, Нак£, Славе, Станке, Тасе, 
Цоне), а в други не носи (Кйре, Наке, Славе, Тасе, Цоне).

Имената с мека съгласна + -о  (писано ьо или ю) в Северозападна Бъл
гария обикновено се изговарят с твърда съгласна (Гано, Коло, Мито, Пено, 
Цоно), а в Източна, особено в Североизточна България, ьо често пъти се 
редудира в и (Гани, Груди, Пени, Цани). При някои имена това и напълно 
е заместило по-старото ьо или е (Боби, Добри, Друми, Руси).

Старинното и черковно окончание -ий в имена от чужд произход като 
Ананий, Антоний, Генадий, Захарий, Методий, Сергий в живата реч се 
скъсява на -и, а в някои диалекти се разширява на -ия (Антония, Димит- 
рия, Харалампия). В повече случаи тези разширени форми застъпват ро- 
дително-винителен падеж, но понякога имената на -ия са по-близки до 
оригиналната гръцка или еврейска форма (Андрея, Анания, Захария и др.). 
Формите Васил, Георги, Димитър напълно са обособени от по-старите и 
черковни Василий, Георгий, Димитрий.

По брой на сричките десетина имена са едносрични (Бах, Виш, Влад, 
Ган, Гроз, Груд, Дан, Лъв, Рад, Слав, Стан), най-много са двусрични и 
трисрични, а имена с повече срички се срещат рядко.

Ударението може да пада на коя да е сричка.
З в а т е л н и  ф о р м и .  Всички мъжки имена на' съгласна имат 

звателна форма на -е (Борисе, Василе, Драгане, Лазаре, Радуше) освен 
ония, които завършват на к и х (Киряк, Аспарух). Такава звателна форма 
могат да получат и имената на -ай, -ей, -ой (Братое, Драгое, Николае, 
Пантелее — изговаряно Братойе, Драгойе, Николайе, Пантелейе). От 
имената със завършек -ър ерът изпада (Александре, Димитре, Петре), 
а от Павел става Павле.

При имената на гласна звателната форма е еднаква с именителната 
(Илия, Коста, Коце, Методи, Минчо, Никола, Петко), а някои от имената 
на -о, -ьо, -йо имат и втора, по-интимна звателна форма на -е (Ване, Вате, 
Любе, Миле, Мире, Цене).

П а д е ж н и  ф о р м и .  От другите падежни форми е запазена в 
много части на страната родително-винителната форма на -а или -я и се 
употребява за косвен падеж (Василя, Вълка, Ивана, Михаля, Николая, 
Пенча, Петка, Стояна). До неотдавна тия форми бяха задължителни за 
книжовния език, но с правописната реформа от 1945 г. се допуща и име
нителната форма за косвен падеж (Повикай Петър; Кажете на Иван).
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В някои области на Югозападна България имената на -е и -о в косвен 
падеж получават окончание -те (Кирете, Меткоте, Митрете, Стойнете), 
а още по на юг вместо -те се явява -та (Павлета, Петрета). Това ■ води на
чало от старобългарското окончание за родителен падеж, единствено
число на съществителни от среден род, ent основи (лгиа, лгиАте, телА, 
тел атс) .

В народните песни, които отразяват по-стар етап на езика, се среща 
дателна форма на -у (Ивану, Стояну). Срещаше се и в писмения език до
преди две-три поколения.

Ч л е н у в а н е .  Личните имена по начало не се членуват, но в до
машна среда имената на -е (още -и, -о) получават член -то (Борето, Васето, 
Колето, Милето, Пелето, Русето).

У м а л и т е л н и  и м е н а .  Имената на съгласна, на -ай, -ей, -ой 
получават допълнително окончание -чо, по-рядко -ко, без други промени 
на бейовата (Андрейчо, Боянчо, Драганчо, Драгойчо, Иванчо, Иванко, 
Исайко, Матейко, Радойко, Радойчо). При имената на -а или -я крайната 
гласна изпада пред -чо, -ко (Илийчо, Николчо, Николко, Савко, Савчо, 
Томчо).

От имената на -о, -ьо -йо една незначителна част се чувствуват като ума
лителни. Обикновено това са съкратени форми, срещу които съществуват 
в езика пълни имена и връзката между тях е жива (Ваньо от Иван, Кольо 
от Никола, Лазо от Лазар, Мильо и Михо от Михаил, Митьо и Мито от 
Димитър, Петьо и Пешо от Петър или от Петко, Симо от Симеон, Теньо 
от Стефан или от Стоян, Тошо от Тодор). Но когато срещу кратката форма 
на -о няма друга по-пълна или и да има, фонетичната и семантична връзка 
между тях е намаляла, тогава в имената на -о, -ьо, -йо не се долавя умали- 
телност (Ботьо, Вельо, Въло, Въльо, Ганьо, Герго, Геро, Гето, Гешо, Гро- 
зьо, Груйо, Дано, Димо, Дино, Диньо, Доно, Еньо, Заро, Зашо, Златьо, 
Йоно, Йото, Киро, Лало, Лальо, Лило, Мано, Миньо, Нано, Пано, Пейо, 
Спиро, Станьо, Стойо, Ташо, Цано, Цено, Щерьо, Яньо).

Имената на -ко не са умалителни, когато пред -ко има гласна или й 
(Вако, Велико, Дико, Дяко, Жеко, Лако, Мико, Нако, Нейко, Райко, 
Стайко, Стойко, Тако, Трайко, Цайко, Цеко, Цоко). Тук -ко е част от осно
вата на името и форми без -ко няма или са много редки.

Не се чувствуват като умалителни и такива имена със съгласна пред 
-ко, срещу които няма или съвсем рядко има форми без к (Божко, Бранко, 
Вълко, Душко, Дянко, Еленко, Желязко, Здравко, Петко, Стоичко, Цветко, 
Цвятко, Ченко). Но ако формите със съгласна пред -ко стоят в опозиция 
с редовни и употребими форми без к, имената на -ко са повече или по-малко 
умалителни (Васко, Величко, Велко, Вътко, Данко, Дечко, Динко, Дочко, 
Златко, Илко, Йонко, Митко, Нанко, Ненко, Нешко, Пенко, Рашко, Славко, 
Таско, Ташко, Филко, Цанко, Ценко, Цонко, Янко).

Окончанието -чо по начало е умалително, но в двусрични имена пред 
гласна то се слива с основата на името и губи своята умалителност (Бечо, 
Бочо, Вичо, Гичо, Гочо, Дочо, Кочо, Начо, Рачо, Цачо). Това обаче не става 
с имена, срещу които съществуват форми на -ко и -о, -ьо, -йо. Емоционал
ната умалителност на личните имена със завършек -о е твърде субективна. 
Все пак смятам, че в посочените по-долу тройки първото име е „неутрално“, 
второто слабо, а третото по-силно умалително:
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Вельо — Велко — Велчо 
Дельо — Делко — Делчо 
Дино — Динко — Динчо 
Доно — Донко — Дончо 
Йоно — Йонко — Йончо 
Мильо — Милко — Милчо 
Миньо — Минко — Минчо

Недельо — Неделко — Неделчо
Пеньо — Пенко — Пенчо
Райо — Райко — Райчо
Станьо — Станко — Станчо
Таньо — Танко — Танчо 
Цоньо — Цонко — Цончо
Яньо — Янко — Янчо.

Други, по-редки умалителни суфикси са -ик и -ич, с които са образувани 
имената Божик, Гълъбик, Добрик, Рачик, Станик, Стояник, Богич, Вла- 
дич, Добрич, Павлич, Петрич, Радич, Спасич, Цветич, Янич.

Умалителната гръцка наставка -аки, която в миналото е била доста 
разпространена, особено между градското население, сега се среща при 
малък брой имена (Власаки, Димитраки, Петраки, Тодораки, Христаки, 
Юргаки, Янаки) и малцина вече ги схващат като умалителни — напротив, 
покрай прякорните имена на -ак ги чувствуват като увеличителни и поди
гравателни.

В миналото са се срещали нарядко из Източна България и имена с 
турска умалителна наставка -джик (Иванджик, Коледжик, Стоянджик).

През годините преди Освобождението умалителните мъжки имена 
на -аки и някои на -чо са били нещо като привилегия на чорбаджиите и 
интелигенцията; на беден и прост човек не подобавало да носи официално 
име Иванаки или Иванчо, Петраки, Тодораки и т. н.

М н о ж е с т в е н о  ч и с л о .  Форми за множествено число се упо
требяват рядко и имат обобщителен или пренебрежителен характер. Те 
могат да се образуват от всяко име, като се добави -(о)вци и по-рядко -евци 
(Ивановци, Стояновци, Петковци, Пешовци, Антоновци, Антониевци, Ме
тодиевци, Гьоргьовци или Георгиевци и т. н.).

Личните женски имена окончават на -а (около 83%) и на -я (около 12%). 
Окончания на друга гласна се срещат като редки изключения; едни са ума
лителни форми по чужд образец на -и (Ани, Кети, Лили, Нели, Фани), 
други са явно небългарски (Маньо, Панаию, Саво, Стефани, Теопи, Хриси). 
Тук не се смятат свойските звателни форми на -е (Анче, Ленче, Маре, Миче), 
срещу които редовното име е Анка, Ленка, Мара, Мича). Имена със съгласна 
на края има само двайсетина — едни са от български съществителни (Про
лет, Радост), други са направо чужди (Жанет, Ивет, Ингеборг, Мадлен, 
Манон).

Пред крайното а могат да се намират всички съгласни. Най-много к 
(около 32%), сетне н (около 26%), р, т, ц (по около 5%), л (около 4,6%), 
д (около 4,4%), а останалите съгласни значително по-малко.

Пред крайното я най-често има и, много по-рядко смекчена съгласна 
или а, е, о.

По брой на сричките най-много имена са двусрични, трисрични и чети- 
рисрични; петосрични и шестосрични са малко.

Ударението на имена с крайно -а или -я може да пада на всяка сричка, 
освен на последната, а при имена на друга гласна или на съгласна — и на 
последната сричка.

Женски имена
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З в а т е л н и  ф о р м и .  Всички женски имена, които завършват 
на -а или -я, имат звателна форма на -о или -е.

Имената на -ка, -ца, -ча и някои на -ша обикновено получават -е (Бойке, 
Елке, Иванке, Лалке, Марийке, Пенке; Денице, Калице, Кице, Маце, 
Цоце; Анче, Марче, Миче, Танче; Гануше, Маруше), но има и изключения 
(Велико, Керацо, Вешо, Пешо).

Останалите имена с крайно -а получават -о (Боряно, Вело, Гано, Дано, 
Ево, Калино, Маро, Найдо, Пено, Радо), но и тук има изключения. По
някога се явява -е вместо -о като че ли за да се избегне омонимията на жен
ското име с мъжкото или по някаква „звукова антихармония“ — ако осно
вата на името съдържа о или у, звателното окончание бива -е (Боне, Вуне, 
Доне, Доре, Йоне, Койне, Конде, Куле, Куне, Моне, Ноне, Розе, Стойне, 
Тоте, Цоне).

Имената с крайно -я получават звателно окончание -о с неизбежните 
изключения (Анастасио, Евдокио, Емилио, Марио, Мильо, Петьо, Сио, 
Софио, Спасио, Срекьо, но Ванге, Гюрге, Марике).

Има и редовни двойни форми, една от които се предпочита в дадена го
ворна област, а в определена домашна среда изразява по-голяма близост 
и интимност (Магдо и Магде, Марго и Марге, Марио и Марие, Райно и 
Райне).

При имената на съгласна или на друга гласна освен -а и -я звателната 
форма е еднаква с именителната.

От три-четири десетилетия насам между интелигенцията в по-големите 
градове все повече се засилва употребата на именителната форма при обра- 
щение вместо звателната. Това се дължи на чуждо влияние — от езици, 
в които няма звателни форми, но тая мода съвпадна с новите обществени 
условия в градовете й хората лесно я възприемат, за да избягнат неудоб
ните понякога звателни форми, присъщи повече на домашна и приятелска 
среда. Подобно явление се забелязва и при мъжките имена, но в много по- 
слаба степен.

П а д е ж н и  ф о р м и .  От другите падежи е запазен в Трънско и 
Царибродско винителният падеж на -у или -ю (Гану, Марию, Пену), а на 
разни места из страната се среща в битовата реч и дателен падеж на -и 
(Вати, Милици, Пени).

Ч л е н  у в а н е. Имената на -е и някои на -и редовно приемат член 
-то (Анчето, Йончето, Ленчето, Марето, Мичето, Пенето, Пенчето, Лилито, 
Стефанито). Тия членувани форми са неутрални, членът само служи да 
покаже, че става дума за познати нам лица. Имената на -а и -я в редки слу
чаи се членуват с -та и тогава изразяват било свойщина, било леко прене
брежение, дори враждебност (Гената, Марията, Пената, Сията).

У м а л и т е л н и  и м е н а .  Преди всичко като умалителни се схва
щат съкратените форми (Ваня от Иванка, Васа от Василка, Кева от Па
раскева, Мара от Мария и т. н.).

Най-употребимото окончание -ка е умалително, когато стои в опозиция 
с добре познати в дадена област имена без к (Видка — Вида, Вишка — 
Виша, Ганка — Гана, Лилка — Лила, Недка — Неда, Пенка — Пена, 
Парушка — Паруша, Цецка — Цеца, Янка — Яна). Затова имената Билка, 
Здравка, Иванка, Милка, Ненка не се чувствуват като умалителни в за
селища, където рядко или никак не се срещат форми Биля, Здрава, Ивана, 
Мила, Нена.
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При същите условия се схваща като умалително и окончанието -ча, 
нещо повече — то съдържа по-силна умалителност от -ка (Дана — Данка — 
Данча, Дена — Денка — Денча, Йона — Йонка — Йонча, Лена — Ленка — 
Ленча, Мира — Мирка — Мирча).

От имената на -ия формите с -ийка са винаги умалителни (Марийка, 
Севастийка, Сийка, Софийка, Софранийка, Спасийка), но тяхната умали
телност намалява, когато стоят в опозиция с мъжко име на -ия (Драгийка, 
Илийка), а от много женски имена на -ия изобщо не се срещат умалителни 
форми.

От имената на -ая, -ея, -оя се образуват умалителни на -айка, -ейка, 
-ойка (Доротейка, Драгайка, Зойка, Малейка), като и тук опозицията с 
мъжко име намалява или напълно изключва умалителността (Благойка, 
Исайка, Койка, Радивойка).

М н о ж е с т в е н о  ч и с л о .  Както при мъжките имена, форми за 
множествено число се употребяват малко. От имената на -а или -я множе
ственото число окончава на -и или -ини (Марии, Пени, Радини, Цветани), 
а от имената на -е или -и окончанието върви по типа на средния род (Лен- 
чета, Лилита, Мичета).

ВИДОИЗМЕНЯНЕ НА ИМЕНАТА

Личните имена се изменят по форма и звуков състав много повече, от- 
колкото другите думи в езика. Причините за това са различни — неправи
лен изговор на самите току-що проговорили деца, израз на гальовност, 
небрежен изговор, уподобяване по други имена, за разлика от други, близки 
или еднакви по форма имена, добавяне на нови окончания и т. н.

При такива промени не се държи сметка за корена или значението на 
основното име, нито се прави разлика между чуждите по произход и бъл
гарските, славянските, които в много случаи напълно се десемантизират.

Колкото и различни да са промените на имената, все пак могат да се 
посочат някои правила и закономерности.

1 )  И з п у щ а н е  н а  н а ч а л н и  с р и ч к и .  Когато началните 
една, две, дори три срички са без ударение, те могат да отпаднат и съкрате
ното име започва с ударената сричка, към която обикновено се прибавя 
ново окончание: Невена — Вена, Драгана, Гергана — Гана, Костадин, 
Господин — Диньо, Дино, Неделчо — Делчо, Параскева — Кева, Ра- 
душ — Душко, Тодора — Дора и т. н.

2) И з п у щ а н е  н а  к р а й н и  с р и ч к и .  От основното име 
се взема само първата сричка, независимо дали е под ударение, или без- 
ударна. Към нея може да се запази една или две съгласни от изпуснатата 
част на името и тогава идва новото окончание: Веселина — Веса, Гълъбина — 
Гъла, Лазар — Лазо, Лако, Лальо, Лашо, Мария — Мара, Мата, Маца, 
Надежда — Надя, Неделчо, Недялко — Недьо, Недко, Берислав, Бери- 
мир — Беро, Алдомир — Алдьо и т. н.

3) Д в о й н о  в ъ н ш н о  и з п у щ а н е .  От някои по-дълги имена 
се взема само една или две вътрешни срички, а началните и крайните от
падат: Анастасия — Наета, Атанас, Анастас — Тако, Танчо,* Ташо.

4) И з п у щ а н е  н а  в ъ т р е ш н и  с р и ч к и  и л и  з в у к о в е .  
Изоставят се част от вътрешните срички или звукове на основното име: 
Петкана, Петрана — Пена, Пенка, Величко — Вичо, Захари — Заре, Цве-
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тан — Цено, Цветко — Цеко и т. н. От съгласните най-често се изпуща 
р, което не само малките деца, но и някои възрастни мъчно изговарят: 
Григор — Гига, Георги — Гого, Гоце, Гошо, Грудьо— Гудьо, Гърдьо — 
Гъдьо, Добри — Добе, Кръстьо — Къто, Черньо — Ченко.

5 )  И з п у щ а н е  н а  н а ч а л н о  и л и  в ъ т р е ш н о  л: Влада — 
Лада, Велко — Веко, Злата — Лата, Златко — Зако.

6 )  И з п у щ а н е  н а  н а ч а л н о  с п р е д  с ъ г л а с н а :  Спас — 
Пасе, Спиро — Пире, Стальо — Тальо, Стефан, Стоен Теньо, Стоил — 
Тильо.

7) П р е х о д  н а  с т в ц .  Такъв преход става и при някои други думи 
{например цъкло, небето се исцъклило), но най-често го срещаме при лични 
имена: Стана, Станка — Цана, Цанка, Стамен, Стоян — Цано, Цачо, 
Стайко — Цайко, Стойо — Цойо и т. н.

8) П р е х о д  н а  в ъ т р е ш н о  д ' и л и  т ' в й .  Вътрешно д' или 
т ' пред друга съгласна може да премине в й (както от матька се получава 
майка). Формите с й+ко или чо съвпадат с умалителните имена и впослед
ствие се декомпозират без к или ч: Влад'ко, *Влад'чо— Влайко, Влайчо и 
Влайо, Груд'ко, *Груд'чо— *Груйко, Груйчо и Груйо, Нед'ко, *Нед,чо — 
Нейко, Нейчо и Нейо, Пет'ко, *Пет'чо — Пейко, Пейчо и Пейо, Рад'ко, 
*Рад’чо — Райко, Райчо и Райо.

У) У д в о я в а н е  н а  п ъ р в а т а  с р и ч к а  и л и  с ъ г л а с н а .  
Присъщото на детския говор удвояване на първата сричка или съгласна на 
думите е отразено в редица лични имена: Бобе, Боби от Богдан, Борис или 
Боян, Дида, Диди, Дидо от Димитър, Димитра, Додо от Дончо, Доко, Кики 
от Кирил, Коко от Костадин или Кольо, Лала, Лало от Лазар, Нино от 
Никола, Тото, Тотьо, Тота от Тодор, Тодора, Цаца, Цеца от Цвета, Цветана.

10) И з я с н я в а н е  п о д  у д а р е н и е  н а  п о т ъ м н я л а  
г л а с н а .  При образуването на съкратени имена често пъти ударението 
идва върху гласни, които в основното име са неударени и редуцирани — 
а към ъ и о към у. Според степента на редукцията тия гласни могат да се 
изяснят в ударено ъ или у: Бранимйр — Бранко или Бр^нко, Дамяна — 
Дъмша, Д§н§йл — Дано или Дъно, Костадйн — Кбно или Куно, Николйна —

__  __  __  0  Q

Кула, П§влйн — Пъло, Пар§шкев — Пашо или Пъшо.
11) П р е х о д  н а  у д а р е н о  о в у .  Това става в някои имена от 

чужд, най-вече гръцки произход: Гоцо, Гошо — Гуцо, Гушо, Гьоре — 
Гюро, Джоре — Джуро, Зойо — Зуйо, Зонка — Зунка, Соломон — Соло- 
мун, Тодор — Тудор. Такъв преход става в някои северногръцки диалекти, 
откъдето ще да е преминал у нас.

12) И з п а д а н е  н а  н а ч а л н а  й о т а ц и я .  Срещу форми с 
начално я, йо, ю има форми с а, о, у: Яблена и Аблена, Яне и Ане, Йован, 
Йована и Ован, Ована, Йолчо и Олче, Йоно, Йонко, Йончо и Оно, 
инко, Ончо, Юлита, Юлиан, Юстин, Юстиния и Улита, Улиян, Устин, 
Устиния.

13) И з м е с т в а н е  н а  м е к о с т т а .  Както срещу думата конь 
има диалектна форма койн, така от имена със завършек -дьо, -льо,-ньо, 
-тьо мекостга може да се измести пред съгласната и се получава -йдо, -йло, 
-йно, -йто: Байло от Бальо, Бейно от Беньо, Бойно от Боньо, Вайно от 
Ваньо, Гайто от Гатьо, Дайло от Дальо, Дайно от Даньо, Ду йно от Дуньо, 
Жейно от Дженьо, Куйно от Куньо, Мъйно от Мъньо, Пейно от Пеньо, 
Райдо от Радьо, Ройдо от Родьо, Шейно от Шеньо. Някои от тия форми
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може да са образувани и по друг път — със замяна на окончанието или с 
вмъкнато д, т.

14) О з в у ч е н и  с ъ г л а с н и .  Срещу редица имена с окончание 
-ко или -чо се срещат форми с -го или -джо: Данко — Данго, Йонко — 
Йонго, Манко — Манго, Ранко — Ранго; Бончо — Бонджо, Генчо — Ген- 
джо, Пунчо — Пунджо; Берко — Берго, Марчо — Марджо, Мирчо — 
Мирджо. Тук озвучаването на к и ч в г и дж може да се дължи до голяма 
степен на съседното н или р, обаче не са рядкост имена с озвучена съгласна 
и без това съседство: Гето — Гедо, Леко — Лего, Сайко — Сайго, Цико — 
Циго. При тях причината за озвучаването може да е асимилация по пър
вата съгласна или просто по-отпуснат изговор, на какъвто често се подлагат 
имената.

15) Вмъкнато д или т. Някои имена от чужд произход съдържат съче
танието нт или нд: Антон, Анто, Андон, Пантелей, Панделей, Панто, Пандо. 
Пъндьо, Пънто, Трандафил, Трендафила, Трандо, Тренда, Хрисант, Хри- 
санта, Хрисанда, Александър, Сандо, Санто, Санда. Под влияние на тези 
и подобни имена са възникнали множество форми с вмъкнато д или т след 
н, които навярно са били смятани за по-звучни или са изразявали умали- 
телност и гальовност: Бандо, Банто от Бано; Ванда, Вандо, Вандьо, Ванто 
от Вана, Вано; Венда, Вендо от Вена, Вено; Гендо от Гено; Гиндо, Гиндьо 
от Гино, Гиньо; Йондо, Йонто от Йоно; Канда, Кандо от Кана, Кано; Кондо 
от Коно; Линда от Лина; Пендо от Пено, Цендо от Цено; Чендо от Чено и 
много други.

Освен чрез съкращаване и звукови промени имената се видоизменят 
и с добавка на различни нови окончания или суфикси. Тук имаме два ос
новни случая: а) замяна на окончанието и б) добавяне на нова наставка.

З а м я н а  н а  о к о н ч а н и е т о .  Едното окончание се заменя с 
друго: Дико, Дило, Димо, Дицо, Дичо, Дишо; Жеко, Жельо, Жечо; Мико, 
Мино, Миньо, Михо, Мицо, Мишо.

В горните примери същинското окончание на Димо, Жельо и Михо 
е само -о, -ьо, а съгласната иде от основното име Димитър, Желез, Михаил, 
обаче не винаги се прави тънка разлика между същинско и съставно окон
чание и могат да се образуват цели редове с -ко, -ло, -льо, -но, -ньо, -то,
-тьо -цо, -чо, -шо за мъжки имена и -ка, -ла, -на, -та, -ца, -ча, -ша
за женски:

Беко, Бено, Беньо, Бето, Бецо, Бечо, Бешо
Вуло, Вуно, Вуто, Вутьо, Вуцо, Вушо; Вуна, Вута, Вуша
Геко, Гено, Геньо, Гето, Гецо, Гечо, Гешо
Гика, Гина, Гита, Гица, Гиша
Гоцо, Гочо, Гошо
Дако, Дано, Даньо, Дацо, Дачо, Дашо
Йоко, Йоло, Йоно, Йото, Йоцо, Йочо, Йошо; Йока, Йона, Йота, Йоца
Мика, Мина, Мита, Мица, Мича, Миша
Пеко, Пело, Пельо, Пено, Пеньо, Пето, Петьо, Пецо, Печо, Пешо
Рако, Рачо, Рашо
Цоко, Цоло, Цоно, Цоньо, Цоцо, Цочо; Цока, Цола, Цона, Цоца.
Д о б а в я н е  н а  н о в а  н а с т а в к а .  Към основата на името се 

добавя нова наставка, която започва с гласна. Ако името завършва на съ
гласна, наставката идва направо след нея, ако завършва на гласна, тая 
гласна изпада.
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Повече от наставките имат двойни форми — за мъжки и за женски 
имена, други са само за мъжки; едни са застъпени в по няколко десетки, 
дори в повече от сто имена, други в пет-шест до десетина; едни се срещат из 
цялата страна, други са характерни само за ограничени области.

Почти всички именни наставки са познати като редовни суфикси или 
като случайни съчетания в нарицателни съществителни, а също в основни 
имена.

Ето тия наставки или суфикси, илюстрирани с по няколко форми: 
-ай, -ая. Мъжки: Брезай, Милай, Драгай, Чернай. Женски: Братая, 

Гостая, Драгая, Томая.
-ак. С тая наставка се образуват полуподигравателни или прякорни 

мъжки имена: Гешак, Гърдак, Мицак, Мишак, Пешак. Към тоя тип отиват 
и някои съкратени форми от имена на -аки: Ангел ак, Василак, Димитрак, 
Ставрак, Тодорак.

-ал, Мъжки: Бацал, Бойнал, Бонал, Гуцал, Къндал, Томал.
-ан, -ана. Мъжки: Божан, Владан, Вълкан, Вълчан, Герган, Гроздан, 

Лозан, Петкан, Петран. Женски: Витана, Гергана, Гроздана, Драгана, 
Звезд ан а, Цветан а.

-аш. Мъжки: Белаш, Ганаш, Димитраш, Петаш, Петкаш, Петраш. 
-ей. М ъжки: Геней, Горней, Пирей, Рашей.
-ел, -ела. Мъжки: Върнел, Иванел, Кундел, Пенел, Пъндел, Рандел,. 

Стател, Събел. Женски: Антоанела, Перунела.
-ен, -ена. Мъжки: Василен, Върбен, Добрен, Рашен. Женски: Милена, 

Радена, Христена.
-еш, -еша. Мъжки: Добреш, Колеш, Кулеш, Лалеш, Петреш, Радеш. 

Женски: Калета, Пареша.
-ик, -ика. В едни имена от тоя ред се долавя умалителност, в други — 

не. Мъжки: Божик, Василик, Добрик, Гълъбик, Пауник, Печик, Радик, 
Рачик, Тодорик. Женски: Ангелика, Пашика, Станика.

-ил, -ила. Мъжки: Божил, Гостил, Добрил, Драгоил, Златил, Пандил, 
Пачил, Цветил. Женски: Божила, Момчила, Радила, Стоила.

-ин, -ина. Мъжки: Белин, Ваклин, Владин, Вълчин, Гергин, Ралин, 
Сергии, Тодорин. Женски: Ангелина, Добрина, Златина, Лазарина, Ни
колина, Радина.

-ица. Еднакво за мъжки и за женски имена. Женските съдържат повече 
или по-малко умалителност, а мъжките — не. Мъжки: Белица, Георгица, 
Порица, Иваница, Йованица, Кирица, Колица. Женски: Димитрица, Доб- 
рица, Еленица, Калица, Тодорица.

-ич. Стара умалителна наставка. Мъжки: Богич, Владич, Добрич, 
Кузмич, Любич, Павлич, Петрич, Радич, Спасич, Цветич.

-иш, -иша. Мъжки: Георгиш, Дениш, Колиш, Кулиш, Малиш, Ра- 
диш, Станиш, Тениш, Чениш, Черниш. Женски: Станиша.

-йя. Еднакво за мъжки и за женски имена. Мъжки: Ангелия, Димит- 
рия, Драгия, Николия. Женски: Благия, Василия, Перуния, Милия, 
Сребрия, Станкия.

-ован или -вай. Мъжки: Букован, Братован, Братван, Милован, Не- 
гован, Радован.

-ой, -оя. Мъжки: Бакой, Благой и Благоя, Богой и Богоя, Братой 
и Братоя, Доброй, Драгой, Златой, Лепой и Лепоя, Радой и Радоя, Ста- 
ной и Станоя. Женски: Благоя.
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-ол. Мъжки: Видол, Доброл, Драгол, Некол, Първол, Радол, Тихол. 
-он, -онка. Мъжки: Божон, Милон, Митон, Мишон, Радон, Цокон. 

Женски: Милонка, Митонка, Радонка.
-ота. Мъжки: Драгота, Радота, Славота. ,
-ош. Мъжки: Братош, Лалош, Милош, Пурош, Тодорош.
-ул, -ула. Мъжки: Драгул, Нягул, Радул, Сивул, Станкул, Янкул, 

Янчул. Женски: Драгула, Негула, Радула, Тихула, Хрисула.
-ун, -уна. Мъжки: Владун, Кацун, Радун, Рашун, Спасун, Цекун. 

Женски: Белуна, Благуна, Катуна, Радуна, Славуна, Спасуна.
-ур. Мъжки: Батур, Бацур, Бачур, Бендур, Ванчур, Вачур, Гаджур, 

Пачур.
-уц, -уца. Среща се главно в румънски имена и форми. Мъжки: Бенуц, 

Галуц, Лападуц, Равуц, Радуц. Женски: Мануца, Маруца, Смарайдуца.
-уш, -уша. Мъжки: Балуш, Гануш, Каруш, Паруш, Петруш, Радуш, 

Стануш. Женски: Добруша, Драгуша, Ивануша, Маруша.
-ян, -яна. Мъжки: Браян, Велян, Деян, Стоян, Траян, Троян. Женски: 

Биляна, Боряна, Добряна, Лиляна, Стояна, Траяна.
Срещат се съчетания от две наставки (втората най-често -ин): Гер- 

гишин, Драгулин, Драгошин, Петрушин, Сиволин, или умалителни форми 
с -ко и -чо след наставката: Миленко, Раденко, Вълчинко, Стоилко, Пет- 
рунко, Драгушко, Карушко, Драгойчо, Татунчо. Най-употребимо е съ
четанието -еш+ко и е обособено като самостоятелна наставка, която се 
присъединява направо към основното име: Андрешко, Батешко, Белешко, 
Велешко, Вутешко, Вълешко, Добрешко, Каблешко, Колешко, Лазарешко, 
Лалешко, Малешко, Мане1нко, Милешко, Митрешко, Ралешко, Тулешко.

К р ъ с т о с к и .  Кръстоската е име, което съдържа фонетични или 
морфологични елементи от две различни имена: Англида — от Аглида и 
Ангел, Ангелина; Андреана — от Андрей и Адриана или Ана; Бойрис — 
от Бойко, Бойчо и Борис; Добрилия — от Добра и Емилия, Лилия; За- 
ризана — от Заре и Харизана; Иглида — от Иглика и Аглида; Куртеза — 
от Курта и Кортеза; Любляна — от Люба и град Любляна; Милети — 
от Мелети и Миле; Миродин — от Миро и Мавродин, Миладин; Митрифон 
— от Митрофан и Трифон; Найсто — от Найден и Наето; Орхания, Ор- 

ханийка — от Урания и град Орхание; Филдан, Филдана — от Фидан, 
Фидана и Филип, Филарет и др.; Цветозар — от Цветан и Светозар. Тия 
кръстоски обикновено възникват несъзнателно.

Близки до същинските кръстоски са новите производни със завършек 
от стари имена. Покрай Венета, Елисавета и др. се явяват Ганета, Лозета, 
Николета; покрай Ангелина, Веселина, Магдалина — Златолина, Криста- 
лина, Руселина, Цветелина; покрай Десислава, Радослав, Станислав — 
Венцеслав, Денислав, Златослав, Златислава, Ивослав, Цветослав; по
край Владимир, Драгомир — Вутомир, Златимир, Красимир, Красимира, 
Красномир, Новомир, Огнемир, Петромир, Правдомир, Цветомир, Цве
томира, Цанимира.

Трета разновидност на кръстоските са имена, в които повече или по- 
малко личат отделните съставни части. Те се създават съзнателно, когато 
родителите искат с едно име да угодят на двамата дядовци или двете баби. 
Повече от посочените по-долу имена са ми обяснени така от самите носители 
или от техни близки: Благоцвета — баба Блага и баба Цвета; Геомар — 
дядо Георги и дядо Марко; Донамария — Дона и Мария; Добромилка —
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Добра и Милка; Ивияна — Иванка и Яна; Илван — Илия и Иван; Илюан — 
дядо Илия, дядо Иван и кръстницата Юлия; Любмила — Люба и Мила; 
Любоверка — Люба и Верка; Милифон — Миле и Трифон; Милодорка — 
Милка и Тодора; Цветовасил — Цветко и Васил; Цветолюб — бабата 
Цвета и майката Люба.

*  #

Всички тия начини на видоизменяне дават възможност от голям брой 
български или чужди имена да се образуват по няколко, дори няколко 
десетки производни. Така от основното име Цвете или Цвети имаме: Цве- 
тил, Цветин, Цветко, Цвято, Цвятко, Цветан, Цветомир, Цено, Ценко, 
Цеко, Цекун.

От корен pad се образуват:
а) С различни суфикси и окончания. Мъжки: Рад, Раде, Ради, Радо, 

Радьо, Рагьо, Радан, Раданчо, Радей, Радел, Раден, Раденко, Раденчо, 
Радеш, Радешко, Радивой, Радивоя, Радико, Радил, Радин, Радинчо, 
Радица, Радич, Радичко, Радиш, Радия, Радко, Радло, Радньо, Радован, 
Радоил, Радуил, Радой, Радоя, Радойко, Радойно, Радойчо, Радол, Радо
мир, Радон, Радос, Радоз, Радосвет, Радослав, Радостин, Радосин, Радота, 
Радотин, Радош, Радуица, Радуй, Радуйчо, Радук, Радукан, Радул, Ра- 
дун, Радунчо, Радучо, Радуш, Радушко. Женски: Рада, Радка, Радана, 
Раданка, Радена, Радила, Радина, Радинка, Радица, Радичка, Радла, 
Радойка, Радомира, Радонка, Радоня, Радосвета, Радосинка, Радоска, 
Радослава, Радославка, Радост, Радостина, Радостинка, Радука, Радула, 
Радулка, Радуна, Радунка, Радуша, Радушка.

б) С изместване на мекостта. Мъжки: Райдо, Райдуш. Женски: Райда, 
Райдуша.

в) С преход на д' в й. Мъжки: Райко, Райкул, Райло, Райно, Райнил, 
Райнико, Райнуш, Райнушко, Райчо, Райджо, Райчан, Райчин, Райчил, 
Райо, Раян, Раин, Раичко. Женски: Райка, Рая, Райна, Райничка, Райча.

г) От предходните с изпадане или изместване на й. Мъжки: Рако, 
Ракьо, Ракин, Рачо, Рачко, Рачик, Рачол. Женски: Ракя, Ракина, Ракинка, 
Рача.

д) От съкратена основа ра- и други суфикси. Мъжки: Рале, Рали, 
Ральо, Раленко, Ралешко, Ралин, Раличко, Ралко, Ралчо, Ралчин, Рашо, 
Рашко, Рашай, Рашайко, Рашей, Рашен, Рашун. Женски: Ралина, Ралинка, 
Ралица, Раличка, Ралка, Раля, Раша, Рашка, Рашина, Рашуна.

е) С изпадане на началното ра. Мъжки: Дойо, Дойко, Дойно, Дойчо, 
Дуйчо, Дучо, Шуно, Шуньо, Шунан, Шунто, Шундо. Женски: Дойка, 
Шуна, Шунка, Шунда.

Освен тия направо или косвено засвидетелствувани форми в кръга на 
словообразователните възможности са допустими още. Мъжки: Раданко, 
Раделко, Раделчо, Радилко, Радилчо, Радинко, Радишко, Радоилко, Ра- 
доилчо, Радомирко, Радомирчо, Радонко, Радончо, Радотинко, Радотинчо, 
Радошко, Радуйко, Радунко, Райдушко, Райнилко, Райчанко, Райчинко, 
Раянко, Ракинчо, Ралинко; Женски: Раденка, Радилка, Радомирка, Рай- 
нушка, Рачка и други — и може би те съществуват из нашите говори, но 
тук не са записани.

От най-разпространеното до неотдавна име Иван се получават няколко 
групи стари и нови производни:
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а) (Jt пълната съвременна форма. Мъжки: Иван, Иванко, Иванчо,. 
Иваница, Иваника, Ивануш, Иванаки, Иванджик, Иванел, Иванил, Ива- 
ноил, Ивануил.*' Женски: Ивана, Иванка, Ивануша, Иванушка, Ивани, 
Иваница, Иваничка, Иванета, Ивантия.

б) От съкратена основа ив. Мъжки: Иво, Ивко, Ивчо, Иваело, Ивайло, 
Ивалид, Ивац, Иващко. Женски: Ива, Ивка, Ивайла, Ивалинка.

в) С изпущане на началното и. Мъжки: Вано, Ваньо, Вани, Вандо, 
Вандьо, Ванто, Ванко, Ванчо, Ванчок, Ванчор, Ванчур, Вануш, Ванюш, 
Ванюша. Женски: Вана, Ваня, Ванка, Ванкуша, Ванда, Ванта, Вани, 
Ванина, Вануша, Ванушка, Ванюша, Ванча.

г) От съкратена основа ва. Мъжки: Вако, Вакьо, Вакул, Вато, Ватьо, 
Ватко, Ватин, Ватак, Вацо, Ваце, Вацко, Вачо, Вачко, Вашо, Вашко. 
Женски: Вака, Вата, Ватка, Ватуна, Вада, Вача.

д) От старинно Йоан, Йоана, контрактирано на Йон. Мъжки: Йон, 
Йоно, Йоньо, Йоне, Йонко, Йонго, Йончо, Йонча, Йондо, Йонде, Йонто,. 
Йоники, Йоница. Женски: Йона, Йонка, Йонда, Йоница.

е) От по-старата народна форма Йован. Мъжки: Йован, Йованица, 
Йово, Йови, Йове, Йовко, Йовчо, Йовша. Женски: Йова, Йовка, Йовда, 
Йовица.

ж) От съкратена основа йо. Мъжки: Йоко, Його, Йоло, Йоле, Йолчо, 
Йолак, Йолаки, Йото, Йота, Йотко, Йоцо, Йода, Йочо, Йочко, Йочкол, 
Йошо, Йошко, Йошен, Йошин. Женски: Йока, Йола, Йолка, Йота, Йотка, 
Йода, Йодка, Йоша, Йошка.

з) От гръцко Янаки. Мъжки: Янаки, Янако, Яначко.
и) От съкратената гръцка форма Яни. Мъжки: Ян, Яне, Яни, Яньо,. 

Янко, Янчо, Янче, Янченко, Янчул, Янкул, Янкула, Янгула, Януд, Янул, 
Янули, Януд, Янич, Яничко, Яниш, Януш, Янчеджик, Янкол, Янкел, 
Янислав. Женски: Яна, Янка, Янга, Янда, Яндла, Яневка, Яника, Янинка, 
Янита, Янула, Янкула, Януша, Янушка.

к) От скъсена основа я. Мъжки: Ядо, Ячо, Ячко, Яшо, Яшко. Жен
ски: Яда.

л) От Яне, Яньо с преглас на я в е. Мъжки: Еньо, Енчо, Ене, Ено, 
Енко, Енджо, Еники. Женски: Ена, Енка.

м) От форми с начално йо или я с изпадане на йотацията. Мъжки: 
Ане, Ано, Анко, Анчо, Анаки, Анакия, Аначко, Аце, Адо, Адко, Ачо, Ачко, 
Ачан, Ашо, Ашко, Ован, Оле, Олче, Оно, Онко, Ончо, Одо. Женски: Ада, Ача,

н) Форми от чужди езици. Мъжки: Жан, Йохан. Женски: Джована, 
Жана.

о) По-далечни или произволни видоизменения. Мъжки: Ноно, Ноньо, 
Ъньо. Женски: Нона, Нонка.

Някои от горните форми се родеят и с други имена, например Ане с 
Ангел, Аде с Алекси, Вато, Вашко с Васил, Ноньо с Николай, Ячо с Яко,. 
Яков, обаче на други места ги свързват с Иван.
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ФАМИЛНИ ИМЕНА

ПРЕДОСВОБОЖДЕНСКИ ФАМИЛНИ ИМЕНА

Днешните български фамилни имена са сравнително ново явление — 
те се оформяват главно през XIX в.

Образуваните от лични имена прилагателни на -ов, -ев, -ин са стари, 
може би колкото самият език, от много отдавна се срещат редом с личните 
имена или самостоятелно, но те не са били същински фамилни имена, а 
само пояснения към личното име. Еднаква е била функцията на прилага
телното Драганов в съчетанията Драгановата нива, Драганови овце, Петко 
Драганов, Рада Драганова и др. Защото преди години обикновеният бъл
гарин не е имал нужда от официално фамилно име. Околните са го назовавали 
с малкото му име или с прякор, който загатва за поминъка, занаята, род
ното място или някои лични особености, а покрай това с бащиното или дя
довото име. Дори в 1872 г. българинът Иванчо хаджи Пенчович, който 
участвувал в разпита на Васил Левски, се е подписвал на протоколите 
само Иванчо. А другите лица, обвиняеми или свидетели по същия процес, 
са записвани различно: Станчо, Станьо, Анастас от Плевен, Божил Генчов, 
Стоян Пандурина, Доктор Иван, Учител Васил, Ваньо Шивачът.

Нашите предосвобожденски книжовници често пъти са търсили и 
възприемали някое измислено или видоизменено име, което да им служи 
като фамилно. Така Петър Беров на корицата на Рибния буквар се е под
писал Петър X. Берович, а сетне става Петър Берон, Съби Стойков става 
Г. С. Раковски, Сава хаджи Илиев — Сава Доброплодни, Добри поп Ва
силев — Добри П. Войников, Димитър Великов — Димитър Великсин, 
Никола Савов — Никола Пиколо, Александър Стоилов — Александър Ек
зарх {екзарх е значело не духовен сан, а почетно звание на избран черковник).

Дори голяма част от спомоществователите на възрожденски книги не 
•се задоволяват с домашното си име, а гледат да го направят някак по-офи- 
циално.

По време на Възраждането е добило широка употреба окончанието 
-ич ( ович, -евич): Генович, Добринович, Княжевич, Маринович, Павлович, 
Попович, Радосинович, Скорчович, Тодорович, Холевич, Христоиич. Едва 
ли всички носители на такива имена сами са си слагали това необичайно 
за българите окончание, още повече в едни старопечатни книги то се явява 
много често, а в други съвсем нарядко или никак — дето ще рече, в много 
случаи са го налагали по свой вкус под руско или сръбско влияние авто
рите и издателите на книгите. Имената от тоя тип, като всяка мода, към 
края на миналия век се демодирали и днес са оцелели съвсем малко.

Доста са били разпространени в миналото фамилни имена с турско 
окончание -оглу, -олу: Денкоглу, Кудоглу, Куцоглу, Сейкоолу, Тотоглу; 
в други случаи турското g е застъпено с в: Бакърджовлу, Бояджовлу, Дер- 
менджиовлу, Сайджовлу. В домашния говор на Източна България тези 
форми живеят и днес, но като официално фамилно име са почти изчезнали.

Познати са и някои имена с гръцки наставки като Димитриядис, Петро- 
пулос и др.

Между спомоществователите откъм средата на миналия век много 
често се среща лично име, употребено като фамилно: Г. Анг. Радивой, 
Бобе Я. Доросия, Ив. Стоянов Радон, Никола В. Диманка, Христо Б. Ди-
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манка, Рале Н. Радомир, Николай Г. Рашей, Тодор Николов Рашей„ 
Трендафил Слави, Никола Момчил, X. Никола Аггел, Иванчо Вичу.

В служба на фамилни имена се срещат и прякори. В разговорната реч 
прякорите обикновено се членуват, но тук — навярно за по-официално — 
повече от тях са нечленувани: Димо Грънчар, Христо Крушар, Йован И. 
Врач, Марко Стеф. Лекар, Станчо Ив. Шарил, Драгоя В. Шевец, Вас. Н. 
Кръстеняк, Хр. П. Тъпчилеща, Димитри Р. Белопит, Тихол Казас, Три
фон Казасин, Пенчо Заим, Лука Т. Калъч, Нено Тавук, Минко Витанов 
Топозан, Ник. Хр. Френгорафт, Недю Б. Мудри, Георги X. J. Смрикарий, 
Йовко Юр. Топът, Иванчо Пенчо Калпазанче или Иванчо Пенчо Калпа- 
занчето.

Още преди Освобождението тези имена почват да се явяват и с окончание 
-ов, понякога в една и съща година или за едно и също лице: Г. X. Тахо, 
1833, Анг. X. Тахов, 1833, Христофор В. Абажер, 1857, Василий X. Аба- 
жеров, 1857, Станчо Хр. Тарляк, 1873, Хр. Г. Тарляков, 1873, Драган 
Д. Манджук, 1844, Драган Д. Манджуков, 1849, Д. Г. Пращил, 1867, 
Димо Г. Пращилов, 1873, Стефан Цон. Шотряк, 1867, Стефан Ц. Шотря- 
ков, 1873. По-често името с -ов се явява няколко години по-късно и па 
инициалите личи, че е на сина: Цонко Иванов Хубяк, 1744, Хр. Ц. Хубяков* 
1873, Велико Ж. Цояк, 1867, П. В. Цояков, 1873, Гани Мезю, 1844, Георги 
X. Мезюв, 1867, Ж. Гюкчеренли, 1861, Н. Ж. Гюкчеренов, 1870, Минчо Г. 
Лъската, 1860, Матея Г. Лъсков, 1873, Никола Байно, 1833, Вълчо Байнов, 
1861, Моско Н. Писар, 1844, Писаров, 1873, Либен С. Каравела, 1849,. 
Стойче Л. Каравела, 1849, а синовете на Стойчо са Любен Каравелов и 
Петко Каравелов.

Понеже по-рано не е имало практика да се пишат женски фамилни имена, 
някои от тях са писани като мъжките — с окончание -ов и -ски. Във вто
рото издание на „Нещастна фамилия“, Русе, 1873, издава Д. Великов от 
Котел, между спомоществователите срещаме следните женски имена: 
госпожа Марийка Д. Великов, Радка В. Гойков, Мария П. Мелушев, 
Гана Д. Пералийски, Йовка П. Стойнов, госпожица Марийка К. Каснаков,. 
Веселина Хр. Калудов, Йордан Ив. Пенков, Мария П. Владов, ученички: 
Цонка П.Ж елесков, Минка Хр. Богданов. Останалите женски имена,, 
много повече на брой, завършват на -ова, -ева.

Срещат се, макар и доста рядко, фамилни имена на -ето, -ито: Кольо Фи- 
чето, Стоян Н. Дунито, Велико Димов Гуито, Велчо Върбанов Юначито.

От всичко това се вижда, че както в другите области на езика, така 
и по отношение на фамилните имена в предосвобожденската епоха е имала 
лутаница и неустановеност. От една страна, увлечение по чужди образци 
и мода, от  друга, все по-засилена тенденция да се използват говоримите 
домашни форми като официални фамилни имена.

ФОРМИ И УДАРЕНИЕ НА ДНЕШНИТЕ ИМЕНА

След Освобождението в 1878 г. под влияние на администрацията, ка
зармата, училището, книжнината почва да се затвърдява очертаната още 
през Възраждането система на българските фамилни имена, според която:

На й-голям брой имена окончават на -ов, -ова, -ови.
Ок ончанието -ев, -ева, еви, което по-рано се е срещало главно в Юго- 

западн а България, а другаде е било значително по-рядко, става, така да се
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ка?ке, задължително след ч, ш,ж, й, ь, е, и: Станчев, Мишев, Кожев, Пеев, 
Колев, Малеев, Русев. Така в много случаи се диференцират притежателните 
прилагателни от фамилните имена — Илчов баир над Шумен, но Боян 
Илчев, Кольовата дъщеря, но Пенка Колева. Окончание -ов вместо -ев се 
среща и днес (Гешов, Данчов), но по-скоро като домашна форма.

При редките слети имена, образувани от бащино и дядово име, първата 
част може да бъде с форма на лично име (Василстоянов, Владигеров, Петко- 
личев) или с форма на фамилно (Миневденев, Миневколев).

Окончанието -ски, -ска (още -шки, шка, -чки, -чка), което в домашна 
употреба е широко разпространено, става официално, а в някои части на 
страната, като Белослатинско и Троянско, то е типично окончание за фа
милни имена.

Окончанието -ин (-ина, -ини) също излиза извън границите на домашната 
употреба и се затвърдява в официални фамилни имена. Повече от тях на
пълно са се откъснали от съответното прилагателно и са неизменни, но 
понякога женското име завършва на -ина, а семейното на -ини.

Нови фамилни имена на -ич вече не се образуват. Колкото ги има днесг 
те са наследени от миналото.

Много малко са оцелели и засвидетелствуваните нарядко през Възраж
дането фамилни имена на -ето, -ито: Владето, Йовето, Кокето, Кюнето, 
Лозето, Пунето. В тях навярно се крие видоизменена родител на форма, 
ent основи, както в падежните форми на -те при лични имена (вж. стр. 19).

Представа за численото съотношение на тия групи имена можем да 
добием от Телефонния указател за София, който съдържа имена от цялата 
страна. В изданието от 1966 г. (без допълнението) има около 42 000 фамилни 
имена. Понеже повече от тях се повтарят, някои над хиляда пъти (напр. 
Николов — 1600, Попов — 1800, Петров — 1900, Георгиев — 2000, Ди
митров — 2200, Иванов — 2400), а освен това голяма част от телефонните 
абонати са от други народности, българските фамилни имена, броени като 
форми, са около 62001. От тия 6200 имена над 3000 завършват на -ов, -ова, 
1800 на -ев, -ева, близо 1000 на -ски, -ска (-шки, -шка, -чки, -чка), около 
200 на -ин и едва 50 на -ич.

Няколко десетки имена се отклоняват от посочените типове. Едни са 
псевдоними (Багряна, Болгар, Волний, Ведър, Гривек, Кремен, Фол), 
други са недоразвити възрожденски форми (Агура, Балан, Смрекар, Тел- 
биз, Крайничанец, Мичковец, срещу които има Агуров в 1857, Баланов и 
Балански, Смрикаров, Телбизов), трети са имена на натурализирани у нас 
чужденци.

При образуването на фамилни имена от лични основната форма на 
личното име обикновено се запазва: Велчо — Велчов (домашно) и Велчев, 
Първан — Първанов, Стойко — Стойков. Изключенията са много малко. 
От Георги домашната форма в Източна България е Гьоргьов, книжовната би 
трябвало да бъде Георгев (както Добрев от Добри, Русев от Руси), а тя е 
Георгиев, навярно покрай имена като Илиев, Мавродиев и др. От Михаил 
вместо очакваното Михайлов е добила гражданство формата Михайлов.

Ударението на фамилните имена по начало е на същата сричка, на 
която пада при личното име или нарицателното съществително: Никола —

1 Броенето е правено на ръка и числата не са напълно точни.
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Николов, Пенчо — Пенчев, дръндар — Дръндаров, абаджйя — Абаджйев, 
сербез — Сербезов.

При една неголяма група имена на -ов, -ова ударението се измества към 
окончанието. В градските среди почти редовно се изговаря Димитров от 
Димйтър, Иванов, от Иван, Павлов от Павел, Петков от Петко, Петров от 
Петър, Цанков от Цанко и не така редовно, но с тенденция да сезатвърди: 
Банков, Йорданов, Панков, Панов, Пенков, Райнов, Тодоров, Цанов, 
Цветков и още някои. Същото става с редица имена на -овски и -евски: 
Бобчев, но Бобчевски, габровски, но Габровски, Димчевски, Марковски, 
Михайловски, Панчевски, Пауновски и т. н.

Това се дължи на няколко причини:
Влияние на народния език, дето изговарят Петко, но Петковден, Петър, 

но Петровден, петрови пости, Георги, но Гергьовден.
Влияние на някои югозападни говори (кюстендилски, радомирски, 

станкедимитровски, самоковски), в които на местна почна изговарят Ванко — 
Банков, Занко — Занков, Мано, — Манов, Санде — Сандев, Спасе — 
Спасев, Цветко — Цветков.

Влияние на руски език, в който фамилните имена често получават 
ударение на края: Гончаров, Кузнецов, Лесков. Обаче руското влияние не е 
толкова голямо, защото там изговарят Павлов, по-често Иванов, отколкото 
Иванов, а имена Петков, Димитров, Тодоров, Цанков у русите изобщо няма.

Най-важната причина за това изместване е неволният и не винаги 
съзнаван стремеж да се различат чрез ударението в отделни случаи обикно
вените прилагателни от фамилните имена: Павловата къща, но Никола 
Павлов, Петкова нива, но Стоил Петков. Също така и модата, според която, 
ако някой е „нашенец, от наше село“, казват му Иванов, Йорданов, Пет
ков, Козовски, Бебовски, но ако е изтъкнат общественик или човек от да
лечно място, става Иванов, Йорданов, Петков, Козовски.

От някои лични имена или прякори на -ьо покрай редовното фамилно 
име на -ев има и форми на -иев: Балев и Балйев, Бърлев и Бърлйев 
Мйцев и Мицйев, Пулев и Пулйев. Тук и се явява поради силно смек
чената съгласна пред него и е привлякло ударението.

Обратна промяна, т. е. изместване на ударението към началото на 
думата, става при редица фамилни имена, образувани от турски заемки на 
-джия, -чия, -лия. В някои днешни говори, особено из Източна България, 
все повече се засилва тенденцията да изговарят Батаклиев вм. Батаклйев, 
Бозаджиев вм. Бозаджйев, Гемеджиев, Данаджиев или Данаджиев, Дар- 
желиев, Кеседжиев, Фурнаджиев, Шйшеджиев, Шумналиев, Ябанджиев, 
Язаджиев. Не са редки и такива случаи — бащата е жив и изговаря името 
си Балтаджйев, а синът или внукът е вече Балтаджиев. Причината трябва 
да търсим, от една страна, в желанието да се отдалечи фамилното име от 
„прозаичните“ думи бозаджия, данаджия ’телчар*, серкеджия ’оцетар*, 
фурнаджия, от друга, в диалектните звателни форми бозаджи,фурнаджи, 
най-сетне в общата тенденция на езика да се измества към началото 
ударението на редица думи, най-вече префигирани съществителни и 
прилагателни, като запас, запасен, наука, научен, предел, прелом, 
преломен.

Югозападните имена Близнев, Радев, Костев, Станкев, Стойнев в 
други части на страната получават „нормално“ ударение Блйзнев, Радев 
и т. н.
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СЪСТАВ И ЗНАЧЕНИЕ НА ИМЕНАТА

Най-употребимите фамилни имена са образувани от мъжко лично име: 
Иванов, Стоянов, Василев, Илиев, Минчев. Това е името на бащата, дя- 
дото или някой по-далечен прадядо.

При днешната триименна система — лично име, бащино и фамилно — 
мнозина са възприели за фамилно име бащиното си: Цветан Т о д о р о в  
Белчев, Георги Ц а н е в  Герговски. Понякога двама или трима братя 
имат различни фамилни имена: Васил Н и к о л о в  Манов, Георги Нико
лов М а н о в, Димитър Николов Манов Б л и з н а ш к и .  При това вто
рото име (или неговият инициал) не е всякога име на бащата. Така поетът 
П. К. Яворов или Пейо Крачолов Яворов в същност е Пейо Иванов Хаджи- 
тотев Крачолов — с псевдоним Яворов.

Когато бащата прекарва повече от времето си далече извън село или 
майката е овдовяла рано, или когато тя е по-будна и по-известна, фамилни 
имена се образуват и от женско лично име и обикновено завършват на -ин: 
Генин, Калицин, Марин, Паунин, Радин. Не всички имена на -ин са обра
зувани от женско име. В Софийско, Брезнишко, Трънско, Берковско и 
другаде се образуват и от мъжки имена на -а: Гоцин от Гоца м , Додин от 
Дода Mf Мадин от Мада м. От мъжко лично име на -а могат да се образуват 
фамилни и на -ин, и на -ов: от Гопа — Гопин и Гопов, от Кола — Колин 
и Колов.

Една неголяма група фамилни имена на -чин съдържат прозвище по 
мъж на майката, бабата или прабабата: Андрейчин, Ваканчин, Дееничин, 
Николчин, Петканчин, Годовичин, Яновичин — от Андрейца (Андреица) 
жената на Андрей, Вакан(и)ца, Дееница, Никол(и)ца, Петкан(и)ца, То- 
довица, Яновица.

Срещат се нарядко из Източна България фамилни имена, образувани 
от турско лично име: Абдулов, Ахмедов, Бекиров, Горалов, Етемов, Ке- 
малов. Те са възникнали по различни поводи — купил след Освобождението 
имота на турчина Горал, а съселяните му прикачили и името Горал, бил 
дългогодишен ратай на Кемал, с държането или фигурата си напомнял 
турчина Осман и т. н.

Втори голям дял фамилни имена са образувани от личен или родов 
прякор. Прякорите са твърде разнообразни по произход и значение. Едни 
са възникнали от телесна особеност, недостатък или повреда (алтъпармак, 
балабан, дебелян, кривошия, чолак), от отличителна черта на характера или 
проява на човека (далкалъч, живодер, капнил, пъргавела, никезин, стип- 
цар), от народностно име (абазин, влах, татарин, черкезин), от неприсъща 
на даден говор, неправилно изговаряна или често повтаряна дума (куги, 
ка върим, кардашим), от някоя паметна случка в живота на човека (бръ- 
стина, почекай, премежда), от някаква проста храна (кръкиш, леща, по- 
пара, скроб) и много други.

Към прякорите спадат и ония думи, които означават професията или 
занаята на човека (биржар, боринар, джамбазин, златар, клисар, ковач, 
поп), също родното село, града или страната, където дадено лице е ходило 
и живяло (осиковец, самоковец, казанкалия, аржентинец, бечлия, букуре- 
щлия, стамболия).

Образуваните от прякор фамилни имена носят същите окончания, 
както образуваните от лично име: -ов (Аксаков, Болдишков, Кандиларов,
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Тумангелов), -ев и -иев (Абрашев, Балджиев, Буюклиев, Дългошиев, 
Мутафчиев), -ски или -шки, -чки (Айналийски, Борсучки, Гладнишки, 
Мустакерски), -ин (Булин, Дългарадин, Скарбин).

Имена от родно село се срещат най-вече в близкия град или в околните 
села. При това в Западна България те окончават повече на -ски, а в Из
точна България — на -лиев, -лийски. В Луковит: Бежански, Блъснишки, 
Ракитски, Ъгленски (от близките села Бежаново, Блъсничево, Ракита, 
Ъглен); в Стара Загора: Аратепелиев, Банлиев, Джадъгьолиев, Дованджиев, 
Енекчиев, Казанкалиев (от с. Адатепе, Баня, Джадъгьол, Дуванджии, 
Енекчиево, Казанка).

В някои села и градове на Средногорието, в Котел и другаде се сре
щат родови прякори, образувани от лично име или от прякор с наставка 
-ек (-ик) или -як: Динек, Крадлек, Футек, Чушлек, Шотряк. Едни от тях 
са засвидетелствувани в тая си форма като фамилни имена, но най-често 
получават допълнително окончание -ов. Понеже имена на -еков и -иков се 
срещат много повече и в много по-широк обсег, едва ли срещу всички е 
имало прякор на -ек. Напълно възможно е покрай имената от родов пря
кор +  -ов вътрешното ек да се е обособило като типичен формант и да е 
почнало да се вмъква в редица други имена, както д от Пандо, Сандо се 
вмъква в много други имена (срв. стр. 24). Ето защо форми като Бобеков 
Бойдашеков, Гиников, Кулеков, Минеков, Сребриков тук са обяснени от 
Бобев, Бойдашев, Гинев, Кулев, Минев, Сребров с вмъкнато ек.

По езика, от който произхождат, най-голяма част от прякорите са 
турски (още турски от арабски, турски от персийски), после идват българ
ските, а значително по-малко са гръцките, румънските, циганските1 и еди
нични случаи от други езици.

Значението на по-голяма част от прякорите днес не е известно дори 
на носителите на съответните имена. Един Чакалов обясняваше, че дядо му 
от Търново търгувал с кожи, между които имало и кожи от чакали, отдето 
възникнало името. Обаче име Чакалов и Чакалски се среща още в Самоков, 
Свищов, Златарица (Еленско), Разград, Варна, Чирпан, Грозден (Карно
батско), Калофер, Славяново (Плевенско), Берковица, Горно Озирово 
(Берковско). Явно е, че тук не може да се крие съвсем рядкото извън Странд
жанско животно чакал, а името е възникнало от турската диалектна дума 
чакал ’безхарактерен’, която в миналото ще да е била позната у нас — и 
тъкмо от такива думи най-често възникват прякори. Един Мекекчиев, за
питан какво знае за произхода на името си, отговори, че никога не се е 
замислял по тоя въпрос и нищо не знае. Такъв отговор дават мнозина други. 
Това не бива да ни учудва. Голяма част от българите са равнодушни към 
произхода и значението както на личното си име, така и на фамилното. 
Обаче не са малко и онези, които с готовност и голяма вещина говорят по 
тия въпроси. Понякога дават неприемливи от езиково гледище обяснения 
или се увличат в излишни странични подробности, но все пак тия сведения 
могат да бъдат полезни за правдивото тълкуване на името.

1 За циганските имена е използвана статията на Кирил Костов, Цигански елементи 
в българската ономастика, Български език, 1960, стр. 431—437.
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* * *

Днешните български фамилни имена имат и добри, и слаби страни. 
Добро е това, че ясно се различават от личните имена и недоразуменията са 
почти невъзможни, докато в други езици, да речем френски, една и съща 
форма служи и за лично име, и за фамилно. Добро е и това, че по окончания 
нашите имена не са нито прекалено еднообразни, както у някои други на
роди, например у арменците, нито много различни. Със самата си 
форма името подсказва, че носителят му е българин или най-малкото 
славянин.

Слаба страна е преди всичко честото повтаряне на едни и същи име
на — Иванов, Петров, Димитров, Георгиев и съчетания от тези имена — 
Иван Петров, Петър Димитров, Димитър Георгиев. Такива „обикновени“ 
имена по-мъчно се запомнят, по-мъчно се свързват с представата за дадено 
лице. Задължително въведената триименна система в паспорти и официални 
документи не разрешава напълно въпроса, защото повтарянията не могат 
да се избягнат — пак се срещат по няколко Иван Георгиев Иванов, Дими
тър Иванов Димитров и т. н.

Друг, и то много болезнен недостатък на нашите фамилни имена е 
големият брой турски корени. Понякога се заредят в някой списък Аба- 
джиев, Авджиев, Айджиев, Айналиев, Айранджиев, Аканджиев, Актар- 
джиев, Алмаджиев, Араджиев, Астарджиев, Бакалбашиев, Балджиев, 
Балтаджиев, Балъкчиев, Батанджиев, Бахчеванджиев, Бегликчиев, Беда- 
ваджиев, Бейгирджиев, Биринджиев, Бичкиджиев, Боланджиев, Бунар- 
джиев, Бургуджиев, Бучакчиев, Бюлюкбашиев — кои от кои по-грозни 
и по-непонятни.

От Възраждането насам голям брой турски думи отпаднаха от нашия 
език, в топонимията турските имена на градове, села, планински върхове 
и местности се сведоха до възможния минимум, само в антропонимията 
турските прякори и фамилни имена още стоят непокътнати, почти както са 
били през време на робството. Но тогава много повече българи са знаели 
турски език, та имената са им били понятни; днес не е така, а утре ще бъдат 
още по-чужди и непознати.

Опити за побългаряване на чуждите по произход фамилни имена са 
правени още по време на Възраждането. Най-често чрез превод: вместо
Бакърджиев — Медникаров, вм. Сахатчиев — Часовникаров, вм. Терзиев— 
Шивачев или Шиваров. В много случаи тоя тип български имена са въз
никвали самостоятелно и не са превод на турски.

Превеждане на турските имена не може да се прилага навред, пък и 
не е желателно, защото много прякори посочват отрицателни качества или 
телесни недостатъци, напр. Бербатов (от berbat ’мръсен, изцапан’), Бит- 
лиев (от bitli ’въшкав’), Гебешев (от gebe$ ’простак, глупак’), Джебаров 
(отсеЬЬаг ’потисник, угнетител*), Ирибаджаков (от igri bacak ’кривокрак*), 
Камбуров (от kambur ’гърбав’), Кодошев (от kodo§ ’сводник*), Къркела- 
нов (от kirk yalan ’40 лъжи, голям лъжец’), Тамахкяров (от tamahkar ’скъ
перник’), Убуров (от obur ’лаком, ненаситен*), Чапрашиков (от gaprajik 
’объркан, забъркан’), Чатлаков (от gatlak ’малоумен, смахнат’), Ялан- 
джиев (от yalanci ’лъжец’). Затова мнозина изоставят старите си семейни 
прякори — все едно дали са български, или от чужд произход — и въз
приемат бащино или дядово лично име за фамилно.
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Някои си създават фамилно име от готови топоними. В землищата на 
нашите села и градове се срещат хубави български имена на местности, 
долчини, хълмове, рекички и т. н. Който е имал имот на такова място, 
понякога си образува фамилно име от името на тоя имот, както се практикува 
в много други страни. Така от местното име Тризлата в северозападната 
част на Витоша е възникнало името Тризлински в с. Кладница и по-сетне 
Тризлинцев в София; от местности рекаОрля надс. Врачеш, Ботевградско — 
Орленски; от махала Венеца — Венчарски в с. Калугерово и Своде, Ботев
градско; от местности и стари кошарица около с. Лакатник — Брезовски, 
Виноградски, Капинярски, Малорътски, Проходски. Тук има широк про
стор за обновяване на фамилните имена.

БЕЛЕЖКИ ЗА ФОНЕТИКАТА НА ИМЕНАТА

Почти всички фонетични промени на имената са в съгласие с проме
ните, които стават в езика изобщо. Едни от тях са засегнати на стр. 23. 
Освен тях:

Смесването на неударени а с ъ ,  о с  у, е с и е  отразено и в официалната 
писмена форма на имената: Вакрил и Въкрил, Пъдарев и Падарев, Събина 
и Сабина, Бетовски и Бетувски, Комитски и Кумитски, Венцеслав и Венци
слав, Демирев и Димирев, Футеков и Футиков. Това смесване отива и по- 
нататък — неударено а или ъ се явява вместо о или у и обратно: Булгурков 
и Балгурков, Бурмов и Бармов, Кабаков и Кобаков, Кавалджиев и Ковал- 
джиев, Кулаксъзов и Калаксъзов, Моралиев, Моралийски и Маралиев, 
Маралийски, Нягол, Нягул и Нягал.

Старият Ъ се изговаря като я в редица имена, където по общобългарски 
има екавска форма: Ляпе, Ляпче срещу Лепо, Лепой, Млячков срещу 
Млечков, Мяньо, Мянчо срещу Меньо, Менчо, Мяшев, Мяшков срещу Ме- 
шев, Мешков, Нямцов, Обрятко.

В имена от неславянски произход, дето не е имало Ъ, по подобие на 
български думи се явява вторично якане: Армян, Армяна, Армянко от 
Армен, Арменко, Витлям от Витлием, Гямо от Гемо, Гяно, Гято от Гено, 
Гето, Дюлгяров срещу Дюлгеров, Желябов от Джелебов, Иргянов срещу 
Ергенов, Лявчо от Левчо, Лячо, Лячко от Лечо, Лечко.

Гръцките календарски имена са възприемани у нас повече с тяхната 
писмена форма, затова гръцкото у пред е или и се запазва като г, а само в 
редки случаи из говорите има новогръцки изговор й: Георги, Генади, 
Евгения, Ангел, но Йорго.

В новогръцки с у пред е, i се означава й — и това практикувано в 
миналото и у нас изписване е отразено в имена като Гянче (=Янче), Мар- 
гьола (=Мариола), Стогяно (=Стоян).

Гръцкото а е застъпено у нас със с или ш според говора, отдето е про
никнало: Асима и Ашима, Сидер и Шидер, Стерьо и Щерьо.

В редица фамилни имена от румънски произход се явява л вм. р. В едни 
случаи това може да се сметне като дисимилация на второто л: Брънзалов 
(от рум. brinzar), Капралов и Капралски (саргаг), но по-често преходът на 
р в л не се дължи на дисимилация: Бадаланов (badaran), Бонгалов (bongar), 
Бакалов (vacar), Мацалов (та{аг), Чуколов (ciucure). Най-вероятно е на
шите фамилни имена да са образувани от диалектни румънски форми с 1
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срещу общорумънско г. Срещат се и двойни форми: Вицелов и Вицеров 
(vitel).

Подобно редуване на л и р се среща и при някои имена от турски произ
ход: Балбузанов и Барбузанов, Балимезов и Баримезов, Беделев и Бе- 
дерев, Гюлмезов и Гюрмезов.

Имената, образувани от турско съществително с основа на звучна 
съгласна, която в краесловието се обеззвучава (например kurt, kurdu), 
у нас по-често са с беззвучна съгласна: Джелепов, Курти, Сарачев, Ха- 
лачев, но се явяват и със звучна: Джелебов, Курдо. Сараджов, Халаджов.

Имената на българските католици в по-голямата си част са еднакви с 
общобългарските, но в някои има черковнолатински изговор на /?, tj, а и др.: 
Абрамин срещу Аврам, Аброн — Аврони, Амбрози — Амвроси, Бартол — 
Вартоломей, Йозо — Йосиф, Рафаел — Рафаил, Тобия — Товиат.

БЕЛЕЖКИ ЗА ГЕОГРАФИЯТА НА ИМЕНАТА

Разпространението на личните и фамилни имена по населени места 
представя пъстра и сложна картина. Едни имена се срещат начесто из цяла 
България, други са по-редки, но също се явяват на много места из страната, 
трети са разпространени в отделни по-големи области, четвърти — в малки 
околии, а пети — само в единични села или градове. Най-сетне не е рядкост 
някое име да се носи само от един род или един човек в страната.

Поради многократните преселвания редица имена са излезли от ста
рите си граници и днес се явяват далече извън тях, но има и обратни слу
чаи — някои имена в миналото са се срещали в много по-широк обсег, 
а сега са ограничени в две-три близки села или градчета.

Типичните имена често пъти подсказват откъде е лицето или неговият 
род. Такива примери са дадени твърде много в речника. Там са посочени — 
доколкото можаха да бъдат установени — родните места на лицата с по- 
редки имена.

* * *

Дадените в тоя речник имена са предоставени различно:
С посочване на произхода и значението, също на мястото или местата, 

където се срещат.
С посочване на произхода или с посочване на мястото.
Само регистрирани като имена, които се срещат у българи.
Когато посоченото място е село или малък град, името най-често е 

тамошно, но за многолюдните градове тая бележка показва само къде е 
записано името, което може да е привнесено от други области на страната 
при голямото раздвижване на населението от Освобождението насам, осо
бено през последните десетилетия. Имена, след които няма никаква бе
лежка, са записани в София.
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Р Е Ч Н И К

СЪКРАЩЕНИЯ

м  лично мъжко име
ж лично женско име
ф  фамилно име
п р  прякор
р. роден
вж. виж, вижте
вм. вместо
диал. диалектно
остар. остаряло
срв. сравни, сравнете
съкрат. съкратено
умалит. умалително
ЗБ Западна България
ИзБ Източна България
СБ Северна България
СЗБ Северозападна България
СИзБ Североизточна България
ЮБ Южна България
ЮЗБ Югозападна България

ЮИзБ Югоизточна България 
анг. английско 
ар.-тур. турско от арабски 
гр. гръцко
гр.-тур. турско от гръцки 
евр. староеврейско 
исп. испанско 
ит. италианско
л.и. лично име 
нем. немско
пер.-тур. турско от персийски
пол. полско
рум. румънско
рус. руско
тур. турско
фр. френско
чеш. чешко
* звездичка пред име или дума показва, 
че дадената форма не е засвидетелствувана.
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A

Аарон м  — вм. Ароц. Темишвар, 1843.
Абаджйев и Абаджййски ф  — от аба

дж ия '1. производител и търговец на аби 
(плат); 2. шивач на аби' (ар.-тур. abaci). 
Нарядко из ИзБ.

Абажер и Абажеров ф — от рум. abager 
'абаджия*. (Христофор В. Абажер, Бол- 
град, 1857; Василий X. Абажеров, Киши
нев, 1857).

Абаза пр  — от абаз(ин) — лице от север- 
нокавказка народност а б х а з и, предста
вители от която навярно са били изсе
лени у нас заедно с черкези и татари; 
срв. Черкезов, Татаров; или от диал. абаза 
'безимотен човек, голтак, бедняк’. Плов
див, 1900. Абазов ф. Варненско, Шумен
ско, Лозенградско, Ботевградско.

Абанбзов (и Абанбсов) ф — от гр.-тур. 
abanoz 'южно дърво с тъмна дървесина', 
прен. 'черен, мургав човек’. Стара Загора, 
Враца, Габрово, Шумен.

Абарев ф — от прякор А бйра  ’човек, 
който носи съобщения, новини’ (от диал. 
абар , ар.-тур. haber); срв. Билдирев. 
Козлодуй, Хърлец (Ореховско).

Абгузов ф. Враца.
Абдов ф — от ар.-тур. abit, abdi ’роб, 

раб божи' (?) Ставерци (Ореховско).
Абдулов ф — от турско л. и. Абдул. Шу

мен, 1900, София, 1908, Враца, Панагюрище.
Абедйнов ф — от тур. л. и. Абедин. 

София.
Абизанов ф — от диал. *абизан  ’глад, 

гладуване'. Самоков.
Аблена ж — от диал. аблен  ’планински 

божур’ или ’дърво яблан’. ЮЗБ.
Аблен ка ж умалит. от Аблена. Со

фийско, Трънско.
Абленко м  — мъжка форма срещу Аб- 

ленка. Трънско.
Аббв ф — от прякор А бйт а, съкрат. 

от Абаджията (?) Казанлък.
*Абрамиан м  — от *Абрамий (Аврам) +  

ан. Абрами&нов ф. Русе, 1881.
Абрашев ф  — от диал. абрйш  ’съвсем 

рус и светлоок’ (ар.-тур. abra§). Котел, 
Стара Загора.

Абрашков ф  — от прякор А браш ко ; вж'.. 
Абращев.

Абровски ф  — може би от Арбовски» 
с метатеза. Мездра.

Абрбн м  — гр. "APpcov с по-рядък из
говор б  на р. Абронов ф. Пловдив.

Авакум м  — библейско име, евр. ’борец’, 
давано у нас като защитно име при детска- 
смъртност. Гнойница (Ломско), Русокастро 
(Бургаско), Родопите.

Аваляков ф — според семеен спомен от 
с. Горна Росица, Севлиевско: били те-
павичари и от валяк  възникнал прякор 
Аваляка. Севлиево, Русе.

Авгарски ф — поради често повтаряне- 
на гр. aufi ’яйце’. Караш (Врачанско),. 
Разград.

Авгерйн м  — от гр. au*feptvdg ’зорница’. 
Авгерйнов ф. Несебър, 1917.

Авгерно м  — видоизменено от Авгерйн. 
Варна.

Август м  — лат. Augustus ’възвишен, 
свещен’. Рядко.

Августа ж — женска форма от Август. 
Рядко.

Августйн м  — лат. Augustinus, произ
водно от Август. Доста разпространено* 
у католици покрай свети Августйн. Плов
див, Пловдивско, Свищовско, Хасковско. 
Августйнов ф.

Августйна ж — женска форма от Авгу- 
стин. Видин.

Авджйев, Авджййски и Авджйски ф — 
от диал. авджйя ’ловец’ (тур. avci). Сли
вен, Провадия, Толбухинско, Станкеди- 
митровско.

Авдий м  — име на библейски пророк.
Авдевф. Благоевград. Авдеев ф. Габрово.
Авегани м. Байлово (Пирдопско).
Аведйз и Аведйс м. Варна, 1912. Аве- 

дйзов ф. Варна.
Авел м  — библейско име, евр. ’преходен*. 

Драготинци (Софийско), Церецел (Сво- 
генско). Авелов ф. Церецел.

Аверкий м  — гр. ’Auipxtog — име на 
календарски светия. Сопот, 1860, Станке- 
Димитров.
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Аверно м  — от Авгерно с изпадане на 
г  пред е. Виница (Варненско). Авернов 
-ф. Виница.

Авжена Ж . Пловдив.
Авков ф. Горни Воден (Асеновградско).
Авксенти и Авксентия м  — гр. A&€ivTtog 

’крйто увеличава’ — име на календарски 
преподобен. Нарядко из ЗБ. Авксентиев 
ф. Софийско, Свогенско, Брезнишко, Бо
тевградско.

Авлавйдов ф — от гр. dpXcfcjkog ’непо
вреден, безвреден’. Варна.

Авлангиев ф.
Авлиени ф. (Друми Авлиени, Кортен, 

Новозагорско, 1845).
Аврадалиев ф — от прякор Аврада- 

ли ят а  ’пришълец от Аврад*; вж. Аврадов. 
Стара Загора, 1881, София, 1893.

Аврадйнов ф — разновидност на Авра- 
далиев или Аврадов. Кюстендилско.

Аврадов ф — от гр. AOpas — тракийско 
крайбрежие. Бургас, 1900.

Аврам м  — библейско име, евр. Абрахам 
’баща на много потомци’. Нарядко из 
цялата страна. Аврамов и Аврамски ф.

Аврама ж — женска форма от Аврам. 
Врачанско, Ботров (Беленско).

Аврамйк м  — умалит. от Аврам. Авра- 
мйков ф. Родопите.

Аврамйна ж — женска форма от Аврам. 
Тоцеделчевско.

Аврамчо м  — умалит. от Аврам. Авр&м- 
чев ф. Габрово.

Аврейски ф  — видоизменено от Еврейски. 
Ръжево Конаре (Пловдивско).

Аврел м  — рум. Aurel, от лат. Aure
lius ’златен, позлатен’. Варна.

Авренски ф — от с. Аврен (Варненско). 
Варна.

Аврйнов ф — вм. Аврионов. Пловдив.
Аврион м  — гр. aOpiov ’утре’; срв. Су- 

тренков. Аврионов ф. Пловдив, Гоце Дел
чев.

Авроний м  — гр. ’Aj3pa>veiog. Авронев 
и Аврониев ф. Пазарджик.

Аврора ж — лат. аигога ’зора’. София, 
р. 1912.

Австрййски ф — навярно дядото ходил 
като градинар в Австрия.

Австрия п р  и фамилно име на цяло 
семейство. Асеновград.

Австриянка ж — от диал. авст риянка  
’австрийка’. Безден (Софийско), р. 1916.

Авталия ж. — вм. Евталия. Пловдив, 
.р. 1874.

Автански ф — вм. Автарски. Айтос.
Автарски ф — може би от гр. afadpeoxog 

’себелюбив, самодоволен*. Бургас.
Автов ф — според семеен спомен: дя

дото бил свещеник в Охрид, хората го 
-сочели и викали по гръцки айт6$\ „ето го!“

Автоев ф — разновидност на Автов. Бре
зово (Пловдивско).

Автонйя ж — видоизменено от Анто
ния (?) Калофер (монахиня).

Автоном м  — гр. Айтбуорос ’който има 
свой закон’ — име на календарски све
тия. Автономов ф. Пловдив.

Автономйя ж — гр. ataovopia ’самоупра
вление’; близко по значение със Сво
бода. Шумен, р. 1897, 1899.

Авусиев ф — може би сродно с Авуски. 
Крушари (Толбухинско).

Авуски ф — според семейно предание: 
прадядото играел с другарите си на лов и 
лаел като куче „авуу“, отдето възникнал 
прякорът. Медово (Чирпанско), Стара За
гора.

Авуша ж — вм. *Евуша — от Ева. Бе
лица (Разложко).

Агаджйев ф  — от диал. *агадж ия ’дър- 
вар’ (от тур.) Търново.

Агаев и Агаин ф — от тур. aga ’господар*.
Радомирско.

Агалов ф — от гр. AfcfcXi ’полека, бавно*. 
Габрово, Пловдив.

Агап м  — съкрат. от Агапий. Агапов 
ф. Бургас.

Агапий м  — гр. *Afd7woc ’любим’ — 
име на календарски светия. Агапиев ф. 
Самоков, Кюстендил, Плевен, Сушица (Гор
нооряховско).

Агапййка ж — умалит. от Агапия. Вар
ненско.

Агапйя ж — гр. ’обич, любов’ —
име на календарска светица.

Агатангел м  — гр. ’A^afoc^eXog ’доб- 
ровестител* — име на календарски све
тия. Синод, именник.

Агйте и Агатй ж — гр. *А1 а{И) ’добра, 
блага’ — име на календарска светица. Плов
див.

Агатйца ж — умалит. от Агати, Ага- 
тия. Шумен.

Агатйя |Ж разширено от Агати. Враца,
Агатовски ф — от с. Агатово (Севлиев

ско). Плевенско.
Агатодор м  — гр. ’Afa{№8a>poc ’доб- 

родар’. Синод, именник.
Агатоник м  — гр. *Afa$6vt>coc ’благо- 

победител* — име на календарски све
тия. Синод, именник.

Агей м — гр. ’Analog. Агеев ф. Стара 
Загора.

Агеларов и Агеларев ф — може би вм. 
Ангелариев. Поликраище (Горнооряхов
ско), Пловдив.

Агин ф — разновидност на Агаин.
Аглае и Аглай ж — гр. ’A fX aij ’светла’. 

Асеновград.
Аглай да ж гр. *AyXaCp,-{5og ’светло- 

видна*. Църква (Пернишко), Брезнишко, 
Искрец, Опицвет (Софийско).

Аглайца ж — от Агла(я) +  ица. Со
фийско, Самоков.

Аглая ж разновидност на Аглае. Рядко.
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Аглейда ж — вм. Аглаида. Чибаовци 
(Свогенско).

Аглйда ж — съкрат. от Аглаида. За- 
ноге (Свогенско), Ракитово (Велинградско).

Аглйка ж — от диал. аглйка  ’цвете иг
лика’. Старо, напоследък подновено.

Аглйца ж — видоизменено от Аглаица 
или от Аглика. Самоков.

Аглйя ж — разновидност на Аглая. Са
моков, р. 1876.

Агна ж — от агне (кротка като агне). 
Брезник, Драгоман, Свогенско, Вердикал 
(Софийско).

Агнезия ж — разширено от Агнеса. Плов
див.

Агнес м  — мъжка форма от Агнеса. 
София, единичен случай.

Агнеса ж фр. Agnes, от гр. dfvijg 
’чиста*. Сравнително ново и рядко.

Агнйца ж — от диал. агница  ’женско 
^гне*. Радомирско, Благоевградско.
' Агнбсти м  — гр. d̂ vtboxtog ’непознат, не

известен’. Агностев и Агностиев ф. Ко
тел, Варна.

Агов и Аговски ф — от прякор А га т а ; 
срв. Агаин. Шумен, Елена, Пловдив, Скра
вена (Ботевградско).

Агоп м  — арменска форма на Яков. 
Агопов ф. Русе.

Агора ж — от гр. d^opd’ пазар, покупка*; 
срв. Агораста. Самоков, р. 1891, Силистра, 
1894.

Агор&ста ж — от гр. dfopaonj ’купена* 
— защитно име, както Купен, Продан. 
Славеево (Ивайловградско).

Агорйда ж — кръстоска от Агораста и 
ягорйда. Пловдив.

Агбрка ж — умалит. от Агора. Русе, 
р. 1896.

Аграпйна ж — вм. Агрипина или Агра
фена. Орехово.

Аграф&н м  — от гр. dfponpoc ’неписан’ 
(?) Охрид — нар. песен.

Аграфена ж — женска форма срещу Агра- 
•фан.

Аграфйня ж — кръстоска от Аграфена 
и Графиня (?) Пловдив, р. 1891.

Агрион м  — от гр. dfptos ’див, свиреп*. 
Говежда (Берковско).

Агрипйна ж — име на календарска све
тица, лат. Agrippina, от родово римско 
име Agrippa. Синод, именник.

Агупков ф — от диал. агупко  ’циганче*. 
Кричим.

Агура (и Агуров) ф — от гр. d^oopog 
’незрял, зелен; млад, неопитен*. Бесара
бия, Измаил, 1857.

Агуш м — видоизменено от Ангуш. Агу- 
шев ф. Стояново (Ловешко), Пловдив.

Агуша ж — женска форма от Агуш. Плов
див.

Агъле ф или пр. (А. Хр. Агъле, Габ
рово, 1900).

Агънски ф — измислено име, превод на 
Чобанов. Дебелец (Търновско).

Адалберт м  — нем. Adalbert ’благородно 
блестящ*. Рядко.

Адалбертйна ж — женска форма от Адал
берт. София, р. 1892.

Адалйев ф — от диал. адалйя  ’островен 
жител* (тур. adali). Варна.

Адйм м  — библейско име, евр. ’човек*. 
Рядко. Адамов и Адамски ф. На разни 
места из страната.

Адамаков ф  — от тур. haydamaK ’гра
бител*. Бургас, 1883.

Адами м  — разширено от Адам. Виница 
(Варненско), Каварна.

Адамйк м  — умалит. от Адам. Адамйков 
ф. Варна.

Адан м  — от Адам с по-обикновеното 
окончание -ан  (?) Аданев ф. Ивайловградско.

Ад&рски ф  — видоизменено от Аджарски. 
Брезово (Пловдивско), 1900.

Адела ж — фр. Adele ’благородна*. Срав
нително ново и рядко.

Аделйн м  — мъжка форма от Адела или 
от Аделина. Орехово, р. 1962.

Аделйна ж> фр. Adeline, разширено 
от Адела. Рядко, старо (София, р. 1898, 
Пловдив, р. 1917) и ново.

Адем м  — турско л. и. Адемов ф.
Аджалййски ф — вм. *Аджарлийски; срв. 

Аджарски. Царимир (Пловдивско).
Аджаров и Аджарски ф  — от с. Аджар 

(Свежен, Карловско) или от тур. асаг ’смел, 
енергичен’. Карлово.

Аджев ф  — съкрат. от Хаджиев. Карно
бат.

Адженов ф  — видоизменено от *Адже- 
мов (от ар.-тур. Асет ’персиец*) или от 
Хаджиенев.

Аджиларски ф  — от с. Хаджиолар (Чир
панско). Пещера.

Аджйлов ф — съкрат. от Хаджиолов. 
Ломско.

Аджйчев ф — от диал. аджйче ’хаджийче’. 
Белоградчишко.

Аджов ф  — вм. Хаджов.
Адйлов ф  — от ар.-тур. adil ’справед

лив*. Варна.
Адйров ф  — кръстоска от Адйлов и 

турско л. и. Хадър. Акерман, 1860.
Адмаджйев ф — видоизменено от Ат- 

маджов. Варна.
Адолф м  — нем. Adolf, от готски ’бла

городен вълк*. Адолфов ф. Варна, 1881.
Адриан (и Адриян) м  — лат. Adria- 

nus, име на римски император и на кален- 
дарски светия. Сравнително ново и рядко.

Адриана ж — женска форма от Адриан. 
Толбухин, 1878.

Адриена ж — от Адриана с преглас на 
иа  в ие. Свищов, 1893.

Адричев ф.
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Адъриванов ф —  от прякор Адър Иван 
’готовия, сегашния* (?) Иван. Брезово 
(Пловдивско).

Адъров и Адърски ф  — съкрат. от Адър
иванов (?) Брезово (Пловдивско).

Аеролйта ж — от астрономичния тер
мин аеролйт  ’каменен метеорит*. Сили
стра, р. 1958.

Азалйев ф — разновидност на Азълов. 
Ламбух (Ивайловградско).

Азапски ф — от ар-тур. azap ’мъчение, 
изтезание*. Сливен.

Азария м  — име на календарски светец, 
евр. ’божия помощ*. Синод, именник.

Азарко м  — умалит. от Азария. Аз&рков 
ф. Плевен, 1900.

Азианов ф  — от *азиан(ин) ’азиатец*. 
Твърдица (Сливенско).

Аздоси м . Аздосиев ф. Загъжене (Сво- 
генско).

Азмаков ф — от тур. azmak ’буйству- 
вам* или от azmak ’суходол*. Карлово.

Азманов ф — от тур. azman ’грамаден*. 
Рядко, главно ИзБ.

Азов и Азовеки ф — от тур. az ’малък, 
мъничко’; срв. Кючуков, или от ар.-тур. 
aza ’член на съвет, организация и др.* 
Кюстендил, Пловдив, Пещера.

Азълов ф — от тур. azili ’див, буен*. 
Казанлък.

Айда ж — по името на героинята на 
операта Аида от Верди. Луковит, р. 1964.

Айвазов ф — от тур. ayvaz ’домашен 
слуга*. Нарядко из ИзБ.

Айгъров ф  — от тур. aygir ’жребец*. 
Пловдив.

Айгътов ф — според един носител на 
това име: изопачено от Хайдутов. Зап. 
Тракия.

Айд&на ж — от тур. aydin ’светъл, сия
ен*. Етрополски манастир (с. Слегица), 
1648.

Айданлййски ф — от с. Айданлии (Зора, 
Старозагорско). Стара Загора.

Айдйров и Ай дарени ф  — от диал. а й - 
дар ’мечкар’ (от тур. ayi ’мечка’ и пер. 
dar); срв. Мечкаров, Айджиев. Якоруда 
(Разложко), Самоков, Пловдив.

Айдемйрски ф — от с. Айдемир (Сили
стренско). Силистра.

Айджйев ф — от диал. айдж йя ’мечкар’ 
(тур. ayici). Стара Загора, Шумен.

*Айдйн м  — от тур. aydin ’светъл, сия
ен*. Айдйнов ф.- Йовково (Генералто- 
шевско).

Айдони ж — видоизменено от Андони. 
Горна Оряховица, 1894.

Айкаджиев ф — от диал. айкадж ия  ’уча
стник в ловна хайка*. Горна Оряховица.

Айков ф  — от айка, хайка (?) Сливен, 
Симитли.

Айладънов ф  — от с. Айладън (Бистра, 
Търговищко). Търговище, Шумен.

Айлъков ф — от диал. а й лъ к  'месечна* 
заплата* (тур. aylik). Сопот.

Айлъчев ф  — от диал. айлъче  ’месечна* 
заплатица* — навярно поради често повта
ряне на тая дума. Лясковец, Севлиево.

Айнаджйята п р  — от диал. айнадж йя  
’хитрец, шмекер* (пер.-тур. aynaci). Пле
венско, Ихтиман. Айнаджйев ф. Плевен
ско.

Айналййски ф — от диал. айналйя  ’ху
бав, блестящ* (от пер.-тур. aynali). Тете
вен, Трудовец (Ботевградско).

Айнов ф — от пер.-тур. аупа ’огле
дало’ (?)

Айолов ф — от тур. ayol ’ей ти!’ — на
вярно поради често повтаряне на тая дума. 
Варна, Пловдив.

Айранджйев ф — от диал. айрандж йя  
’продавач или любител на мътеница’ (тур. 
ayranci). Стара Загора.

Айранов ф — съкрат. от Айранджйев. 
Рядко из ИзБ.

Айръков ф — от диал. айрък  ’трева* 
троскот или пирей’ (от тур.); прен. ’на
бързо израсъл или народил много деца’; 
срв. Тросков. Стара Загора.

Айрянков ф — от прякор А й р я н к о  ’лю
бител на мътеница*. Ловеч.

Айрянов ф — вм. Айранов или вм. Ах- 
рянов (с преход на х  в й).

Ай то в ф — вм. Хайтов. Шипочане (Са
моковско).

Акйбалиев ф  — видоизменено от с. Ак- 
баш-баля (Горни Главанак, Харманлий
ско). Асеновград, Първомайско.

Акалдашев ф — от диал. *акълдаш  ’дру
гар по ум, съмишленик’ (от ар.-тур. akil 
’ум’ и тур. da? ’другар’).

Акалйна ж — може би от ар.-тур. akil 
’ум’. Пещера, р. 1935.

Акалски ф — от Акалска махала към 
с. Белиш (Троянско). Варна.

Аканджйев ф — от диал. акандж йя ’раз
бойник, нападател* (тур. akinci). Ихтиман, 
1893.

Акдерлиев ф  — от с. Ак дере (Бяла, 
Варненско). Силистра, 1895, 1900.

Акентий м — вм. Авксенти. Акентиев ф.
Акиванов ф — от тур. ак ’бял, чист*' 

и Иван. Драганово (Горнооряховско).
Акйм м  — от Яким с изпадане на йота- 

цията. Акймов ф.
Акия м  — съкрат. от Янаки(я), Йор- 

даки или друго подобно име. Акев и Акьов 
ф. Бабяк (Пловдивско), Пловдив, Враца.

Акманов ф — според местно обяснение: 
от стар прякор А км а н а , който бил значел 
сокол или ястреб — навярно изопачено от 
атмаджа. Мирково (Пирдопско).

Ако м  — умалит. от Иван или от друго» 
име; срв. Ачо, Аце. Аков ф. Българене 
(Свищовско), Свищов, Летница (Ловешко), 
Розино (Ивайловградско).
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Акома ж — от гр. Дхбра ’още* — поже
лание след нея да се родят още деца. Плов
див, р. 1925.

Акраба пр  — от ар.-тур. akraba ’род
нина, сродник*. Горна Оряховица, 1894. 
Акрабов ф. Пазарджик, Пловдив, Сливен. 
Иван Базово (Пловдивско).

Аксаков ф — от тур. aksak ’куц, въз- 
куц*. Пловдив.

Аксаров ф — от ар.-тур. aksar ’съвсем 
кратък* (?) Сопот.

Аксел м  — скандинавско име Axel, про
викнало по литературен път. Михайлов
град, р. 1920.

Аксения ж — вм. *Авксения, гр. аб̂ тjvtq 
’увеличаване*. Ново и рядко.

Аксенти м у Аксентиев ф — вм. Авксенти, 
Авксентиев. Реброво (Свогенско), Толбухин.

Аксййски ф — от *Асийски, а то от Аси 
Ъньо; вж. Асиев. Носителят сам видоиз
менил името си. Зелениково (Пловдивско).

Аксйния ж — по името на героинята от 
романа Тихия Дон от Мих. Шолохов. 
Рядко, родени към 1946.

Актарджйев ф — от диал. акт ардж ия— 
актар, ахтар.

Актаров ф — от диал. акт ар(ин) ’дре
бен търговец, бакалин’ (ар.-тур. aktar). 
Калофер, 1861, Стара Загора, 1900.

Акташев ф — от тур. ак ’бял’ и ta$ 
■*камък* или от прякор Ак Ташо ’белия 
Ташо*.

Акулйна ж — гр. *Axt)AivY) — име на 
календарска светица. Бърложница (Слив
нишко), р. 1902.

Акчарлиев ф — може би от някое село 
с подобно име Петрич, 1917.

Акшймов ф — от тур. aksam ’вечер’ — 
може би поздравявал само с тая дума вместо 
-с пълния поздрав „акшам хайър ола“; 
•срв. Сабахов. Ловеч.

Акшаров ф — според семеен спомен: от 
•областта Ak$ehir в Мала Азия. Пазар
джишко, Брезово (Пловдивско).

Акълйев ф — от диал. а къ ллй я  ’умен* 
{ар.-тур. akilli). Исперих, 1900.

Акълйтски ф — от диал. * акъ лит  ’умен’; 
срв. Акълйев. Пловдив.

Акъпев ф. Янтра (Горнооряховско).
Акьов ф — вж. Акия.
Алабаков ф — видоизменено от Хали- 

<баков.
Алабашев ф  — от тур. ala ba$ ’шарена 

глава’ или от диал. алабйш  ’гулия* (тур. 
alaba§).

Алабиев ф.
Алавойдов ф — от *Алахойдов с преход 

на х  във е; вж. Алаойдов.
Алагьозов ф — от диал. *алагьоз ’пъ

строок, шареноок’ (тур. ala ’шарен’ и 
goz ’око’). Марица, Пловдив.

Аладаглийски ф — от с. Аладаглии (Ве
нец, Карнобатско). Айтос, 1900.

Аладжиджйев ф — от диал. *аладж и- 
дж йя ’търговец на аладжи (шарени тъкани)’ 
(от тур.). Пловдив.

Аладжйков ф — от тур. alacik ’пъстри- 
чък, шареничък’.

Ала джо в ф — от тур. alaca ’пъстър, 
шарен’ или вм. Халаджов. Сливен, Сев
лиево.

Аладйн м  — може би вм. Алдин. Асе
новград.

Алайдов ф — съкрат. от Алаойдов. Плов
див.

Алайков ф — от прякор А ла й ко  ’който 
все търси дружина’ (тур. alay) или от диал. 
алайка  ’слугиня, придружница* (от тур ).

Алакушев ф — може би от тур. ala ku§ 
’пъстра птица*. Айтос.

Аламанов ф — от фр.-тур. alaman ’не
мец’ — според семейно предание: потомци 
на саксонски рудари. Етрополе.

Аламанчев ф — от прякор Аламанче(т о) 
’който говори немски* (?) София, 1871, 
Годечко, Търново, Сливен.

Аламинов ф.
Аламовеки ф — от с. Аламовци (Злато- 

градско) или от ар.-тур. alam ’болка, 
скръб, печал’ (?) Плевен, 1900.

Аламуров ф — от тур. ihlamur ’липа’ — 
може би се помятал като липова дъска; 
срв. Баларев. Михалци (Търновско).

Аланджййски ф — от с. Аланджиево (Змеи- 
ца, Девинско). Пещера.

Алаков ф  — от тур. alan ’поляна’ (?) 
Троян.

Алаойдов ф — от прякор А ладйдат а  ’едър 
и несръчен човек, който ходи като хала*. 
Ботевград.

Алатов ф — от диал. алату олят  ’се
чива, инструменти’ (ар.-тур. alat) или от 
халат . Варна.

Алаторцев ф. Видраре (Тетевенско).
Алахверджиев ф — от прякор А ла х-  

верджиятау а той от ар.-тур. Allah ’бог* 
и тур. ver ’дай’ — поради често повтаряне 
на тоя израз; срв. Хвалабогов. Севлиево.

Алашйнов и Алащйнов ф. Самоковско, 
Станкедимитровско.

Алашки ф. Карлово, Чифлик (Троянско).
Албанов и Албански ф — „модернизи

рано“ от Арнаудов. Варна, 1945.
Албатски ф — вм. Налбатски, Налбант- 

ски. Лопян (Ботевградско).
Албена ж — героиня на разказ и драма 

от Йор. Йовков; според самия автор той 
го е видоизменил от Абленка. След 1935 г. 
стана модерно име.

Алберт м  — нем. Albert, съкрат. от Адал- 
берт. Рядко.

Албертйна ж — женска форма от Ал
берт. Русе, 1937.

Албйна ж рум. Albina, от лат. alba 
’бяла*. Кюстендил, 1920, Ру̂ се, Пловдив.

Алваджйев ф  — вм. Халваджиев.
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Алвановски ф — от с. Алваново (Тър
говищко) .

Алвасов ф.
Алвев ф — от алва , халва. Лозен (Со

фийско).
Алвонцов ф.
Алгара ж — така се била казвала дъ

щеря на княз Борис I. Единичен случай.
Алде м  — вм. Алдьо. Неврокопско, 15— 

16 век.
Алдймйр м  — старинно име, разновидност 

на Алтимир. Алдймйров ф. Самоков.
Алдйн м  — от Алд(ьо)+и«. Алдйков ф. 

Стара Загора.
Алдомир м  — изчезнало старинно име, 

запазено в името на село Алдомировци, 
Софийско.

Алдьо м  — съкрат. от Алдимир или 
Алдомир. Пирдоп, Златица. Алдев и Ал- 
дьов ф.

Алеко м  — видоизменено от Алекси или 
от Александър. Плевен, Свищов, Видин, 
Айтос, Пловдив. Алеков ф.

Алекса1 ж — женска форма от Алекси, 
Алексо. Церово (Свогенско), Пловдив, Асе
новград, Горна Оряховица.

Алекса2 м  — вм. Алекси. Банско.
Алексана ж — от Алекс(а)1+ана. Сво

генско, Софийско.
Александра ж — женска форма от Алек

сандър.
Александрета ж — умалит. от Алексан

дра. Шумен, р. 1886, 1894, 1906, 1925, 1926.
Александрййски ф — от град Алексан

дрия (в Египет).
Александрйна ж — от Александр(а)-[-цна. 

Луковит, р. 1894.
Александър м  — гр. ’AXdgav&pog ’за

щитник на мъжете* — у нас разпростра
нено главно през втората половина на ми
налия век, особено около Освободителната 
война и наскоро след нея — покрай името 
на руския император Александър II; днес 
се среща най-вече в някои софийски села 
като Лозен. Александров ф.

Алексей м  — разновидност на Алекси. 
Ботров (Беленско). Алексеев ф.

Алекси м  — гр. *А\i& o$  ’който носи по
мощ, защита’ — име на календарски пре
подобен. Старо, на разни места из страната. 
Алексиев ф.

Алексйна ж — женска форма от Алекси. 
Рядко.

Алексо м  — разновидност на Алекси. 
Софийско, Свогенско, Кюстендил. Алексов ф.

Алена ж — от прил. ален  (тур. а1); 
срв. Румена. Ново, рядко.

Ален ако в ф — от диал. *аленак  'румен 
човек* (?) Хасково, 1920.

Аленка ж умалит. от Алена. Толбу
хин, р. 1957.

Аленков ф  — от прякор А лен ки я  (?) 
Варна.

Алеса ж — вм. Алекса.
Алета ж — кръстоска от Алена и модер

ното напоследък Анета. Мездра, р. 1956,. 
Брусен (Мездренско), р. 1955.

Алйбейски ф  — от с. Али бей кьой (Бо
лярово, Хасковско). Пловдив.

Аливантов ф — според семеен спомен: 
правели ливант о  (гюлова вода) за черк
вата. Гюмендже (Македония).

Аливер м  — вм. Оливер. Кюстендилско —  
нар. песен.

Алидиров ф.
Али зо то в ф. Ксанти, 1917, Пловдив.
Алййски ф — от турско л. и. Алия. 

Пловдив.
Алиломов ф — от гръцко л. H.’AXuvopoc 

(?) Варна.
Алимазов ф — видоизменено от Ялма» 

зов. Дуловско.
Алймов ф — от ар.-тур. Slim 'учен*. 

Пловдив.
Алйна ж — съкрат. от Ангелина. Ново,, 

рядко.
Алино ZMC • Виница (Варненско).
Алински ф — от с. Алино (Самоковско). 

Самоков.
Алиби м  — рум. АНоп, видоизменено* 

от Леон. Видинско, р. 1929.
Алйпи (и Алйпия) м  — гр. ‘АХбткос ’без- 

печален’ — име на календарски преподо
бен. Врачанско, Ботевградско, Пирдопско 
и др. Алйпиев (и Алйпов) ф.

Алйпка ж — женска форма от Алипи. 
Долни Богров (Софийско).

Алйса ж — фр. Alice, а то от гр. *AX^eiot 
’истина’. Рядко.

Алисена ж — видоизменено от Арсена. 
Типично за Кюстендилско.

Алисенка ж — умалит. от Алисена. Кю
стендилско.

Алйчко м  — умалит. и разширено от 
Алко, Алчо (?) Алйчко в ф.

*Алйш м  — от Ал(ьо) +  иш. Алйшев ф. 
Мътеница (Карловско), Карлово, Со
пот.

*Алишан м  — от Алиш+а«. Алишйнов: 
ф. Блатско (Гоцеделчевско).

Алишахов ф. Петърч (Софийско).
Алкивиади м  — гр. ’AXxtptaSrjg. Силистра*
Алко м  — умалит. от Альо. Алков и 

Алковски ф. Кнежа.
*Алкуш м  — от Алк(о)+ у ш .  Алкушев 

ф. Шумен.
Алма ж — от лат. alma ’добра, мила’ 

или покрай израза А л м а  мат ер  (?) Еди
ничен случай.

Алмаджйев ф — от диал. алмадж йя 'ябъл- 
кар’ (тур. almaci). Пловдив.

Алмалйев ф — от с. Алмалии (Ябълково,. 
Хасковско). Пловдив.

Алмов ф — в име Б о р и с  А л м о в  — 
може би грешка вм. Салмов. Струмско 
(Благоевградско).
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Алов ф  — вм. Халов.
Аловски ф — от прякор Ллата ’халата*. 

Ботевград, Врачеш (Ботевградско).
Алоиз м  — лат. Aloisius, от старонем- 

ски. Русе, р. 1907.
Алонзо м  — исп. Alonso. Алонзов ф. 

Пловдив.
Алпеев ф — от прякор ал П ейо  ’червен 

Пейо*; срв. Червенпеев.
Алпйна ж — от планината Алпи. Съв

сем рядко.
Алта ж съкрат. от Алтана. Дебърско.
Алта байо в и Алтабански ф — а) спо

ред семеен спомен: при разхвърляне на 
данъка върху овцете в Стара Загора дя- 
дото извикал по турски: „Алта ба!“ — 
по-долу ме сложете, с по-малък данък; 
б) от тур. al taban ’червено стъпало’ или 
от dal taban ’босяк, голтак*. Стара Загора, 
Айтос, Пловдив, Ихтиман, 1900.

Алтана ж — от Алтъна с ударение на 
първата сричка и неясен изговор на ъ. 
Дебърско.

Алтймйр м  — старинно име, според едни 
от куманско ел т им ир  ’желязна ръка’, 
според други от германско alt ’стар* и 
-м ир. Алтймйров ф.

Алтун м  — от тур. altin; вж. Алтъна. 
Разградско, 17 век.

Алтухов ф.
Алтъков ф — от тур. altik ’скрит*. Кон

стантин (Еленско).
Алтъколачев ф — от тур. alti ’шест’ 

и kula^ ’разтег’ — в смисъл: много, изо
билно. Хасково, Винарово (Чирпанско).

Алтъна ж — от тур. altin ’злато, златна*. 
Трънско, Дълбок извор, Избегли (Асе- 
новградско).

Алтънка ж — умалит. от Алтъна. Са
моков.

Алтънко м  — мъжка форма срещу Ал- 
тънка. Алтънко в ф. Самоков.

Алтънов ф — от прякор А лт ъ н (а )\ вж. 
Алтъна. Яворец (Севлиевско), София, 1892, 
Пловдив.

Алтънчо м  — разновидност на Алтънко. 
Алтънчев ф. Тополовград, 1900.

Алтъпармаков ф — от диал. алтъпор- 
мак  *с шест пръста на ръката* (тур. alti 
’шест* и раппак ’пръст’); срв. Шестаков, 
Шесташки. Габрово, Калофер, Бургас, 
Шумен.

Алтьо м  — съкрат. от Алтимир. Алтев 
ф. Калофер.

Алтяно ж — разновидност на Алтъна, 
Алтана. Бр. Миладинови.

Алулов ф. Горубляне (Софийско).
Алурков ф.
Алф&ров и Алфйров ф — от ит. alfiere 

^знаменосец*. Пирдопско, Пловдив, Стара 
Загора.

Алфрйд м  — от френско или немско 
Alfred, от старонемски. Рядко.

Алцеко м  — според някои историци Ал- 
цек или Алцеко (Alcecus) е син на хан. 
Кубрат. Рядко.

Алчаков ф  — от тур. al$ak ’нисък*; 
срв. Кючуков, Бодуров. Лясково (Ай- 
тоско), 'Пловдив.

Алчо м  — умалит. от Альо. Алчев ф .
Альо м  — от Хальо с изпадане на х  

или от тур. al ’ален, румен*. Алев и Альов 
ф. Ямбол, Габрово, Варна.

Альоков ф.
Альонка ж рус. Аленка, умалит. от 

Ала. Враца, р. 1958.
Альоша м  — рус. Алеша, умалит. от 

Александр. Ново, рядко.
Алязов ф — от тур. aylaz ’ленивец” 

с премет на йотацията.
Аляков ф — може би вм. *Айляков, 

от тур. aylak ’свободен от работа*.
Амазонка ж — от река Амазонка (срв. 

Океан) или от митологичните амазонки. 
Чепинци (Софийско), р. 1935.

Амалица ж — от Амал(ия)+ица. Са
моков.

Амалия ж ■ гр. ’АраХ£а. Рядко, главно 
ИзБ, Петърч (Софийско).

Аманов ф — вж. Хаманов.
Амаров ф  — може би от лат. amarus- 

’горчив’; срв. Горчилов. Пловдив, 1900.
Амбарев ф — вж. Хамбара, Хамбаров. 

Сопот, 1900, Асеновград, 1893, Пловдив, 
Пещера, Русе.

Амбов ф — от рум. ambii ’двама’. Крива 
бара (Ломско).

Амброз и Амбрози м  — вм. Амвросий 
с новолатински изговор на р и а. Амброзов 
и Амбрбзиев ф. Ореш (Свищовско), Ми
хайловград.

Амвросий м  — rp.’Apppdatog ’безсмъртен, 
божествен’ — име на календарски светия. 
Синод, именник.

Амелов ф — от ар.-тур. amele ’работник*. 
Грудово.

Амелия ж — разновидност на Амалия. 
Рядко.

Амеорков ф — вж. Амиорков. Горна Оря
ховица, 1894.

Американ м  — от Америка; бащата хо
дил в Америка на печалба или по друг 
повод; срв. Океан. Пернишко, Сливнишко, 
Благоевградско, Ловешко. Американов ф. 
Свищов (гроб).

Амеров ф — може би видоизменено от 
турско л. и. Юмер. Шабла (Балчишко), 
Варна.

Амзйн ф мъжко, Амзина ф женско и 
Амзйнски ф — от турско л. и. Амза, Хамза. 
Бистрица (Софийско), София.

Амзов ф — разновидност на Амзйн, Ам- 
зински. Карлово, Стара Загора, Стояново 
(Ловешко).

Амй м  — фр. Amy — единичен случай, 
майката французойка. Стара Загора.
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Амйджев и Амйджин ф — от тур. ашса 
'''чичо*. Банско.

Амиорков и Амьорков ф — от диал. 
*амьдрко  ’любовчия’ (от рум. ашог)? Тър
ново, Горна Оряховица, Русе, Разград, 
Търговище.

Амов ф — от диал. хам  ’въжена примка* 
(?) Зарево (Солунско).

Ампов и Амповски ф — от диал. ампе 
’глупав, наивен човек* (?) Голец (Ловешко), 
Врачеш (Ботевградско), Пловдив.

Амуджев и Амуджиев ф — от тур. amuca, 
ашса ’чичо’; срв. Амйджев. Бяла, 1893, 
Русе, Габрово, Пловдив.

Ана ж — евангелско име, евр. Ханнах 
’благодат*. Доста разпространено из ця
лата страна. Анин ф.

Анагности м  — гр. avayvwovrjt ’читател*. 
Вече изчезнало. Анагностов ф. Шумен.

Анадия м  — от Анания с дисимилация 
на второто н. Трънско.

Анадолйев и Анадолййски ф — от диал. 
анадоллия  ’който е ходил и живял в Ана- 
дол* (тур. Aiiadollu). Стара Загора, Кър
джали.

Анадолски ф — от Анадол. Шипочане 
(Самоковско).

Анадъмски ф — от тур. anadim ’сетих 
се’ — поради често повтаряне на тая дума. 
Пловдивско.

Анаки и Аьакия м  — от Янаки с из
падане на йотацията. Трънско, Брезнишко, 
Самоковско. Анакиев ф.

Анамарйя ж — от Ана и Мария. Едини
чен случай.

Анан м  — съкрат. от Анани. Ананов ф.
Анани, Ананий и Анания м  — библейско 

име, евр. Ханания ’благодат божия’, Радо
мирско, Трънско, Царибродско. Ананиев ф.

Ананчо м  — умалит. от Анани. Н. Геров.
Анаста ж — съкрат. от Анастасия. Ловеч, 

Дреново (Свогенско).
Анастасм  — гр. *Avaoxctawg ’възкръснал*. 

Нарядко из цялата страна. Анастасов ф.
Анастаса ж — женска форма от Анастас. 

Трудовец (Ботевградско).
Анастаси(й) м  — по-стара форма на 

Анастас — име на календарски светия. 
Шумен, Елена.

Анастасйя ж — гр. *Avaoxaa£a, женска 
' форма от Анастас(ий) — име на календар- 

ски светици. Доста разпространено.
Анастаско м  — умалит. от Анастас.
* Анасто м  — съкрат.от Анастас. Анастов- 

ски ф.
* Анатко м — съкрат. от Анатоли или 

-от Анастас. Анатков ф.
Анатоли(й) м  — гр. ’AvaxdXtog от avaxoXi} 

’изток’. Сравнително ново и рядко.
Анатолия ж — женска форма от Ана

толи. Рядко.
Аначко м  — от Яначко с изпадане на 

йотацията. Софийско. Аначков ф.

Анащи м — видоизменено от Анастас 
Силистра, 1860.

Анга ж — съкрат. от Ангелина.Софийско. 
Ангара ж — някакво видоизменение от 

Анга. Мрамор (Софийско), р. 1963.
Ангаров и Ангарски ф — от циг. ангйр  

’въглен*. Дюлево (Панагюрско).
Ангел м  — гр. "АурЛос ’вестител’. До

ста разпространено из цялата страна. 
Ангелов, Ангеловски и Ангелски ф.

Ангела ж — женска форма от Ангел. 
Доброславци (Софийско), Елин Пелин, 
Плевен, Шумен, Сливен, Гоце Делчев, 
Тополовград.

Ангелак м  — съкрат. от Ангелаки. Рядко. 
Ангелаков ф.

Ангелаки м — гр. ’A^sXfltxifog) умалит. 
от Ангел. Старо. Ангелакиев ф.

Ангеларий м — гр. ’А^вХарюс ’весто
носец’. Съвсем рядко.

Ангелй ж — от Вангели с изпаднало в. 
Рядко из ИзБ.

Ангелйдис ф — вм. Ангелов с гръцки 
завършек. Остаряло и рядко.

Ангелйи м  — мъжка форма срещу Ангели. 
Ракитово (В елин градско). Ангелйев ф. Ра
китово, Пазарджик, Радилово (Пазар
джишко).

Ангелйн м  — мъжка форма от Ангелина. 
Ангелйнов ф. Джурово (Тетевенско), Лопян 
и Правец (Ботевградско), Казанлък, Стара 
Загора.

Ангелйна ж — съкрат. от Евангелина, 
смятано като женска форма от Ангел. Доста 
разпространено. Ангелйнин ф.

Ангелйнка ж — умалит. от Ангелина. 
Ангелйнчо м  — умалит. от Ангелйн. 
Ангелйцй1 ж — женска форма от Ангел. 

Свогенско, Згориград (Врачанско), Враца, 
Хасковско.

Ангелйца2 ф  — старо фамилно име. Асе
новград.

* Ангелйч м  — умалит. от Ангел. Анге- 
лйчев ф.

* Ангелйш м  — от Ангел +  иш.
Ангелйшко м — умалит. от Ангелйш.

Ангелйшков ф.
Ангелко м — умалит. от Ангел. Софийско, 

типично за Владая. Ангелков ф.
Ангелсон ф — старо фамилно име вм. 

Ангелов. Варна, 1936.
Ангелуш м  — от Ангел +  уш . Сомовит. 

Ангелушев ф. Силистра, 1893.
Ангелуша ж — женска форма от Анге

луш.
Ангелчол* — умалит. от Ангел. Ангелчев 

ф Сопот.
Ангеляки(я) м  — вм. Ангелаки. Ангеля- 

киев ф. Трънско.
Ангйка ж — умалит. от Ангя, Анга. 

Радомирско.
Англйда ж кръстоска от Аглида ■ 

Анга. Кътина (Софийско).
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Анго м  — съкрат. от Ангел. Ангов ф. 
Асеновградско, Батак, Пловдив, Петрич, 
Вълчедръм (Ломско).

Ангуш м  — от Анг(о) +  уш . Ангушев ф.
Петрич, Гоце Делчев, Драгойново (Първо
майско), Пловдив.

Ангьо м  — съкрат. от Ангел със запазена 
мекост на г. Ангьо в ф. Чепинци (Софийско).

Ангьозов ф — от Янгьозов с изпадане на 
йотацията. Сливен, Севлиево, Етрополе, 
Бистрица (Софийско).

Ангюш м  — от Ангь(о) -f- уш . Ангю- 
шев ф. Пловдив.

Ангя ж — съкрат. от Ангелина със за
пазена мекост на г\ срв. Вангя. Дебърско, 
Трънско, Софийско, Елинпелинско.

Анда ж — женска форма от Андо. Своге, 
Реброво, Котел.

Андасаров ф — от диал. *андасар *?* 
Станке Димитров, 1962.

Анджелйна ж — от Ангелина под сръб
ско влияние. Трънско.

Анджо м  — от Анчо с озвучаване на нч 
в ндж. Анджев ф. Пещера, Пловдив.

Андигона ж — от Антигона с новогръцко 
озвучаване на нт  в нд. Пловдив, р. 1898.

Андиян м  — от Андриян с изпадане на р. 
Андиянов ф. Свищовско.

Андо м — съкрат. от Андон. Андо в ф. 
Дебър (Македония), Елин Пелин, Своге.

Андон м — от Антон с новогръцко озву
чаване на нт  в нд. Доста разпространено 
из цялата страна, но го „погражданяват“ 
на Антон. Андонов ф.

Андон и ж — женска форма от Андон. 
Русе.

Андоница ж — умалит. от Андони или 
от Андония. Русе.

Андоничка ж — преумалително от Андони. 
Русе.

Андония ж — женска форма от Андон. 
Старо.

Андонка ж — умалит. от Андони или от 
Андония. Шумен.

Андончо м  — умалит. от Андон. Н. Геров.
Андреа м  — вм. Андрей, Андрея. Рядко 

нз ЗБ. Андреин и Андреински ф.
Андреан м  — новообразувано от Андрей 

Разград, 1965.
Андреана ж — правописна разновид

ност на Андреяна. Рядко.
Андре&ш м — от Андре(а) +  аш. Брез- 

нишко — нар. песен.
Андреаш ко м — умалит. от Андреаш. 

Копривщица— нар. песен.
Андрей и Андрея м — гр. ’Av8pgag ’мъ

жествен’ — име на евангелски апостол. 
Доста разпространено. Андреев и Андре- 
евски ф.

Андрейка ж — женска форма от Андрей. 
Черквица (Никополс^о), Русе, Дръмша 
•(Свогенско).

Андрейко м  — умалит. от Андрей. Андрей- 
ков ф. Шумен, 1845, 1947, Големаново 
(Кулско).

Андрейчин ф — вм. *Андреичин, син на 
Андреица, жената на Андрей. Габрово.

Андрейчо м — умалит. от Андрей. Андрей- 
чев ф. Габрово, 1898.

Андрека м  — рум. Andreca, видоизменено 
от Андрей. Лясковец, 1865. Андреков ф. 
Плевен.

Андреона ж — кръстоска от Андрей и 
Дона, Бона и под. Заноге (Свогенско), 1877.

Андрешйн м  — Андре(й) +  ш ин\ срв. 
Драгошин. Петрошин. Софийско — нар. 
песен.

Андрешко м  — умалит. от Андрей. (В раз
каз от Елин Пелин).

Андреяна ж — женска форма от Андрей 
Русе.

Андреяш м  — разновидност на Андреаш. 
Нар. песен.

Андриана и Андрияна ж — от Андреяна 
с редукция на неудареното е. Русе, Шумен, 
Толбухин.

Андрйко м  — гр. dv8pix$€ ’мъжки, мъ
жествен’. Среща се главно у гагаузите в 
Балчишко, които напоследък го заменят с 
Андрей. Андрйков ф.

Андрйн м  — от * Андреин, производно от 
Андрей (?) Андрйнов ф. Русе.

Андрйя м  — разновидност на Андрея. 
Пилашово (Първомайско).

Андриян м  — кръстоска от Андрей и 
Адриан. Андриянов ф. Ореш (Свищов
ско), Русе.

Андро м  — съкрат. от Андрей. Типично 
за Враца. Андров и Андро век и ф.

Андроз м  — от Андро (?) Андрбзов ф. 
Долна Липница (Павликенско).

Андрол м  — от Андр(о) ол (?) Андро- 
лов ф. Стара Загора.

Андромакя ж — от *Андромахка. Плов
див, р. 1895.

Андромаха ою ■ гр. *Av5po|jLdx̂  ’която 
се бори с мъжете’ — име от античната мито
логия. Пловдив, р. 1902, 1912, 1926

Андрон м  — гр. "Av̂ poiv ’мъжки’. Андро- 
нов ф. Варна, Пловдив, Ямбол, Горно
оряховско, Търновско.

Андронйк м  — гр. *Av3povtxog ’мъж на 
победата’ или ’победител на мъжете’ — 
име на календарски светни. Старо.

Андрон йка ж гр. *Av5povixyj ’победа 
над мъжете’ или ’мъжепобедителка’. Старо.

Андронйя ж — от Андроника, което е 
смятано за умалително. Шумен.

Андрончо м  — умалит. от Андрон. 
Андрончев ф. Мъглиж (Старозагорско), 
Бела Слатина.

Андруш м  — от Андр(о) +  уш . Петърч 
(Софийско). Андрушев ф. Сливница.

Андрушко м  — умалит. от Андруш. Со
фийско. Андрушков ф. Петърч (Софийско).
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Андрюшка ж — галено от Андрейка. Асе
новград (дете).

*Андуш м  — от Анд(о) +  уш .
Андушко м  — умалит. от Андуш. Н. Ге

ров.
Ане м  — от Яне с дейотация или съкрат. 

направо от Иван. Софийско, Елинпелинско, 
Щип. Анев ф.

Анеза ж — разширено от Ана (?) Ореш 
(Свищовско).

Анела ж — скъсено от Анелия. Шумен, 
р. 1959.

Анели ̂  ж разновидност на Анела. 
Враца, р. 1957.

Анели2 м — видоизменено от Ангел или 
от Ане (?) Орехово, р. 1962.

Анелия ж — видоизменено от Ана или 
Ангелина. Криводол (Врачанско), р. 1905; 
след 1935 г. разпространено може би покрай 
Анеля, героиня на романа „Без догма“ 
от X. Сенкевич, а напоследък станало 
модерно.

Анелка ж — умалит. от Анелия. Ново и 
рядко.

Анеля ж — съкрат. от Анелия. Ново и 
рядко.

Анести м  — от гр. dviaxcog 'бездомен*. 
Анестев и Анестиев ф. Разград, Варна, 
Плевен, Карнобат, Айтос, Ямбол.

Анета хНС фр. Annette, умалит. от Ана. 
Напоследък модерно.

Анещи м — от Анести с преглас на с в ш. 
Виница (Варненско), Гоце Делчев.

Анжел м  — рум. Angel — вм. Ангел. 
Търново, 1852.

Анжела ж — женска форма срещу Анжел. 
Рядко.

Анжелйна ж — вж. Анджелина. Рея- 
новци (Трънско).

Анжело м  — вм. Ангел.
Анзов ф — вм. Амзов. Гоце Делчев.
Ани ж — галена форма от Ана.
Анигнацев ф . Казанлък, 1958.
Анигнос м  — съкрат. от Анигности. 

Анигносов ф. Петрич.
Анигности м  — вм. Анагности. Анигно- 

стев ф. Бяла (Варненско).
Анйка ж — умалит. от Ана, Анка. Со

фийско, Самоковско, Чирпан, Симитли.
*Анил м  — от Ан(е) +  ил. Анйлов ф. 

Смолянско.
Анйсия ж — гр. ’AvuoCa — име на кален- 

дарска светица. Айтос, р. 1922, Гоз (Брез- 
нишко), р. 1892.

Анйта |Ж кръстоска от Аница и Анета. 
Враца, р. 1955.

Аница ж — умалит, от Ана. Софийско, 
Трънско, Ломско, Шумен. Аничин ф.

Аничка ж — преумалително от Ана. 
Рядко. Аничкин ф.

Анйш м  — от Ан(е) +  иш. Анйшев ф.
Анка ж умалит. от Ана.

Анкетов ф — от прякор Анкетата (?) 
Благоевградско.

Анкине ж. Пловдив, 1949.
Анко м — умалит. от Ане или Анто, 

Ангел, Иван и др. Свогенско, типично за 
Церово, Враца, Никопол, Свищов, Прес
лавско, Софийско. Анков ф. Анкович ф. 
Старо.

*Анк6н м — кръстоска от Анко и Антон. 
Анконов ф.

Анна1 ж — книжна форма на Ана. 
Анна2 м — съкрат. от Анани (Аннаний), 

Брезник, 1893.
Ано м  — разновидност на Ане. Анов ф. 

Церово (Свогенско), Враца, Панагюрско.
Анта1 ж — женска форма срещу Анто. 

Софийско, Калугерово и Своде (Ботев
градско).

Анта2 м — западна форма на Анто. Брез-
нишко.

Антаки и Антакий м  — умалит. от Анто 
с гръцка наставка -аки. Свищов, 1843, 
Галац, 1853.

Антаров ф — видоизменено от Актаров 
или Антикаров (?) Казанлък.

Анте м  — съкрат. от Антон. Рядко.
Антй ж съкрат. от Антина. Айтос, 

1882, Каварна, Виница (Варненско), Плов
див.

Антйкаджиев ф — от диал. антйкаджин; 
вж. Антикаров. Свищов, Петрич, 1917.

Антикаров ф — от диал. антикар 'зла
тар* или 'търговец или събирач на анти
ки’ (?) Самоков, 1881, София, 1893.

Антйков ф — от прякор Антйка(та) 
’хитрец, дяволит човек*.

Антим м  — гр. ”AvTtpog — име на ка- 
лендарски светия. Рядко, главно като мо
нашеско име. Антимов ф.

Антйн м  — гр. dvtkvog 'направен от 
цветя, цветист*. Стара Загора. Антйнов ф.

Антйна ж — женска форма срещу Антин. 
Рядко.

Антионета ж — изопачено от Антоанета. 
Световрачане (Софийско), р. 1957.

Антйпа м  — гр. 3Avx{7iag 'заместник на 
баща си' — име на календарски светия. 
Антйпов ф. Габрово, 1900, Русе, 1900, 
Толбухин.

Антйса ж — от гр. dvO-yjatg 'цъфтеж*. 
Самоков.

Антйца ж — видоизменено от Антйса или 
умалит. от Анта1. Свогенско, Белоград
чишко, Мрамор (Софийско), р. 1936.

Античко м  — умалит. от Анто. Античкоа 
ф. Брезник.

Анто м  — съкрат. от Антон. Враца, 
Софийско, Брезнишко. Антов ф. Антич ф. 
Старо.

Антоанета ж фр. Antoinette, умалит. 
женска форма от Антон.

Антон м — лат. Antonius — име на стар 
римски род. Антонов ф.
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Ан тон ела ж — измислена женска форма 
от Антон. Разград, р. 1966.

Антони, Антон и й и Антония1 м  — по
стара и рядка форма на Антон — име на 
календарски светия. Антониев ф.

Антонйн м  — лат. Antoninus, производно 
от Антон. Рядко.

Антонина ж — женска форма от Антон 
или от Антонии. Рядко. Силистра, 1893.

Антонйчка ж — умалит. от Антония. 
Русе.

Антонйя2 ж — женска форма от Антон. 
Рядко.

Антонка ж — женска форм от Антон.
Антул м — Ант(а)2+£/л. Трънско.
Антула ж — от Ант(а)1 +  ула. Варна,

р. 1912.
Анухри м — видоизменено от Онуфри. 

Анухрев ф. Подвие (Карнобатско).
Анхънов ф — вм. Хънхънов. Стара За

гора.
Анци м — домашно видоизменение на 

Анко, Анчо или друго име.Единичен случай.
Анча ж — умалит. от Анка. Софийско, 

Станкедимитровско.
Анче ж — разговорно умалит. от Ана, 

Анка.
Анчо м  — успоредна форма на Анко. На 

разни места, главно ЗБ. Анчев и Анчов ф .
Аньо м  — умалит. от Ангел. Шумен. 

Анев ф.
Аньозов ф — от Ангьозов, Янгьозов с 

новогръцко изпадане на мекото г \  Бургас.
Анюта ж — умалит. от Ана по руски 

образец. Ново, рядко.
Апазов ф — от тур. apaz ’пестница; шепа* 

Варна, Каварна.
Апекьов ф. Лом, 1893.
*Апел м — гр. ’AneXkijg — име на древно

гръцки художник. Апелов ф. Варна (Аве- 
дис Апелов, 1912).

Апйков ф — от ит.-тур. apiKO *бърз, 
сръчен*. Пловдив, Калофер.

Аплаков ф — от диал. *аплак  ’наивник, 
простак’ (от гр. &itX6g). Карлово, Пловдив.

Аплица ж. Михайловград, р. 1888.
Аполон м — гр. ’АябХХсоу — име на бо

жество от античната митология. Пловдив, 
р. 1881, Варна, 1936. Аполонов ф.

Апостол м  — гр. ’АрботоЛод ’апостол, 
пратеник’. Апостолов и Апостоловски ф.

Апостола ж — женска форма от Апостол. 
Желява (Софийско).

Апостолйна ж — женска форма от Апо
стол. Рядко.

Апостолка ж — умалит. от Апостола. 
Софийско.

Апостоле м  — видоизменено от Апостол. 
Апостблев ф. Рядко.

Апри или Априй м  — може би видоизме
нено от Април (?) Априев ф.

Апрйл м  — по името на месец април 
(лат. aprilis). Старо и рядко. Апрйлов ф.

Габрово, Казанлък, Лакатник (Свогенско). 
Апрйлски ф. Враца, Мездра.

Апрйлка ж — женска форма от Април. 
Никопол, р. 1921, Михайловград.

Апришкин ф.
Апрянов ф — може би видоизменено от 

чуждото за тоя край Запрянов. Шумен, 
1900.

Аптурманов ф — от турско л. и. Про
вадия, 1900.

Апуняка п р  и ф — навярно видоизменено 
от Папуняка. Котел.

Ара м  — вм. Ари. Айтос.
Арабаджйев и Арабаджййски ф — от диал. 

арабадж йя ’колар, превозвач с кола’; вж. 
Арабаджов. Нарядко из ИзБ.

Ар аба джо в ф — от турската форма ага- 
baci ’арабаджйя’. Калофер.

Арабанов ф — от диал. *арабан  ’разсип
ник’ (?) Софийско.

Арабизанов ф — от разг. арабизан  ’гла
дуване през рамазана или изобщо гладу
ване*. Пловдив.

Арабинов ф — може би от прякор Ара
бина. Сливен.

Арабов ф — от тур. araba ’кола’ или по- 
нова форма на Арабски. Горна Оряховица, 
Плевен, Разград, Толбухин.

Арабски ф — от народностно име ара
бин. Пелишат (Плевенско), Пловдив.

Арабчев ф — от прякор Арабчет о. Русе, 
Пловдив.

Араванов ф — може би видоизменено от 
Аравистанов. Ямбол, Сливен.

Аравистанов ф  — от тур. Arabistan ’Ара
бия’ с новогръцки изговор на b като р.

Арадан м  — далечно видоизменение на 
Йордан. Араданов ф. Брезово (Пловдив
ско), Пловдив, Карлово.

Араджйев ф — от тур. anci ’пчелар’ или 
arai ’посредник*. Пловдив

Арадичев ф. Брестник до Пловдив.
Араклйев и Араклййски ф — от Аркалиев 

с метатеза арка  — арак. Пловдив.
Араков ф — от гр. &росхо£ ’вид грах* (?) 

Пловдив.
Аракчйев и Аракчййски ф — от ар.-тур. 

harag^i ’събирач на данъка харач; срв. 
Харачеров. Кюстендил.

Аралам м  — вм. Харалам. Араламов ф. 
Мулдава (Асеновградско).

Аралу ж. Пещера.
Аралука ж — от Аралу +  ка. Свищов, 

р. 1860 (арменка), Горна Оряховица, р. 1899, 
Асеновград.

Арамазов ф  — от диал. арамас ’годеж’ 
(гр. deppaoa). Куклен (Асеновградско).

Арангел м  — вм. Архангел. Арангелов. 
ф. Самоковско, Ихтиманско.

Аранов ф — от Яранов с дейотация. 
Бели Извор (Врачанско).

Арапнаков ф — от прякор Арап Нако. 
Кукуш.
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Ара по в и Арапски ф —от арапин, ’черен чо
век, негър*.Пловдив, Маломир (Пловдивско).

Арарски ф — може би от ар.-тур. harar 
*торба, чувал*.

Арасланов ф — вм. *Арсланов, от тур. 
arslan ’лъв*. Пещера.

Аратепелиев ф — видоизменено от *Ада- 
тепелиев — от с. Ада-тепе (Остра могила, 
Старозагорско). Стара Загора.

Арати м  — гр. "Apaxog. Ара те в ф. Ка
занлък.

Аратйн м — от Арат(и) +  ин. Аратйнов
ф. Гоце Делчев.

Аратйон м  — разширено от Аратон. 
Трънско.

Аратон м  — гр. "Apaxtov. Аратонов ф.
Пловдив.

Арахангел м  — вм. Архангел. Рядко из 
ЮзБ. Арахангелов ф.

Арачййски ф — вм. *Араччийски; вж. 
Аракчиев. Пещера.

Арбалиев (Казанлък, Велинград), Арба- 
лов (Стара Загора), Арбов, Арбовеки и Арба- 
ловски (Ботевград) ф — вж. Харбалиев, 
Харбов, Харболов.

Арбасанов Ф — от ар. -тур. harbi ’военен* 
и тур. san ’почит’ (?)

Арбитов ф.
Арбо м  — от ар. -тур. harb ’война’ (ро

ден във време на война) ? Пловдив.
Арбул м  — от Арб(о) +  ул . Ар було в ф. 

Пловдив.
Арвалиев ф — от някое селище Арва(лии). 

Копривщица.
Аргазов ф — от диал. аргас ’щава’ (от 

гр. &ру*£и) ’щавя, обработвам кожи*. Плов
див, 1893.

Аргаки и Аргакия м  — видоизменно от 
Йоргаки. Трънско, Аргакиев ф.

Аргелашки ф. Голямо Конаре (Пловдив
ско), Разград.

Аргйл м  — от Аргир с дисимилация на 
второто р\ срв. Глигор от Григор. Аргй- 
лов ф. Смядово (Преславско).

Аргйр м  — гр. ’Apropos ’сребро*. ЮИзБ. 
Аргйров ф.

Аргйра ж — женска форма от Аргир. 
Пещера, Русе.

Аргириде ж — от гр. dp^oposidig  ’сре- 
бровидна*. Пловдив.

Аргирйя ж — женска форма срещу Ар
гир. Пещера, Самоков.

Арго м  — съкрат. от Аргир. Аргов ф. 
Новозагорско, Стара Загора.

Арда ж — от река Арда; срв. Струма, 
Искър. Михайловград, р. 1945.

Ардан м  — видоизменено от Йордан. Ло- 
пян (Ботевградско).

Ардашев ф — кръстоска от *А ркадаш ев  
(от тур. arkada§ ’другар’) и Кардашев. 
Пловдив.

Арделски ф — от рум. Ardel ’Трансил
вания’ (?) Лозен (Софийско).

Ардьо м  — защитно име: да е дълговечен 
като река Арда. Ардев ф. Райково (Смо- 
лянско), 1917, Пловдив.

Арет м — име на календарски светия, 
гр. *Apexog от Арехт5 ’младост’; срв. Мла
ден. Аретов ф. Пловдив.

Аретия м  — разширено от Арет. Сопот, 
1845.

Арженов ф. Пловдив.
Аржентйн м  — кръстоска от рум. Аг- 

gint ’сребро’ и страната Аржентина. Си
листра, р. 1930.

Аржентйна ж — женска форма срещу 
Аржентйн или направо от страната Ар
жентина в Америка; срв. Американ, Аф- 
рикан. Сливен, р. 1955, София.

Аржентйнски ф — псевдоним: ходил като 
емигрант в Аржентина.

Аржйев ф — съкрат. от Араджиев. Сев
лиево.

Аржйков ф — може би от тур. ircik 
’песничка’. Самоков.

Ари м — от HOBorp/'Aprjg, име на бог Марс, 
или от 9'Apstog, прочут средновековен 
ересиарх. Горно Броде (Сярско). Арнев ф.

Ариадна ж — гр. 9Apid8vr} — име от ан
тичната митология. Самоков, р. 1896.

Ариан м — от Ари+ая. Арианов ф. 
Разград, Русе, Сливен, Асеновград, Плов
див.

Ариета ж — от гр. ’мила, пре
лестна’ (?) Пловдив, р. 1886.

*Ариз м — съкрат. от Аризан. Ари- 
зов ф.

Аризан м , Аризанов ф — вм. Хари- 
зан, Харизанов. Кюстендил, Банско, 
Трънско.

Арйнка ж — женска форма от Ари или 
вм. Иринка, Еринка. Нова Загора.

Арисанка ж разновидност на Хари- 
занка. Гълъбовци (Сливнишко).

Аоистйд и Аристйди м — гр. *Арьотв(8т)£ 
’най-добровиден’. Пловдив, р. 1880, 1900. 
Аристйдов и Аристйдев ф. Пловдив, Ел
хово, 1900.

Аристйца ж — от гр. dptoxyj ’най-добра*. 
Русе, Силистра, 1893.

Аристомен м  — гр. ’ApioxopdvYjc. Бур
гас. Каварна. Аристоменов ф.

Аристотел м  — гр. ’AptoxoxiXrjg. Видин, 
1870, Варна, 1947. Аристотелов ф. Нова 
Загора, 1962.

Арйт м —  вм. Харит. Арйтов ф. Плов
див, 1893.

Арйти ж — вж. Харития. Виница (Вар
ненско), р. 1912.

Ари тон м  — вм. Харитон. Габрово. Ари- 
тонов ф.

Арйфев (и Арйфьов) ф  — от турско л. и. 
или от ар.-тур. йгИ ’учен, просветен, 
мъдър*. Стара Загора.
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Арифето ф — членувано прякорно име 
на Арифев. Стара Загора.

Арйхов ф — вм. Арифев с преход на 
ф  в х. Провадия, 1900.

Арищйр м — видоизменено от Аристид 
(?) Благоевград (власи). Арищйров ф.

Арияна ж — женска форма от Ариан. 
Благоевград, р. 1935.

Ариянци — стар, полулегендарен род в 
Миланово (Свогенско).

Аркади(й) м  — гр. *Apxd8iog ’жител 
на областта Аркадия в Пелопонес’. Сев
лиево, 1893, Ловеч, Стара Загора. Арка- 
диев ф. Сливен, р. 1928.

Аркалйев ф — от диал. аркалйя  ’1. пле- 
шест; 2. човек с покровители, с поддръж
ка’ (тур. arkali). Котел, 1867, 1962.

*Арко м  — умалит. от Аро. Арков ф.
Аркоманов ф — от гр. dpxoOpat ’задово

лявам се* (?) Пловдив.
Арлет ж — навярно арменско име: дете 

от смесен брак. Варна.
Арма ж — от гр. ’радост’. Старо

и рядко. Шивачево (Сливенско), Шипка, 
Хаджидимитрово (Казанлъшко), Голец (Ло
вешко), Калофер, р. 1936. Армии ф. Ло- 
пян (Ботевградско).

Армавели ж. Пловдив, р. 1904.
Армагов ф — о? диал. армага ’вид пра

знична дреха’. Пловдив.
Армандо м  — ит. Armando. Свищов.
Арматлййски ф — вм. Армутлийски. Хас

ково, 1878.
Армейков ф — от прякор А рм ейко  ’лю

бител на армея, на кисело зеле’. Плевен, 
1900, Шипка (Казанлъшко), Казанлък, 
Стара Загора, Айтос.

Армен м  — от гр. etpappivyj ’съдба*. 
Сопот. Арменов ф. Брезово (Пловдивско), 
Пловдив.

Армен ако в ф — от диал. *арменак  *по- 
арменчен или приятел на арменците*. 
Толбухин.

Армейко м  — умалит. от Армен. Ар- 
менков ф. Биволаре (Плевенско).

Арменски ф — от колиби Армените (Габ- 
ровско). Габрово.

Арменчо м  — умалит. от Армен. Ар- 
менчев ф. Мерданя (Дряновско), Нови 
пазар.

Армудов ф  — от пер.-тур. armu-Jdu 
’круша*. Шумен.

Армутлйев и Армутлййски ф — от с. Ар-
мутлии (Крушово, Пловдивско, ИЛИ Кру- 
шево, Тополовградско, или Крушето, Гор
нооряховско).

Армян м  — от Армен с вторично якане; 
срв. Дюлгяров. Армянов ф. Русе, Силистра, 
Балчишко.

Армяна ж — женска форма срещу Армян.
Армянко м  — умалит. от Армян. Ар- 

мянков ф. Шумен.

Арнаудов ф — от а р н а ут и н  с турско 
озвучаване на т  в д\ в Североизточна Бъл
гария арнаути наричат не само албанците, 
но и стари български преселници от За
падна Македония, та Арнаудов отговаря 
донякъде на Македонски. Русе, Варна, 
Преславско и др.

Арнауткин ф — от прякор А р н а ут -  
кат а. Пещера.

Арнаутски ф  — от а р н а ут и н  или от 
прякор А р н а ут и н а . Говедарци, Шишма- 
ново (Самоковско).

Арнуш м . София, р. към 1940.
*Аро м  — видоизменено от Ари или от 

Арон (?) Аров ф. Пловдив, Костичовци 
(Белоградчишко).

Аролски ф. Пловдив.
Арон м  — библейско име, у нас вече 

изчезнало. Аронов ф. Длъжка поляна (Омур- 
тагско), Бистрица (Софийско); в Бистрица 
старото име е Оронов, а мнозина от тоя 
голям род го модернизират на Аронов.

Арпаджйков ф — от арпадж йк (тур. 
arpacik). Враца.

Арпйна ж. Севлиево, р. 1890.
Арпонов ф — навярно вм. Рапонов. Плов

див.
Арса ж — женска форма от Арсо. Брез- 

нишко.
Арсен м  — съкрат. от Арсени. Берко

вица, Михайловград, Годеч, Кнежа, Плов
див, Чепеларе. Арсенов ф.

Арсена ж — женска форма от Арсен. 
Михайловград, Искрец, Дреново (Сво
генско), Вердикал (Софийско).

Арсени(й) м  — гр. 9Apo£vtog ’мъжествен, 
юначен’ — име на календарски светия. 
Рядко. Арсенев и Арсениев ф. Свогенско, 
Радомирско, Лом, Тутракан, Толбухин.

Арсения1 ж — женска форма от Арсени. 
Рядко.

Арсения2 м  — западна форма на Ар
сени. Трънско.

Арсенка ж — умалит. от Арсена. Долни 
Богров (Софийско), Дреново (Свогенско), 
Шумен.

Арсине ж — някакво видоизменение на 
Арсена (?) Шумен.

Арсо м  — съкрат. от Арсени. ЮЗБ. 
Арсо в ф.

Арта ж — може би от гр. dpxta ’цяла, 
непокътната’. Пловдив, р. 1900, Шумен, 
1947.

Артарски ф — вм. Хъртарски. Михай
ловград, Типченица, Горна Бешовица (Вра
чанско).

Артем м  — съкрат. от *Артемий, гр. 
•Apxijicog — име на календарски светия. 
Артемов ф. Гърня (Дряновско).

Артерия лс — кръстоска от Арта, Арти 
и арт ерия. Шумен, р. 1924.

Артй ж — разновидност на Арта. Ви- 
ница (Варненско).
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Артйн м — мъжка форма от Арта, Арти. 
Артйнов ф. Пазарджик, 1900, Бургас, 
1900, Варна.

Артйна ж — от Арт(а)+ияа. Искрец, 
р. 1897, 1898.

Артур м  — нем. Artur, от келтски ’го
ляма мечка’. Рядко.

Артъчки ф — от артък ’излишен, из
лишък* (тур. artik). Дрен (Радомирско).

*Артюн м — може би разновидност на 
Артин. Артюнов ф. Разград.

Арфа ж — от музикалния инструмент 
арфа (нем. Harfe). Пещера, р. 1908.

Арфйндиев и Арфандов ф — от rp.6pcpov6g 
’сирак, сирашки’. Стара Загора.

Архангел м — гр. dfcpxetYTeXog ’старши 
ангел, архангел’. Рядко из ЮЗБ. Архан
гел о в ф.

Архандиев ф — от Арфандиев с преход 
на ф в х. Стара Загора.

Архилая ж — гр. 9АрхвХа£а. Самоков, 
1845.

Архилйя м — разновидност на Архилая. 
Каварна, 1942.

Архимандрйтов ф — от архимандрит; 
срв. Владиков. Хасково, 1893.

Архйн м. Архйнов ф. Варна.
Архйп м — гр. ’Apxforcog ’водач, на

чалник на коне’. Пловдив, р. 1912. Ар- 
хйпов ф.

Архо м — съкрат. от Архонд. Н. Ми
лев.

Архонд и Архонди м  — от гр. £pxovxag 
’господар, големец’; срв. Бано. Виница 
(Варненско). Архондов и Архондиев ф. 
София, 1893, Варна.

*Арчо м — умалит. от Ари. Арчев ф. 
Карлово, Пловдив.

Арша ж — от Арса с преход на с в ш. 
Пловдивско.

Аршилия ж — разновидност на Архи
лая. Пловдив, р. 1891.

Аршйнков и Аршйнски ф — от прякор 
Аршйнко: бил нисичък като аршин, а 
според котленските Аршинкови: бил много 
висок. Котел, 1867, 1964, Варна, Шумен, 
Миланово (Свогенско).

Аръков ф — от тур. апк ’слаб, мършав, 
стар’. Копривщица, 1873, Калофер.

Аръчков ф — от прякор Аръчко\ вж. 
Аръков. Асеновград, Пловдив.

Аръшев и Аръшов ф — от диал. аръш 
’процеп на кола’ (тур. ап§). Бяла, 1893, 
Стара Загора.

Аса ж — женска форма от Асе. Брез- 
нишко. Асин ф. Бистрица (Софийско).

Асадуров ф. София, 1911.
Асанларски ф — от с. Асанлар (Борл- 

сово, Разградско). Разград.
Асански ф — от турско л. и. Хасан 

или от някое село с подобно име; срв. 
Асанларски. Ръжево Конаре (Пловдивско).

Асе м  — съкрат. от Асен или от Хасан. 
Радомирско. Асев ф. Радомирско, Банско.

Аселев ф. Пловдив.
Асен м  — име на среднобългарски вла

детели, сродно с Хасан ’хубав*, разпро
странено наново от Възраждането насам. 
Асенов ф.

Асен а ж — женска форма от Асен. Рядко. 
Ботевград, р. 1881.

Асенета ж — библейско име: жената на 
Йосиф, у нас схванато като умалит. от 
Асен. Шумен, р. 1946.

Асенка ж — женска форма от Асен. 
Неврокопско, 15— 16 век, Дървеница, Го
рубляне, Кокаляне (Софийско), Свогенско.

Асиана ж — от гр. iotavi) ’азиатска’; 
срв. Азианов. Варна, р. 1956.

Асибев ф. Хасково, 1906.
Асйев ф — от диал. асйя ’бунтовник, 

размирник’ (ар.-тур. asi). Пазарджик.
Асйма ж — от гр. dcoTjpi ’сребро’. Старо 

и рядко. Бяла, р. 1893.
Асйцки ф — вм. *Асийски; вж. Асиев. 

Велинград.
Аска ж — женска форма от Аско. Пер- 

ница (Плевенско).
Аскеров ф — от аскЬр ’войник’ (ар.- 

тур. asker). Рудник (Бургаско).
Аско м  — умалит. от*Асе, Асо. Асков 

ф. Градежница (Тетевенско), Баница (Вра
чанско).

Асланов ф  — от диал. аслан  ’лъв’ (тур. 
aslan). Габрово (гроб), Варна. Аслйлски 
ф. Дреново (Благоевградско).

Асмов ф — от асма ’лозница’ или от 
тур. asma ’увиснал’ (?)

*Асо м  — успоредна форма на Асе. 
Асов ф. Горубляне, Лозен (Софийско).

Аспарунка ж — женска форма от Аспа
рух. Извор (Брезнишко).

Аспарух м  — старобългарско истори
ческо име от персийски произход; според 
едни със значение ’вихрен кон’, според 
други ’владетел на бели коне’; разпростра
нено от Възраждането насам. Русе, 1875, 
Кюстендил, 1884, Търново, 1885. Аспару
хов ф.

Аспарухка ж — женска форма от Аспа
рух. Мрамор (Софийско), р. 1959.

Аспасйя ою гр. 9 АотеаоСа’приятна,мила*. 
Рядко.

Асприотев ф.
Ас та джо в ф — от тур. hastaca ’болнав’. 

Варна, Стара Загора.
Астанидов ф. Пловдив. 1893.
Астарджйев ф — от диал. астардж йя 

’1. тъкач и продавач на тънки платна;
2. някогашен турски войник с чалма от 
тънко платно’ (тур. astarci). Карлово, 
1893, София, 1880, Търново.

Астахов ф — може би от тур. hasta 
’болен’. Казанлък.

54



Астя ж — някакво произволно видоиз
менение. Единичен случай.

Асъмов ф — разновидност на Хасъмски.
Асърджйев ф — вж. Хасърджиев. Бяла, 

Стара Загора.
Асьо м  — умалит. от Асен или от Хасан. 

Асьо в ф. Якоруда (Разложко).
Ася ж — рус. Ася, у нас умалит. от 

Анка. Асенка, Аспасия или друго име. Ново.
Асянча ж стара женска форма от 

Асен или от Асан. Баня (Разложко). Асян- 
чин ф.

Ата ж — женска форма от Ате или съкрат. 
направо от Атанаска. Плевен, Пазарджишко 
Станке Димитров. Атин ф . Враня стена 
(Радомирско).

Атанас м  — гр. 'A&avaaiog ’безсмъртен’ 
—име на календарски светия. Доста раз
пространено, особено из ИзБ. Атанасов ф.

Атанаса ж — женска форма от Атанас. 
Рядко.

Атанасаки м  — гр. ’A^avaoaxt умалит. 
от Атанас. Трявна — нар. песен. Атанасакев 
ф . Пловдив.

Атанаска ж — женска форма от Атанас. 
Доста разпространено.

Атанаско м  — умалит. от Атанас. Рядко.
*Атанасчйк м  — старо умалит. от Ата

нас с турска наставка -£ik. Атанасчйков 
ф. Варна.

Атанасчо м  — умалит. от Атанас. Ата- 
насчев ф. Павликени.

Ате м  — навярно съкрат. от Атанас. 
Атев ф. Радомир, Летница (Ловешко).

Атевадзаров ф — навярно арменско име. 
Кесарево (Горнооряховско), 1860.

Ателов ф — от диал. хот ел  ’завивка, 
одеяло’; срв. Чергов (?) Златица, 1893, 
Варна.

Атешев ф — от пер.-тур. ate§ ’огън’. 
Пелевун (Ивайловградско), Стара Загора.

Атешкаикли пр  — ’който има парен ко
раб’ (от пер.-тур. ate§ ’огнен’ и тур. KayiK 
’лодка, кораб’). Лом, 1870. Атешкаиклиев 
ф. Лом, 1900.

Атжеров ф — може би вм. *Аждеров. 
Черквица (Никополско).

Атйл м  — съкрат. от Атила. Старо, 
рядко. Атйлов ф. Сливен, 1883, Асенов
град, Варна.

Атйла м  — историческо име на хунски 
вожд (V в. от н. е.), у нас разпространено 
през втората половина на миналия век, 
понеже смятали, че хуните са близки на 
Аспаруховите българи и Атила е славен 
предшественик на българските владетели. 
Рядко. Калофер, р. 1858, Шумен, р. 1871, 
Варна, р. 1900. Атйлов ф.

Атйна ж — гр. aA$yjv& — име на богиня 
от античната митология, у нас разпростра
нено през миналия век в някои градове, 
днес рядко. Пловдив, Пещера, Русе, Видин, 
Сомовит, Безден (Софийско), р. 1927.

Атйнка ж — умалит. от Атина. Петърч 
(Софийско), р. 1920.

Атко м  — умалит. от Ате. Атков ф. 
Кюстендил, Ихтиман.

Атлаза ж — от ат лаз  ’лъскав копринен 
плат’ (ар.-тур. atlaz); срв. Кадифа. Пе
щера, Г оцеделчевско.

Атлаков ф — от диал. *ат лак  ’млад 
или едър ат, яздитен кон’ (?) Пловдив.

Атлйев ф  — от с. Атлии (Борисово, Ям
болско) или от тур. atli ’конен, конник’. 
Пловдив.

Атмаджов ф — от тур. atmaca ’ястреб’ 
или от прякор Ат мадж ат а. Пазарджик, 
1900, Пчеларово (Кърджалийско).

*Ато м  — разновидност на Ате. Атов 
ф. Бояна (Софийско).

Атрев ф  — от лат. ater ’черен’ (?) Гоце 
Делчев.

Атъпов ф — разновидност на Хатибов 
с турска вокална хармония. Тополовград.

Аулов ф. Пловдив.
Аурел м  — рум. Aurel; срв. Аврел. Тол

бухин. Аурелов ф.
Аурелия зю — рум. Aurelia, женска форма 

срещу Аурел. Толбухин.
Афаза пр . Афазови род в Дряново.
Афаров ф — може би от гр. Афссрос ’без 

род, без роднини’.
Афекймов ф — от ар.-тур. afet hekim 

’злополучен лекар’ (?) Пещера, 1917.
Афенда ж — от гр. &q>evxid ’знатност, 

благородство’. Виница (Варненско).
*Афенди м  — от гр. A<j>£vty]g ’господар, 

господин’.
Афендра ж — от Афенда с вмъкнато

р. Каварна.
Афендул м  — от Афенд(и)+ул. Афен- 

дулов ф. Русе.
Афенкостов ф — от прякор афен Коста  

'злополучният Коста’; срв. Афекймов. Ляс
ковец.

Афенлйев ф — от диал. *аф енлйя ’зло
получен’ (?) Пещера.

Афлатарлйев ф  — от Алфатарлиев (от
с. Алфатар, Силистренско) с метатеза на 
лф  — фл. Княжево.

Африкан м  — по името на континента 
Африка; срв. Американ. Бела Слатина, 
р. 1905, 1923. Уровене (Врачанско), р. 1914.

Афродй ж — съкрат. от Афродита. Пе
щера, р. 1897.

Афродйт м  — мъжка форма от Афро
дита. Михайловград, р. 1922.

Афродйта ж — гр. — име на
богиня от античната митология. Вече оста
ряло и нарядко из ИзБ. Пловдив, р. от 
1887 до 1919, Русе, р. 1890, Гоце Делчев, 
р. 1905, Пещера, р. 1908, 1910, Габрово, 
Петърч (Софийско), р. 1928.

Афросйна ж — вм. Евфросинг. Церецел 
(Свогенско).
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Афруда ж — умалит. от Афродита. Кри
чим .

Ахйл м  — гр. 9Axt^Xe6g — име от антич
ната митология. Рядко. Каварна. Ахйлов 
ф. Варна. Ахйлевски ф.

Ахилей м  — по-стара форма на Ахил. 
Варна.

Ахилея м  — разновидност на Ахилей. 
Асеновград.

Ахймов ф  — може би видоизменено от 
Афекимов.

Ахинора ж — според един разказ от 
Николай Райнов: съпруга на хан Аспа
рух. Сравнително ново и рядко.

Ахладов ф. Сливен.
Ахланлйев ф — от с. Ахланьово (Бра- 

ниполе, Пловдивско). Пловдив.
Ахмаков ф — от ахм ак  ’глупак’ (ар.- 

тур. ahmak). Дряново, Търново, Лясковец, 
Стара Загора, Карнобат, Лом.

Ахматов ф  — от турско л. и. Ахмат= 
Ахмед. Ракитово (Велинградско) — помак.

Ахмедов ф — от турско л. и. Ахмед. 
Шумен.

Ахпазовф — вм. Апазов. Каварна.
Ахпарев ф. Габрово.
Ахранеев ф — от с. Ахряне (Ардинско). 

Пловдив.
Ахрянов ф — от диал. а хр ян и н  ’средно- 

родопски помак’; срв. Помаков. Асенов
град.

Ахтаджов ф — видоизменено от Аста- 
джов. Енина (Казанлъшко).

Ахтаподов ф — от тур. ahtapot ’окто
под’; според местен спомен: бил кръчмар 
и пекъл за мезе ахтаподи. Самоков.

Ахтарджйев ф — вм. Актарджиев. Тър
ново.

Ахтаров ф — вм. Актаров. Сливен, 1883, 
Трън, 1900.

Ахтйм м  — изопачено от Евтим (из
говаряно Ифтим) с преход на неударено и  
в ъ  — а и на ф ъ  х\ срв. Аглика срещу Иг
лика, Хилюп срещу Филип. Ахтймов ф. 
Шумен, Русе.

Ахчаков ф — от диал. ахчак  ’вид млечно 
ядиво, крокмач’ (от тур. а§ ’ядене, ядиво*).

Ахчйев и Ахчййски ф — от остар. ахчйя  
’готвач, гостилничар’ (тур. ahgi). Плов
див, Стара Загора.

Аца ж — умалит. от Иванка, Атанаска 
или друго подобно име. Софийско, Сво- 
генско, Благоевград, Пловдив. Ацин ф.

Ацалов ф — от гр. dtxoaXog ’немарлив, 
неуреден’. Пловдив.

Ацаров ф — от Ацалов с преход на л  в р  
(?) Г аброво.

Аце м  — умалит. от Иван, Атанас или 
друго подобно име. Ацев ф. ЮзБ, Македо
ния.

*Ацйн м  — от Ац(е), Ац(о) +  ия. Ацй- 
нов ф. Пещера, Пловдив.

Ацко м  — умалит. от Аце. Софийско. 
Ацков ф. Петърч (Софийско).

Ацо м  — успоредна форма на Аце. (В Реб- 
рово, Свогенско, Ацо е умалит. от Георги). 
Ацов ф. Белоградчишко, Враца, Свогенско.

Ача ж — женска форма срещу Ачо. 
Станке Димитров. Ачин ф. Михалци (Тър
новско), 1917.

Ачан м  — от Ач(о)-+-ая. Ачанов ф. 
Софийско, Кралев дол (Пернишко).

Ачкаканов ф — от тур. agag kakan ’къл
вач*. Ихтиман, 1893.

Ачко м  — умалит. от Ачо. Ачков ф. 
Стара Загора, Брезово (Пловдивско), Вра- 
чеш (Ботевградско).

Ачларски ф — от с. Ачларе (Екзарх Ан- 
тимово, Карнобатско). Сливен, Самоков.

Ачо м  — умалит. от Иван, Ангел, Ата
нас или друго подобно име. Ачев и Ачов 
ф. Враца, Самоков, Орехово, Софийско, 
Еленско, Павликенско.

Аша п р , Ашовци род в с. Престой 
(Тревненско) — може би от тур. а$ ’яде
не, ядиво, храна’. Трявна.

Ашйков ф — от диал. аш йк  *1. любов
ник; 2. народен певец’ (ар.-тур. a§ik). 
Хасково, Пловдив.

Ашйма ж — от Асима с преход на с в  
ш. Асеновградско, Виница (Варненско).

Ашимо ж — разновидност на Ашйма. 
Асеновград.

*Ашйн м — от Аш(о) +  пя. Ашйнов ф. 
Пловдив.

Ашканов ф — може би разновидност на 
Ачкаканов. Прилеп.

Ашко м  — умалит. от Ашо. Ашков ф. 
Говеда рци (Самоковско).

Ашламбв ф — вж. Хашламов.
Ашмйна ж — видоизменено от Ашйма. 

Айтос, р. 1922.
Ашо м  — разновидност на Ачо, Аце с 

друго окончание; срв. Мичо — Мишо, Рачо— 
Рашо, Дичо — Дишо. Ашев и Ашов ф. 
Софийско, Елин Пелин, Караисен (Пав
ликенско), Шумен, Варна.

Аянделев ф — от прякор Аян Дельо; 
вж. Аянов.

Аянов и Аянски ф  — от остар. аян(ин)  
’управител на област, големец* (ар.-тур. 
ауап). Родопско, Странджанско.

Аяров ф — от ар.-тур. ауаг ’точност 
(на часовник, теглилка)*.
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Бабаанин ф — „син или внук на баба 
Ана“. Рила (Станкедимитровско), 1917.

Бабадаглъ ф — тур. Babadagli ’от град 
Бабадаг в Северна Добруджа’, Шумен, 
1861.

Бабадалйев ф — по-нова форма на Баба
даглъ.

Бабаджанов ф — от бабаджан ’здраве
няк, юначина’ (тур. babacan). Русе, Стара 
Загора.

Бабаджов ф — от тур. babaca ’бащински*. 
Кюстенджа.

Бабаев ф — от тур. baba ’баща, татко’ — 
може би така казвал на баща си. Плов
див.

Бабаеленов ф  — от баба Елена с нео
бичайното окончание -ов вм. -ин. Варна.

Бабакеров ф — от диал. бабакер ’па
мук’; срв. Памуков. Бояджик (Ямболско).

Бабаков ф — от диал. бабак ’памук’; 
срв. Бабакеров. Омуртаг, 1893, Айтос, 
Пловдивско, Пирдоп.

Бабаколов ф — от Баба Коло ’стария, 
почитания Коло’ (тур. baba).

Бабалев и Бабалеев ф — видоизменено 
от Бабалиев (?) Айтос, Мелник, Санданско.

Бабалйев и Бабалйевски ф — от диал. 
„бабалйя  ’1. който има баща; 2. болен от 
епилепсия; 3. сърдит, нервен’ (тур. Ьа- 
bali). Русе, 1900, Айтос, Дрянковец (Ай- 
тоско), Карнобат, Галичник (Македония).

Бабалов ф — от тур. babali; вж. Ба
балиев. Етрополе.

Бабамов ф  — от разг. бабам  ’бащице’ 
(тур. babam) — поради често повтаряне на 
тая дума. Стара Загора.

Бабанков ф — от разг. бабанка  ’юна
чина’. Русе.

Бабанов и Бабански ф  — от диал. ба- 
баяа=бабанка. Благоевград, Герман (Со
фийско).

Бабаосманов ф — от Баба Осман; вж. 
Бабаколов. Малкотърновско.

Бабаров и Бабарев ф — от диал. бабар  
’маскиран човек, кукер’. Свищов, Бургас, 
Поморие, Сливен.

Бабаскеров ф — от диал. бабаскер-
’грозна или противна бабичка, вещица’.

Бабастански ф. Ловеч.
Бабаханов ф — от тур.-пер. babahane 

’бащина къща’.
Бабач ф — вм. Бабачев. Севлиево, 1900.
Бабачев ф — от диал. бабач ’едър, пред

ставителен човек’ (тур. ЬаЬа^). Пирдоп,. 
Пирдопско.

Бабаяшев ф. Попина (Силистренско).
Бабев ф — от прякор Бабьо  ’слаб, страх

лив или набръчкан като баба’; срв. Ба- 
бичев, Бабунов. Търново, Русе.

Бабеков и Бабиков ф — от Бабев с вмък
нато ек, ик. Карлово, Калофер, Пловдив.

Бйбенков ф — вм. Бабинков. Враца.
Баберков и Баберковски ф — от диал. 

баберка  ’неузрял или недорасъл плод, 
който се бере по-късно*. Бела Слатина, 
Миндя (Еленско), Русе.

Бабин ф — отгледан или гален от баба 
си. Търново, 1845, Русе.

Бабинков ф — от бабинка ; вж. Бабин. 
Бистрец (Врачанско), Лакатник (Сво- 
генско), Пловдив.

Бабинов ф — от Бабин с допълнителна 
наставка -ов. Прилеп.

Бабински ф — от с. Бабино (Врачанско). 
Краводер (Врачанско).

Бабйчев и Бабйчов ф  — от диал. бабич 
’сбръчкан или слаб като баба’. Трън, 1893, 
Русе, 1917.

Бабички ф  — от с. Бабица (Брезнишко). 
Брезник.

Бабичкин ф  — от бабичка. Асеновград 
(гроб).

Баблаков ф — от диал. *бъблак  който. 
все бърбори, Поликраище (Горнооряховско)..

Бабо в ф — от баба  в смисъл ’слаб или 
страхлив мъж’. Пещера, Самоков, Русе.

Бабовлиев ф  — от с. Бабово (Русенско). 
Русе.

Бабуков ф  — от тур. диал. babuk ’па
мук’ или от пер.-тур. pabus ’пантоф’ с 
озвучаване на п  в б.

57



Бабукчйев ф — от тур. диал. babuk^u 
’памукчия* или от пер.-тур. pabuk^u *па- 

лукчия, пантофчия’ с озвучаване на п в 
б. Пчеларово (Кърджалийско).

Бабулев ф — разновидност на Бабулков.
Бабулков ф — от алб. bubulak ’буен 

пламък’. Лясковец.
Бабунов и Бабунски ф — от диал. ба- 

бу н  ’човек с набръчкано лице’. Сопот, 
Пловдив, Русе.

Бабурков ф — разновидност на Бабуров. 
Варна.

Бабуров и Бабурски ф — от диал. ба- 
бур  ’охлюв* или ’маскиран човек, ку
кер*. Мирково и Антон (Пирдопско), Враца.

Бабуцов ф — от диал. *бабуца  ’ба
бичка’. Стара Загора.

Бабушев ф — от диал. бабуш  ’пеликан*. 
Русе.

Бабчакски ф. Бов (Свогенско).
Бабчев ф — от бабчо, бабче; срв. Бабев, 

Бабов. Разград, 1917.
Бабьов ф — по-стара форма на Бабев. 

Дряново, 1845.
Баволов и Бавулов ф — от ит-тур. Ьа- 

vul ’куфар’. Габрово.
Багалййски ф — от махала Багалевци 

(Еленско).
Багаров ф — от тур. bagir ’гърди; гър- 

дест*. Сопот, 1900, Троян, 1906, Стара 
Загора.

Багдатов ф — от името на град Багдад 
или от тур. bagdadt ’стена от летви и ма
зилка’.

Багджййски ф — от диал. багдж ия ’ло
зар’ (тур. bagci).

Багдййски ф — видоизменено от Баг- 
джийски (?)

*Баге или Багьо м  — от Баде, Бадьо 
с промяна на д ' в г'. Багев ф. Перник.

Багелейски ф — разновидност на Ба- 
галийски (?) Разлива, Правец (Ботев
градско).

Багеров ф — видоизменено от Бага- 
ров (?)

Багов ф — от рум. Bag, а то от глаг. 
bag ’поставям’.

Багра ж — от багра  ’шарка, боя’. Ново, 
рядко.

Багренски ф — от с. Багренци (Кюстен
дилско). Кюстендил.

Багрййкин ф — от багра , превод на 
Бояджиев. (Илия Бояджиев — Багрийкин, 
Граматиково, Малкотърновско).

Багрйлов ф — от багрило у навярно пре- 
ъод на Бояджиев. Търново, 1867.

*Багрьо м  — от багъру багрен  ’пъстър, 
шарен, тъмночервен 1\ срв. Румен. Багрев 
ф. Железино (Ивайловградско).

*Багрян м  — от Багрь(о) +  ан. Багря- 
нов ф. Панагюрище, 1893.

Багряна1 ф — писателски псевдоним — 
от рус. багряная  ’тъмночервена*.

Багряна2 ж — от псевдонима на Елиса
вета Багряна. Ново, Рядко.

Бада м  — западна форма на Бадо. 
Бадин ф. Чипровци (Михайловградско), 
1890.

Бадавров ф. Горско (Ивайловградско).
Бадаланов ф — от диал. бадалйн  ’селян- 

дур’ (рум. badaran). Капитановци (Видин
ско), Видин.

Бадалов ф — от диал. бадъл  ’бодил*. 
Благоевград, Гоце Делчев, Пещера, Казан
лък, Карнобат, Шумен.

Бадарев ф — нарочно видоизменено от 
Пъдарев. Сливен, 1893.

Бадатлйев ф — видоизменено от * Бадар- 
лиев, от с. Бадарлии (Виница, Първомай
ско). Пловдив.

Баде м  — рум. Bade ’почетно прозвище 
на възрастен човек, бате* Разградско, 17век. 
Баде в ф . Видинско, Сомовит, Силистра, 
Смолянско, Прилеп.

Бадеков ф — от Бадев с вмъкнато ек.
Бадел м  — от Бад(е) +  ел. Вадело в ф.
Бадем м  — от дърво и плод бадем; срв. 

Лимон. Бадемов ф. Самоков.
Бадема ж — женска форма от Бадем. 

Рядко.
Бадемлйев ф — от някое село Бадем(лии). 

Варна.
Баджаков ф — съкрат. от Ирибаджаков 

или Карабаджаков. Горна Оряховица, 
Троян, Калофер, Стара Загора, Грудовско, 
Каварна, Разград, Сестримо (Пазар
джишко).

Баджалов ф — може би кръстоска от 
Баджаков и Гаджалов. Варна.

Баджаров ф — видоизменено от Бажда- 
ров. Варна.

Баджеков ф — от Баджов с вмъкнато ек.
Баджера пр. Юнаците (Пазарджишко). 

Баджеров ф. Брацигово.
Баджйнов ф — видоизменено от Божи

нов (?) Казанлък.
Баджо м  — от Бачо с озвучаване на ч 

в дж. Ник. Милев Баджов ф. Крушево 
(Македония).

Баджоров ф — разновидност на Бадже
ров. Габрово.

Бади м  — вм. Баде. Видин. Бадев ф.
Бадйла пр  — от диал. бадйл  ’бодил*. 

Асеновград. Бадйлов ф.
*Бадйн м  — от Бад(е), Бад(ьо) +  ин. 

Бадйнов ф. Карлово, 1900.
Бадински ф — с. Бадино (Станкедимит- 

ровско). Станке Димитров, Кюстендил, 
Пловдив, Попкралево (Силистренско), 1906.

Бадо м  — успоредна форма на Баде. 
Бадов ф. Покраина (Видинско)

Бадонов ф — вм. *Байдонов; срв. Байда- 
нов. Пловдив.

Бадресаков ф. Стара Загора.
*Бадул м  — от Бад(е) + у л .  Бадулев ф. 

Варна. Бадулски ф. Пловдив.
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Бадучев ф — може би разновидност на 
Бадъков. Бяла.

Бадъков ф — от тур. bidik ’нисък и пъ
лен’. Пловдив.

Бадънски ф — от диал. бадън  ’ведро или 
<5уре*. Бела Слатина.

Бадьо м  — успоредна форма на Баде, 
Бадо. Ник. Милев. Бадев ф.

Бадьоков ф — родопска разновидност на 
Бадъков. Пазарджик.

Баеров ф — вж. Байеров.
Бажданов ф — разновидност на Бажда- 

ров. Самоков.
Баждаров ф — от остар. баждар ’съби

рач на общински налог бач’.
Баждеков ф — от баш Деко ’главатаря 

Деко’.
Баждеров ф — от Баждаров с изместено 

ударение и промяна на жда в жде. Бра
цигово.

Бажелиев ф — от някое село Баже?
Бажлеков ф — от диал. *бажлек ’страхли

вец, бъзльо*. Ветрен (Пазарджишко), Пе
щера.

Базайтов ф — някакво видоизменение от 
бабайт (ин) ’храбър, мъжествен’ (тур. Ьа- 
bayigit). Карлово.

Базаков ф — от бъзак  ’бъзе’. Търговище, 
Шумен.

Базаргиянов ф — вм. Базиргянов. Пле
вен.

Базарски ф — вм. Пазарски. Пловдив, 
1900, 1950.

Базелков ф — от диал. *бъзелко  ’страхли
вец*. Варна.

Базергенски ф — разновидност на Базир
гянов. Лакатник (Свогенско).

Базиргянов ф  — от осгар. базиргян  ’търго
вец* (пер.-тур. bazirgan).

Базлянков ф — от диал. *бъзлянко  ’страх
ливец*.

БДзов ф — от диал. баз ’бъз*. Перник.
Базовички ф — от с. Бъзовец (Ломско или 

Беленско).
Базой м  — рум. Bazoi. Базоев ф Видин.
Базол м  — разновидност на Базой. Ба- 

золев ф. Търговище.
jfe* Базъков ф — от б ъ зъ к  ’бъзе’; срв. База
ков. Пловдив.

Базънлиев ф — от с. Бъзън (Русенско) 
с отмет на ударението и изясняване на ъ в
а . Русе.

Байлков ф — от бай Илко. Пловдив. 
KJ Байрков ф — умалит. от Баиров. Чир
пан, 1878.

Байров ф — от баир  (къщата им била на 
височина). Панагюрище, Ловешко.

Байбелов ф — от бай Бело (?) Русе.
Байгйнов ф — разновидност на Байгънов.
Байгънов ф — от диал. б а й гьн  ’слаб, 

безсилен, припаднал’ (тур. baygin). Пещера, 
Пазарджик, Шумен.

Байдаков ф  — от бай Дако. Янтра (Горно
оряховско).

Байданов ф — от бай Дано. Габровско, 
Свищов, Павликени, Лом, Стара Загора.

Байдесев ф — от бай Десьо. Пловдив.
Байджутев ф  — от бай Джуте. Пловдив.
Байдуков и Байдъков ф — видоизменено 

от Бадъков. Пловдив.
Байеров ф — чеш. Bajer, от нем. Bauer 

’селянин’. Бащата бил чех.
Байка ж — женска форма от Байко. Леде- 

ник (Търновско), Русе.
Байкалски ф — ново име: от с. Байкал. 

Ботево (Варненско), 1960.
Байко м  — пожелателно име: да стане 

байко, да порасне, да има по-млади братя и 
сестри. Стара Загора, Чирпанско, Добру
джа, Каблешково (Поморийско), Лопян 
(Ботевградско). Байков ф. Нарядко из ИзБ. 
Байко век и ф.

Байкушев ф — от тур. bayku§ ’куку
мявка или бухал*. Трън (цинцари).

Байлекин ф — от бай Лека; срв. Бай- 
леков. Пловдив.

Байлеков ф — от бай Леко. Пловдив.
Байлйев ф — от бай Илия. Асеновград, 

Кърджали.
Байло м  — от Бальо с премет на йота- 

цията. Байло в ф. Цалапица (Пловдивско), 
Г рудово.

Байловеца пр  — от с. Байлово (Пирдоп- 
ско). Златица, 1893. Байловски ф. Пирдоп, 
София.

Байльозов ф — от Бальозов с удвояване 
на йотацията. Пловдив.

Баймаков ф  — може би от тур. bagmak 
’мамя, очаровам*. Господи нци, Корница 
(Г оцеделчевско).

Байно м  — от байно  ’бате’, разновидност 
на Байко. Шумен, 1861. Байнов ф. Шумен, 
Преслав, Търново, Горна Оряховица, Ло
вешко.

Байо (най-често писано Баю) м  — от 
байо , разновидност на Байко. Провадия, 
Толбухинско, Русе, Стара Загора, Ловеш
ко. Баев и Байо в ф. Сливен, Смядово 
(Преславско), Русе, Браила, 1843. Баевски 
ф. Търновско.

Байраков ф — от байрак  ’знаме’ (тур. 
bayrak). Гоце Делчев, Обидим (Разложко). 
Трявна.

Байрактаров и Байрактарски ф — от бай- 
ракт ар  ’знаменосец’ (тур.- пер. bayrak- 
tar). Панагюрище, Сопот, Благоевград.

Байрамов и Байрамски ф — от тур. bay- 
ram ’празник’; срв. Празников. Котел, 
Новоселяне (Станкедимитровско).

Байров ф — от Байров с отмет на уда
рението и скъсяване на и в и. Панагюри це.

Байтанов ф — от бай Тано. Свищов, 1888.
Байторов ф  — от бай Тодоров (?) Писа- 

нец (Русенско), 1917.

59



Байтошев ф — от бай Тошо.
Байчински ф — от байчовци (били някол

ко братя) — за разлика от други Рангелови 
в селото. Годечко.

Байчо м  — от байчо , разновидност на 
Байко. Беленско, Горнооряховско, Русе, 
Пловдив, Бургас. Байчев ф. Преславско, 
Шумен, Толбухин, Пловдивско, Боженица 
(Ботевградско).

Байшйков ф — от бай Шико. Бряг (Търго
вищко).

Бакадоров ф. Пловдив.
Бакайков ф — може би от * Бакал*ков 

с преход на л '  в й. Гости ля (Ореховско).
Бакалбашиев ф — от диал. бакалбаш ия  

’главен бакалин*. Пловдив, 1893.
Бакалджйев ф — от диал. бакалдж йя * ба

калин*. Луковит.
Бакаливанов ф — от бакал Иван.
Бакалйев ф — от бакалия  ’бакалска стока’. 

Пазарджик (гроб).
Бакалкин ф — от прякор Б акалкат а. Ро

зово (Пазарджишко).
Бакалов ф — от бакалин  (ар.-тур. bak- 

kal). Доста разпространено из ИзБ.
Бакал че в ф — от прякор Бакалчет о.
Баканов ф — от Ьасап, румънска форма 

на бакалин. Сомовит.
Бакаров и Бакарски ф — от ар.-тур. 

Ьакаг ’едър рогат добитък*. Ловеч, Плевен, 
Велинград, Радомир.

Бакарчев ф — може би видоизменено от 
Бакалчев.

Бакладжйев ф — разновидност на Бакла- 
ров.

Бакларов и Бакларски ф — от диал. 
*бъклар  *кацар, специалист да прави бъкли*. 
Дъбовик (Генералтошевско), Варна, Ка
занлък, Бела Слатина.

Бакличаров ф — вм. Бъкличаров. Пе
щера.

Бако м  — разновидност на Байко. Баков 
и Бако веки ф. Ботевградско, Тетевенско.

Бакой м  — от Бак(о) -f- ой. Мъглиж 
(Казанлъшко). Бакоев ф. Мъглиж, Габрово, 
Стара Загора, Русе, Бургас.

Бакойски ф — от махала Бакойци (Габ
ровско). Габрово.

Бакотов ф — може би от бай Кото. 
Свищов, 1908.

Бакрачев ф — от диал. бакрач ’котле* 
(тур. bakrag). Македония.

Баксанов ф — вж. Бахсанов.
Бакшев ф — от пер.-тур. bah§ ’дар, по

дарък*. Русе.
Бакшйшев ф — от бакш иш  (пер.-тур. 

bah§i§). Хасковско.
Бакъмски ф — от тур. bakim ’гледам* (?)
Бакърджйев ф — от бакърдж йя* котлар, 

медникар’ (тур. bakirci). Доста разпро
странено, главно из ИзБ.

Бакъров ф — съкрат. от Бакърджйев. 
Гоце Делчев.

Бакъшов и Бакъшев ф — от тур. Ьак1§ 
’поглед*. Белица (Разложко).

Баке м  — югозападна форма на Бако. 
Бакев ф. Кюстендил, 1893.

Бала ж — успоредна форма на Баля.
Балабанджйев ф — от диал. *балабандж йя  

’продавач на балабани (някакъв южен плод, 
може би банани)’. Стара Загора.

Балабанов ф — от тур. balaban ’едър, 
грамаден; прен. големец, първенец*. На: 
разни места из ЮБ, главно Панагюрище.

Балабански ф — според семеен спомен: 
дядото бил на служба в Турско и го нари
чали Балабан ’големец*. Кюстендилско, 
Бов (Свогенско).

Балабанчев ф — от прякор Балабанче(т о)\ 
вж. Балабански.

Балабин ? Карлово.
Балабуров ф — видоизменено от Балау- 

ров. Пордим, Славяново (Плевенско).
Балавесов ф. Локорско (Софийско).
Балавонски ф. Мракетинци (Трънско).
Бала го в ф — може би вм. Благов. Па

зарджик, 1893.
Балаза ж — вм. Баласа. Карнобат, р. 

1878, 1918.
Балазка ж умалит. от Балаза. Карно

бат.
Бал ако в и Балакев ф — от рум, л. и. 

Balac. Поликраище (Горнооряховско).
Балалов ф — от циг. балалд  ’космат*. 

Варна.
Балалчев ф — умалит. от Балалов.
Баламачев ф — от булам ач  ’брашнена- 

каша’ (тур. bulama^). Пловдив.
Баламджйев ф — от диал. *баламдж йя  

’детишар*; срв. Балъмов. Пловдив.
Баламезов ф — от диал. баламез ’арти

лерийско оръдие, топ’ (оттур.) — били едри 
хора. Голям Дервент (Елховско), Хасково. 
Кишинев.

Балан1 м  — от БЪлан (Б’алан) със за
твърдяване на мекото б , както Бальо, 
Балчо. Баланов ф. Балчишко, Варна, Смя
дово (Преславско), Русе. Лясковец, Кюстен
дил, Виница (Варненско). Балански ф. 
Бесарабия.

Балан2 ф — вм. Баланов. Бесарабия.
Баларев (и Балариев) ф — от прякор 

Б а ла р я  ’който се помята, не си стои на 
думата* (от тур. balar ’тънка чамова дъска*— 
понеже чамовите дъски лесно се измятат на 
влага и топлина). Калофер, 1900, Карлово, 
Русе, Севлиево.

Балас м  — от Балаш с „чисто гръцко“ 
с вм. ш (?) Бургас. Баласов ф. Пазарджик, 
1893, 1960.

Баласа ж — женска форма срещу Балас. 
Сливен, Карнобат, Шумен, Грудовско. Бала- 
син ф. Калофер, %1914.

Баласй ж — от Балаши. Виница (Варнен
ско), р. 1901.

Баласка1 ж — умалит. от Баласа. Сливен..
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Баласка2 ф. (Георги Панчев Баласка, 
Нефела, Врачанско).

Баласопулов ф — от Баласов с допълни
телна гръцка наставка.

Баласче м  — умалит. от Балас. Балас- 
чев ф. Охрид.

Балауров ф — от рум. balaur ’1. змей, 
хала; 2. циганин*. Търговище.

Балахуров ф — от Балауров с вмъкнато х.
Балачев ф — от рум. л. и. Balaci. Орехово 

Лом, Златия, Куле махала (Ломско).
Балаш м  — от БЪлаш (Б’алаш със за

твърдяване на б\ срв. Балан, Бальо. Варна, 
Виница (Варненско). Балашев ф. Варна, 
Харманли, Драгижево (Търновско).

*Балашан м  — от Балаш -f ан. Балаша- 
нов ф. Свищов (гроб).

Балашй ж — женска форма от Балаш. 
Типично за гагаузки из Варненско.

Балашко м  — умалит. от Балаш. Ни
копол, Черквица (Никополско). Балаш
ко в ф.

Балашъков ф — от тур. bula§ik ’мръсен’.
Балболов ф — навярно вм. Барболов.
Балбузанов ф — от Балбузан, старо 

турско име на с. Леденик, Търновско (?) 
Търново, Русе.

Балванов и Балвански ф — от с. Балван 
(Търновско). Русе.

Балгурков ф — вм. Булгурков. Самоков.
Балдарамов ф — вм. Балдаранов. Стара 

Загора, 1900.
Балдаранов ф — отдиал. *б а лд ъ р а н ’човек 

с големи крака, балдъри’ (?) Стара Загора, 
Пловдив.

Балдевски и Бал до веки ф — от с. Балдево 
(Росен, Пазарджишко). Пазарджик, 1893, 
1900.

Балджйев и Балджййски ф — от диал. 
балдж йя ’медар’ (тур. balci). Пирдоп, 
Пловдив, Севлиево, Свиленградско, Русе, 
Ихтиман, Алфатар (Силистренско).

Балджиларски ф — от с. Балджиларе (Ме
дово, Чирпанско). София, 1908.

Балдиков ф — от Балдев с вмъкнато ик. 
Пловдив.

Балдьо м  — от Бальо с вмъкнато д. 
Балдев ф. Пазарджик, Пловдив.

* Балдюш м  — от Балдь(о) +  уш . Балдю- 
шев ф. Ново село (Троянско).

Балев, Балевски ф — вж. Бальо.
Балезата п р . Сливен.
*Балей м  — от Баль(о) +  е й , както Малей,

Рашей и др. Балеев ф. Пловдив, Търново, 
Велинград.

Балемезов .ф  — разновидност на Бала- 
мезов.

* Бален м  — от Баль(о) -р ен , както Сивен, 
Раден, Милен Лозен. Баленов ф. Русе, 
1908, Варна.

Балйев ф  — от Балев поради мекото л \  
Калофер, 1893.

Балйка1 ж — умалит. от Баля. Вайганд, 
Синод, именник.

Балйка2 м — от Баль(о) +  ика. Перник, 
15—16 век. Балйков ф. Пазарджик, Стара 
Загора. \

Балимезов ф — разновидност на Бала- 
мезов. Ямбол, 1873, Карнобат, Стара За
гора.

Балйн м  — от БЪлин (Б ’алин) със затвър
дяване на мекото б. Габрово, 1843, Карлово, 
Плевен, Варна, Провадия. Балйнов ф. Кли* 
сура (Карловско), Стралджа (Ямболско), 
Сливен, Батак, Ловешко, Луковит, Лита- 
ково (Ботевградско). Балйнски ф. Осико- 
вица (Ботевградско), Чупрене (Белоград
чишко).

Балиска ж — видоизменено от Баласка 
(?) Река Девня (Варненско).

Балйчев ф — разновидност на Балйков. 
Ник. Милев.

Балйя ле — разширено от Баля. Балйин 
ф. Бистрица (Софийско). Балййски ф. Че- 
пинци (Софийско).

Балкана ж — от Балкан (Стара планина); 
срв. Пиринка, Рила. Ново, рядко.

Балканджйев и Балканджййски ф — от 
балканджйя ’планински жител’ (тур. bal- 
kanci). Разград, Тутраканско, Ихтиман.

Балканов ф — разновидност на Балкан
ски. Рядко.

Балкански ф — побългарено от Балкан- 
джиев. На разни места.

Балко м — умалит. от Бальо. Дъскот 
(Търновско), 17 век. Балков ф. Бургаско.

Балмов ф — може би вм. Бармов. Плов
див, 1917.

Балников ф — от диал *балник ’печален, 
навъсен човек* (?) Пловдив.

Бало м  — от Бальо със затвърдяло окон
чание. Балов ф. Душанци, Средногорец 
(Пирдопско).

Балозев ф — видоизменено от Бальозов. 
Бургас, 1927.

Балсамаджйев и Балсамджйев ф — от 
диал. балсам(а)джйя ’който прави и про
дава балсам’. Пазарджик, Елена, 1897.

Балсамов ф — съкрат. от Балсамаджйев. 
Щип.

Балтаджйев ф — от диал. балтаджйя 
*1. брадвар; 2. дървар с брадва; 3. войник 
от султанска охрана, въоръжен с алебар- 
да; 4. член на кукерска дружина, който 
носи дървена брадва’ (тур. baltaci). Ка
лофер, Велинград, Свищов. Разград, Шумен, 
Каварна.

Балтаков и Балташки ф — отдиал. балтак 
’брадва, балтия’. Плевен, 1900.

Балтанов ф — от диал. *балтан ’който 
живее в балта, в мочур* (?) Крайдунавска 
България.

Балтаров ф — от диал. *балтар ’брадвар.
Балташев ф — от диал. *балташ ’бла

тисто място* (рум. balti§). Видин.
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Бал те в ф — разновидност на Балтов.
Балтенков ф. Търново, 1940.
Балтййков и Балтййски ф — от диал. 

балт ййка  ’брадвичка*. Калофер, Смочан 
(Ловешко).

Балтински ф. Кюстендил.
Балтов ф — от тур. balta ’брадва, се- 

кира’. Търново, Лясковец, Горна Оряхо
вица, Търговище, Хасково, Айтос, Битоля, 
Владимирово (Михайловградско).

Балтъджйев ф — вм. Балтаджиев.
Балуков ф — от рум. ba|u{ ’русокос’. 

Търговище, Търново.
Балулов ф. Сливен.
Балуна ж — от Бал(а) +  уна . Търново, 

1865, Трявна.
Балуров ф — от диал. балур  ’вид белезни

кава трева’. Пловдив.
*Балуч м  — разновидност на Балуш. Ба- 

лучев ф. Ксанти, 1917.
Балуш м  — от Бал(ьо), Бал(о) -f уш . 

Алфатар, Калипетрово (Силистренско), Лом. 
Балушев ф.

*Балхо м  — видоизменено от Балко. 
Балхов ф. Мийковци (Еленско).

Балчйев ф — вм. Балджиев. Пловдив, 
1900.

Балчиклйев ф — от диал. балчиклйя  ’жи
тел на град Балчик’. Бургас.

*Балчин м  — от Балч(о) +  ин. Б а л ч й -  
н о в о т о ,  местност в Своде (Ботевградско).

Балчо м  — умалит. от Бальо. Брезнишко, 
Ботевградско, Толбухинско. Балчев, Балчо в 
и Балчо веки ф.

Балъков ф —  от тур. balik ’риба* или 
съкрат. от Балъкчиев. Търново, Карлово.

Балъкчйев ф — от диал. балъ кчйя  ’рибар* 
(тур. balikfi). Нарядко из ИзБ.

Балъмов ф — вм. Баръмов или от тур. 
balam, balim ’дете мое’ — може би обичал 
да се занимава с деца или често повтарял 
тая дума. Пловдив.

Бальо м  — от БЪльо (Б ’альо) със за
твърдяване на мекото б. Главно из СИзБ. 
Бал е в и Бальо в ф. Троянско, Ловешко, 
Павликени, Сливен, Банско. Балевски ф. 
Типично за Троян.

Бальозов ф — от ит.-тур. balyoz ’евро
пейски консул или посланик*. Кукуш.

*Балюч м  — разновидност на Балуч. 
Балючев ф. Гръцка Македония, Пловдив, 
Михайловград.

Баля ж — женска форма от Бальо. 
Етрополски манастир — Скравена (Ботев
градско), 1648, Стъргел (Пирдопско), София, 
р. 1879. Балин ф. Бистрица (Софийско).

Баляков ф — разновидност на Балаков 
поради средномекото румънско /. Русе.

Бамбалдоков ф — вм. Бомбалдоков.
Бамбалов и Бамбалски ф — от диал. 

бамбало  (?) или разновидност на Бамбаров. 
Ловеч, Любимец (Свиленградско), Гурково 
(Ботевградско), Елисейна (Врачанско).

Бамбанов ф. Тополовградско.
Бамбаров и Бамбарски ф — от диал. 

бамбар  ’бръмбар’ или разновидност лз 
Бамбалов. Грудово, Новачене, Скравена 
(Ботевградско).

Бамбеков ф — от Бамбов с вмъкнато ек . 
Пирдоп, 1893, Елин Пелин, 1905.

Бамбов ф. Габровско, Катунец (Ловешко), 
Хасковско, Якоруда.

Бамбуков ф — от диал. бамбук  ’памук’; 
срв. Бабуков. Дряново, 1900, Разград, 
Тракия.

Бана ж — женска форма от Бано. Тете
вен, Луковит, Лопян (Ботевградско), Трън- 
ско. Банин ф. Враца. Банински ф. Боженица 
Гурково (Ботевградско).

Банаб&ков ф — от тур. bana bak ’мене 
гледай* — поради често повтаряне на тоя 
израз. Лясковец.

Банаки м  — от Бано с гръцка умалит. 
наставка -аки. Банакиев ф.

Баналиев ф — от някое близко село. 
Варна, Виница (Варненско).

Банан м  — от Бан(о) +  ан. Бананов ф. 
Лясковец, Видин, 1897.

Банарев и Банаров ф — от диал. банар  
’баняр’. Росен (Пазарджишко), Русе.

Бангачев ф — може би от ит.-тур. Ьап- 
kaci ’банкер’. Гоце Делчев.

Бангеев и Бангеов ф — от циг. бангеа , 
зват. падеж от банго. Казанлъшко, Карлово* 
Пазарджик, Станке Димитров.

Бангелски ф — може би подигравателно 
от чуждото за тоя край Вангелски. Дружево 
(Свогенско).

Бангйев ф — разновидност на Бангеев от 
циг. бангйя  ’куца жена*. Варна.

Бангов ф — от циг. банго  ’куц*. Владая 
и Ябланица (Софийско), Ковачевица (Гоце- 
делчевско), Търново.

Бангьозов ф — навярно вм. Янгьозов. 
Бачково (Асеновградско), Пловдив, Пазар
джик, Стара Загора.

Бандак м  — прякорно име от Банд(о) -Ь 
ак. Бандаков ф. Велинград, Пазарджик.

Бандаловски ф — вм. Банделовски.
Бандарев ф — от *бандар  ’свирач на ме

ден инструмент, бандаджия’.
Бандармалйев ф — от областта Бандърма 

на Мраморно море. Чирпан, 1927, Стара 
Загора.

* Бандел м  — от Банд(о) +  ел. Банделов
ски ф. Борован (Белослатинско).

Бандеров ф — от Бендеров с промяна на 
неудареното е в а, както мармалад от мар
малад. Пловдив, Стара Загора.

Банджак м — прякорно име от Бандж(о)+
ак. Банджаков ф. Търново.
Банджарски ф — вм. *Банчарски, от 

*банчар  ’баняр’ (?)
Банджиев ф — от диал. *бандж ия ’съдър

жател на баня*. Стара Загора.
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Банджо м  — от Банчо с озвучаване на 
нч в ндж. Банджев и Банджо в ф. Сеславци 
(Софийско).

Бйндо м  — от Бано с вмъкнато д; срв. 
Гендо, Гиндо, Вандо. Бандов ф. Долни Бог- 
ров (Софийско), Самоков, Пазарджик, Гопеш 
(Битолско).

Бандро м  — от Бано с вмъкнато др  под 
влияние на Андро. Бандро в ф. Карлово, 
Самоковско.

Бандул м  — от Банд(о) +  у л . Бандулов ф.
Бандьо м  — успоредна форма на Бандо 

с меко окончание. Бандев ф. Сливен, Бургас 
Гоце Делчев, Русе, Кубрат, Славеево 
(Ивайловградско).

Бане м  — югозападна форма на Бано, 
Баньо. Елин Пелин. Банев ф.

*Банен м  — от Бан(о), Бан(е) ен. 
Баненов ф. Челопечене (Софийско).

Банелка ж — умалит. от Бана. Банен- 
кин ф. Пловдив.

Бйненски ф — от с. Баня (Разложко). 
Банско.

Банзаров ф — вм. Бънзаров. Плевен, 
Ямболско.

Банзурков и Банзуреки ф — нарочно видо
изменено отдиал. *бъзурко  ’страхливко’. Са- 
довец (Луковитско).

Банйка м  или ж — рум. Banica, произ
водно от Бано. Банйков ф. Видин, Орехово, 
Сомовит, Казанлък.

Баницалйев ф — от с. Баница (Сярско). 
Гоце Делчев.

Баничан пр  — от с Баница (Сярско). 
Благоевград.

Баничарски ф — от с. Баница (Врачан
ско). Скравена (Ботевградско).

Банишки ф — от с. Баница (Врачанско). 
Враца, Кнежа, Вършец, Липница (Ботев
градско).

Банка ж — женска форма от Банко или 
умалит. от Бана. Слатина (Ловешко), Пле
венско. Банкин ф. Ловеч, Костенец, Гла
виница (Пазарджишко).

Банканлйев ф — видоизменено от Балкан- 
лиев =  Балкански. Шумен.

Банкеров и Банкерски ф — от банкер. 
Бургас, 1893, Русе, Видин.

Банко м  — умалит. от Бано. На разни 
места. Бйнков ф.

Банко веки ф — от колиби Банковци (Габ
ровско). Габрово.

Банлеков ф — може би вм. Банеков, 
от Банов с вмъкнато ек (?) Пловдив.

Банлйев ф — от някое село Баня. Стара 
Загора.

Бано м  — а) от старинно бан  ’1. об
ластен владетел; 2. големец, богаташ’; срв. 
Кральо, Царьо; б) съкрат. от Върбан, 
Хубан или друго подобно име. Карнобат, 
1870, Сливен, Чирпанско, Белослатинско. 
Банов ф. Сливен, Нова Загора, Чирпан

ско, Кула, Царичина (Свогенско). Б к -  
новски ф. Новачене (Ботевградско).

Б&нскалиев ф — от диал. банскалия  ’жи
тел на град Банско’. Велинград.

Бански ф — от някое село Баня. Бургас*
Бан то м  — от Бано с вмъкнато т . Бай

тов ф. Пирдопско. Бан то веки ф. Ваксево- 
(Кюстендилско).

Банука м  — от Бан(о)+ука . Силистра, 
1893. Бануков ф. Силистра.

Бануц м  — рум. BanuJ, производно от 
Бано. Бануцов ф. Орехово.

*Банчел м  — от Банч(о)+ел. Банчелов 
ф. Варна.

Банчо м  — умалит. от Бано или Баньо. 
На разни места. Банчев, Банчов, Бан- 
чевски и Банчовски ф.

*Банчук м  — от Банч(о) +  г/к. Банчуков ф.
*Баншо м  — видоизменено от Банчо. 

Баншев ф. Варна.
Баньо м  — по-рядка форма на Бано с  

меко окончание. Луковитско, Ловешко. 
Банев ф. Луковитско, Преславско.

Банялиев ф — от с. Баня (Карловско). 
Карлово, Пловдив.

Банянски ф — от с. Баня (Карловско). 
Калофер.

Баняров и Банярски ф — от баняр  ’съ
държател на баня’ или превод на тур. 
Хамамджиев.

Барабанов ф — от прякор Б арабана  
или съкрат. от барабандж йя. Розово (Ка
занлъшко), Ягодово (Пловдивско), Раз
град, Сливен.

Барабанчето пр  — от барабанче. Асе
новград (гроб).

Барабарев и Барабаров ф — от прякор 
Б арабаря  — поради често повтаряне на 
тая дума (от пер.-тур. ЬегаЬег ’заедно’). 
Пазарджик.

Барабйнски ф — вм. *Брабински — от 
непознатата в говора дума брабйняк  ’мрав? 
ка’. Алфатар, Бабук (Силистренско), Си
листра.

Барабонков ф — от диал. барабднка  ’1. 
черница; 2. овчо изпражнение’. Габрово 
(гроб), Казанлък.

Барабунов ф — от Парапунов с озвуча
ване на двете п  (?) Стралджа (Ямболско).

Барабутски ф — вм. Барбутски. Плов
див.

Барабушки ф — видоизменено от Бара
бутски. Ковачевци (Самоковско).

Бараджиев ф — може би вм. Баралиев. 
Варна.

Барака пр  — от диал. барак  ’рошав 
космат’ (тур. barak). Плевен, 1900. Ба- 
раков ф. Плевен, Търново, Трявна, Елена, 
Стара Загора, Калофер, Карловско, Пе
щера, Самоков, Банско. Барашки ф. Враца, 
Михайловград, Врачеш (Ботевградско).

Бараклйев и Бараклййски ф  — от с. Ба- 
раклии (Оризаре, Поморийско) или Ба-
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раково (Станкедимитровско). Пещера, Баг- 
ренци, Граница (Кюстендилско).

Бараклйшев ф. Златарица (Еленско).
Бараковски ф — от с. Бараково (Стан

кедимитровско).
Баракчйев ф — от диал. *баракчйя  ’бай- 

рактар, знаменосец’ (?) Конуш (Асенов- 
градско).

Баралиев ф — от с. Бара (Севлиевско). 
Севлиево.

Бар ало в и Барамов ф — може би видо
изменено от непознатото име Баранов. 
Пазарджик.

Баранов и Барански ф — съкрат. от 
Барановски. Хасково, Русе, Самоков.

Барановски ф — пол. Baranowski — по
томци на полски емигранти в България.

Бараров ф. Пазарджик, Севлиево.
Барбал м  — видоизменено от Барбол. 

Барбалов ф. Лясковец, Калтинец (Горно
оряховско).

Барбанаков ф — от диал. *барбанак. 
’брадат човек’ (?) Калояново (Пловдивско).

Барбанков ф — може би съкрат. от Бар
банаков. Пловдив.

Барбанов ф — видоизменено от „умали
телното“ Барбанков (?)

Барбаров ф — от гр.-рум. ЬагЬаг ’вар
варин’. Русе.

Барбарос м  — от ит. barbarossa ’черве- 
нобрад’. Бр. Миладинови.

Барбел м  — от Барб(о)+ел. Вайганд.
Барбеш м  — от Барб(о)+еш. Вайганд.
Барбйн м  — от Барб(о) +  ия. Барбйнов ф.
Барбо м  — от лат. barba или рум. barba 

’брада (косми)’ — пожелателно име: да
порасне, да остарее и да пусне брада (само 
старите хора са носили брада). Силистра, 
1893. Барбов ф. Виница (Варненско), 

Дрянковец (Айтоско), Сливен, Кричим, 
Русе, Кюстендил.

Барбол м  — от Барб(о)+ол. Барболов 
ф  Куле махала (Ломско), Лясковец, Хас
ково, Липница (Ботевградско) — изчезнал 
вече род).

Барболйна ж — женска форма от Бар
бол. Ореш (Свищовско).

Барбооглу ф — вм. Барбов с турски 
завършек. Пловдив.

Барборков ф — вм. Бърборков.
Барбузанов ф — вм. Балбузанов. Русе, 

1900.
Барбуков ф — навярно вм. *Барбун- 

ков, от рум. barbunc ’вид народен танец*. 
Пиргово (Русенско), Русе.

Барбул м  — от Барб(о)+ул . Видин. Бар- 
булов ф. Видин, 1860, Лясковец, Кюстен
дил. Бйрбулски ф. Станке Димитров.

Барбутов, Барбудов и Бар б у тек и ф — 
от барбут  ’вид комарджийска игра със 
зарове’ (тур. barbut). Долно Езерово (Бур
гаско), Пловдив, Радомирско, Кюстендил.

Барбучанов ф — от диал. *барбучан  ’иг
рач на барбут’ (?) Тутракан.

Барбуш м  — от Барб(о)+уш . Барбушев 
ф. Боженица (Ботевградско).

Баргазов ф — от рум. barcaz ’голяма 
лодка’ с озвучаване на р к  в рг. Русе.

Баргански ф — от с. Барган (Карно
батско). Шабла (Балчишко).

*Барго м  — от Барко с озвучаване на 
рк  в рг. Баргов ф. Дрянковец (Айтоско).

Барда ж — от Барта с озвучаване на 
рт  в рд  или някаква разновидност на 
Барда. Вайганд. Бардин ф. Стара Загора

Бардаков ф — от тур. bar dak ’голяма 
чаша’ или от диал. бърдак  ’овен с изку
ствено изправени рога’. Пловдив.

Барденов ф — от Бардин с преход на 
неудареното и в е и с допълнително окон
чание -ов. Стара Загора.

*Барджо м  — от Барчо с озвучаване на 
рч в рдж. Барджев ф. Айтос.

*Бардо м  — от Баро с вмъкнато д. Бар- 
дов ф. Пловдив.

Бардучков ф — от прякор Б ардучко  — 
от диал. бардуче ’стомничка’. Котел, Бал
чик, 1906.

Барезов ф — от диал. барез ’тънко платно 
за женски кърпи’. Белопопци (Елинпе- 
линско).

Бареков ф — от Баров с вмъкнато ек. 
Пловдив.

Баремов ф — вм. Беремов. Айтос.
Баренков ф. Раковица (Кулско).
Баренски ф — от с. Бара (Севлиевско). 

Севлиево, Долна Василица (Ихтиманско).
Барзеков ф — от Барзов с вмъкнато ек. 

Кюстендил.
Барзов и Барзев ф — от диал. барзав 

’сивокос’ или от рум. barza ’щърк*, а то 
от албански. Калофер, 1893, Враца, Плов
див, Лещен (Гоцеделчевско).

Барйлски ф — от диал. барйло  ’малка 
бъчва*. Търговище.

Баримезов ф — вм. Балимезов с про
мяна на л  в р.

Барински ф — вм. Баренски. Плевен.
Баркалов ф — вм. Бракалов. Калофер 

(Възраждането), Поповица (Асеновградско), 
Долен Извор (Първомайско).

Барко м  — умалит. от Баро. Барков 
ф. Пазарджик, Благоевградско.

Барлатов ф — от диал. барлат  *с бар- 
ла, с рунтав калпак’. Медковец (Ломско).

Барлев и Барльов ф — от прякор Б арльо  
’човек с барла, с рунтав калпак*. Влади- 
мирово (Михайловградско), Шумен.

Бармов^— от Бурмов (Бормов). Драго- 
шиново (Самоковско).

Барнелов ф. Ковачевица (Гоцеделчев
ско).

Баро м  — от циг. бард  ’голям, знатен, 
богат*. Михайловград (циганин). Баров ф.
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Панагюрище, 1900, 1957, Ихтиман (голям 
род), Стара Загора, Змеево (Старозагорско), 
Долна Оряховица (Горнооряховско), Елин 
Пелин. Баровски ф. Варна. Варовите — 
вм. официалното Биринджикови. Алфа
тар (Силистренско).

Бароков ф — от диал. барок , бурдк  
’някакво детско страшилище’. Нова Загора 
(гроб).

Барол м  — от Бар(о)4-ол. Баролов ф. 
Горски Сеновец (Горнооряховско).

Барон м  — от Бар(о)-+-оя. Баронов ф. 
Троянско, Стара Загора, Свищов, Каварна.

Баросов ф — от рум. baros ’ковашки 
чук’. Никопол.

Барсанов ф — от рум. barosan ’огромен; 
богаташ’. Антимово (Видинско).

Барта ж — женска форма от Бартол. 
Вайганд.

Бартол и Бартул м  — съкрат. от Варто- 
ломей със западен (католически) изговор 
на б\ срв. Вартул. Ник. Милев, Русе, 
Враца. Бартолов ф. Габрово.

Бартош м  — разновидност на Бартол. 
Бартошевич ф.

Бар у до в ф — от ар.-тур. barudi ’с ба
рутен цвят’. Варна, Стара Загора.

Баруклйев ф — вм. Барутлиев. Садово 
(Пловдивско).

Барукчйев ф — вм. Барутчиев. Пловдив.
Барусов ф. Якоруда.
Барутлйев ф — от диал. барут лйя  ’из

бухлив като барут’.
Барути и шки ф  — от диал. б арут ник  *ба- 

рутлия човек, избухлив като барут’. Бела 
Слатина.

Барутски ф — от барут \ вж. Барут
лиев. Долна Василица (Ихтиманско).

Барутчйев и Барутчй(й)ски ф — от ба- 
рут чйя  ’който прави и продава барут* 
(ар.-тур. barutfu). Кочани.

Баручев ф — може би вм. Барушев. 
София, 1893.

Баруш м  — от Бар(о) +  //ш. Барушев ф. 
Бургас.

Бархатлййски ф — от *Барханлийски (от 
пер.-тур. barhane ’голяма изоставена къ
ща’), видоизменено покрай б а р ха т . Ло
веч (гроб).

Барцйговиц и Барцеклйев ф  — от бра - 
цйговец. Пазарджик (гроб).

Барцо м  — разновидност на Барчо. Бар- 
цов ф. Русе.

Барчо м  — умалит. от Баро. Н. Геров. 
Барчо в и Барчо веки ф.

Баръмов и Баръмски ф — от тур. banma 
’закрила, покровителство*. Ловеч, Дря
ново, Сливен, Нова Загора, Стара Загора, 
Брезово (Пловдивско), Толбухин (гроб).

Барьо м  — успоредна форма на Баро с 
меко окончание. Барев ф. Елхово, Горска 
поляна (Грудовско).

Барямов ф  — от Байрамов с премет на 
йотацията. Нова Загора, 1893.

Басамаков ф — от диал. басамак ’стъ
пало на стълба’ (тур. basamak). Асенов
град (голям род), Пловдив.

Басаменов ф . Плевен, 1908.
Басанов и Басански ф — съкрат. от 

Сейрекбасанов или Хазърбасанов. Стара 
Загора, Котел, 1867.

Басарабов ф — от румънско родово име 
Басараб. Търново, Кюстендил.

Басарбовски и Басарболйев ф — от с. Ба- 
сарбово (Русенско). Русе.

Басарков ф — от диал. *басарко\ вж. 
Басаров. Сухиндол (Севлиевско), Търново.

Басаров и Басарски ф — от диал. *басар 
*1. който натиска (тур. basar); 2. който 
често се хваща на бас; срв. Бахсанов*. 
Самоков, 1893, Трьн, 1900, Варна, 1897, 
Ловеч, Пловдив, Лозица (Никополско).

Басе м  — разновидност на Басо. Басев 
ф. Владиславци (Годечко).

Басмаджйев ф — от басмадж йя  ’про
изводител или продавач на басма* (тур. 
basmac)- Габрово, Стара Загора.

Басменков ф — от прякор Б асм енко ’?’
Баснаров ф — от диал. баснйр  ’баяч, 

вражалец*; срв. Баячов. Бургас
Басо м  — от Бачо, Бацо с друга наставка, 

както Въчо — Въцо — Въсо, Кочо — Коцо— 
Косо. Басов ф. Губислав (Свогенско), 
Керека (Дряновско), Русе. Басовски ф. 
Красно село.

Баспалов ф — от поспал  с озвучаване 
на п  в б; срв. Паспалев.

Бастиян м  — съкрат. от Себастиян. Ба- 
стиянов ф. Търново.

Бастрев ф. Казанлък.
Бастрйчев ф. Русе.
Бастунов ф  — от прякор Б аст уна  (хо

дел изправен „като бастун“ или винаги 
носел бастун). Болярино (Пловдивско).

Басърболйев ф — вм. Басарболйев. До
лапите (Русенско).

Батайков ф — от *Баталков (вж. Ба- 
талов) с преход на л' в й  (?) Стара Загора.

Батакйев ф  — от Батаклиев с изпадане 
на л*. Пловдив.

Батаклйев ф — от с. Батак (Пазарджиш
ко). Брацигово, Пазарджик, Пловдив.

Батаков ф — от прякор Б ат ака  ’който 
не си урежда сметките*; вж. Батакчиев, 
или от с. Батак (Свищовско). Варна, Ивай
ловград.

Батакчйев ф — от бат акчйя  ’който не си 
плаща дълговете’ (тур. batakfi). Богда- 
ново (Грудовско).

Батал п р  — от диал. бат ал  ’тромав; 
изоставен’ (ар.-тур. battal). Кюстендил, 
1879. Баталов ф. Кюстендил, 1893, Гоце 
Делчев, Стара Загора. Баталски ф. Вър
шец.
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Батан м  — от Бат(о), Бат(ьо)+ая. Шу
мен. Батанов ф. Шумен, Омуртаг, Русе.

Батанджйев ф — от диал. *бат андж йя  
’пазач на планински проход* (от тур. диал. 
batan ’планински проход*). Солун.

Батахов ф — вм. Батаков или Ватахов. 
Копривщица.

Батачев ф — вм. Батаклиев. Брацигово.
Баташки ф — от с. Батак (Пазарджиш

ко). Ракитово (Велинградско).
Батембергски ф — от с. Батемберг (Бла- 

гоево, Разградско), наскоро след Осво
бождението преименувано от Къзъл Му- 
рат или Ново село по името на княз Батен
берг. Разград, Русе, Варна.

Батеновски ф — от с Батановци (Те
ме лково, Радомирско), 1893.

Батешко м  — от Бат(ьо) +  ешко. Ба- 
тешков ф. Варна.

Батйл м — от Бат(ьо)+ил. Батйлов ф. 
Варн а.

Батин м  — от Бат(ьо) +  ин. Батйнов ф. 
Пловдив.

Батйнко м  — умалит. от Батин. Пила- 
шево (Първомайско). Батйнков ф. Пловдив.

* Батин ян м — от Батин+ян. Бати- 
нянов ф. Рабово (Кулско).

Батко м  — умалит. от Батьо. Разград
ско, 17 век. Батков ф. Никопол, Пещера, 
Батак.

Баткул м  — от Батк(о) + у л .  Дъскот (Тър
новско), 17 век.

Батлачки ф — от диал. бат лйк  ’мъти- 
ляк*. Церово (Пазарджишко), Бистрица 
(Софийско).

Батмаев ф. Сливен.
Бато м — успоредна форма на Батьо 

с твърдо окончание. Търговищко, 17 век. 
Батов ф. Брезник, 1893, Горно Уйно (Кю
стендилско), Кюстендил, Самоков. Батов- 
ски ф.

Батой м  — от Бат(о)+ой, както Дра- 
гой, Станой, Братой. Нарядко из ЗБ. 
Батоев ф.

Батол м  — писмена разновидност на Ба- 
тул. Бато лов ф. Сопот.

Батолски ф — вм. Батулски.
Батон м  — от Бат(о), Бат(ьо)+он. Ба- 

тонов ф. Габрово, Пловдив.
Батошевски ф  — от с. Батошево (Сев

лиевско). Габровско.
Батул м — от Бат(о), Бат(ьо)+*/л. Бй- 

тулев и Бйтулов ф. Варна.
Батулййски ф — от с. Батулия (Сво- 

генско). Казичене (Софийско).
Бйтулски ф — от с. Батулци (Врачанско). 

Търново.
Батун м  — от Бат(о), Бат(ьо)-|-*/«. Ба- 

тунов ф. Пловдив.
Батунко м  — умалит. от Батун. Батун- 

ков ф. София, 1917.
Батур м — от Бат(о), Бат(ьо)+ДО. Кър

джалийско. Батуров ф. Хасково, Асеновград.

Батуш м  — от Бат(о), Бат(ьо)+#ш. Ба- 
тушев ф. Долна Студена (Беленско), Плов
див.

Батуша ж — женска форма от Батуш. 
Ник. Милев.

Батьо м  — от батьо\ срв. Байко. Те
тевен, Ботевградско. Батев и Батьо в ф. 
Тетевен, Ихтиман.

Бауренски ф  — от с. Баурене (Врачан
ско). Лехчево (Михайловградско).

Бах м  — може би от пер.-тур. baht ’ща
стие*. Старо, запазено в Лясковец. Ба- 
хов ф. Лясковец.

Бахйн м  — от Бах+а«. Баханов ф .
Броде (Сярско), Банско, Пещера, Пазар
джик, Пловдив.

Бахар м  — от пер.-тур. bahar ’пролет* 
или кръстоска с ар.-тур. bahar ’бахар, 
ароматна подправка’. Бахарев и Бахаров 
ф. Златарица (Еленско), Русе, Пловдив, 
Ямболско.

Бахарий м  — от Бахар, удължено с -ий  
за разлика от нарицателното бахар. Плов
див, р. 1918. Бахариев ф. Пловдив.

Бахлев ф — видоизменено от Бахнев. 
Шумен, 1897.

Бахни м  — удължено от Бах. Поповско, 
15— 16 век, Лиляк (Търговишко), р. 1945, 
Лясковец. Бахнев ф. Търговище, 1893, 
Весели ново (Преславско).

Бахо м  — разширено от Бах. Каблеш
ково (Поморийско), Селиминово (Сливен
ско), Стара Загора. Бахов ф. Сливен, Твър
дица (Сливенско), Генералтошевско, Нова 
Загора. Баховски ф.

Бахрински ф — от Баренски, Барински с 
вмъкнато х. Гложене (Ореховско).

Бахсанов ф — от диал. бахсан ’който често 
се хваща на бас* (от ар.-тур. bahis ’бас, 
облог*). Буново (Пирдопско).

Бахчарски ф — от диал. бахчар  ’гради
нар*. Враца.

Бахчеванджйев, Бахчеванов и Бахче-
вански ф — от диал. бахчгван , бахчеван- 
дж йя ’градинар’ (пер.-тур. bah^ivan). 
Горнооряховско, Бургас, Ихтиман, Сопот.

Бахчиджйев ф — от диал. бахчидж йя ’гра
динар’; вж. Бахчеванджйев. Стара Загора.

Бахчо м  — умалит. от Бах, Бахо. Бахчев 
ф. Пловдив.

Бахчовански ф — разновидност на Бах- 
чевански. Ръжево Конаре (Пловдивско), 
Гурково (Ботевградско).

Бахъров ф  — разновидност на Бахаров 
или от ар.-тур. bahr ’море’ (?) Мечка, 
Пиргово (Русенско), Асеновград.

Баца ж — женска форма от Бацо. Старо, 
рядко.

* Бацал м  — от Бац(о) +  ал. Бацалов ф. 
Пещера, Пловдив.

Бацан м  — от Бац(о) +  ан. Бацанов ф. 
Гоцеделчевско, Пловдив.
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Бацар м  — от Бац(о) +  ар. Бацйров ф. 
Калофер, 1861, Шумен, 1860.

Баце м  — югозападна форма на Бацо. 
Бацев ф. Падеш (Благоевградско).

*Бацел м  — от Бац(о) +  ел.. Баце лов ф. 
Пловдив.

Бацйн м  — от Бац(о) +  ин  Бацйнов ф. 
Силистра, 1894.

Бацко м  — умалит, от Бацо. Бйцков ф .
Бацо м  — от диал. бдцо , баце ’батьо, 

байко*; вж. Байко. Варна, Шумен. Бйцов ф. 
Шумен, Враца, Етрополе, Калофер, Вишов- 
град (Павликенско). Бацо век и ф. Правец 
(Ботевградско).

Бацур м  — от Бац(о) +  ур . Калофер. 
Бацуров ф. Калофер, 1900.

Бацър м  — разновидност на Бацур. Ба- 
църов ф. Пиргос (Русенско), 1893.

Бйча ж — женска форма от Бачо. Старо, 
рядко.

Бачеваров ф  — вм. Бъчваров. Русе.
Бачевски ф — от с. Бачево (Разложко). 

Банско.
Бачййски ф — от бачйя. Кнежа, 1893, 

1963.
Бачински ф — от Бача (?)
Бачко м  — умалит. от Бачо. Бачков ф. 

Враца, Ботевградско, Благоевградско, По
лина (Силестренско).

Бачо м  — от бачо\ вж. Байко. Плевен, 
Враца, Боженица (Ботевгратско). Бйчев и 
Бачов ф. Враца, Сливенско, Еленско, Ка
варна. Бачовски и Бйчевски ф. Варна.

Бачорл* — разновидност на Бачур. Ба- 
чорски ф. Калково, Шишманово (Само
ковско).

Бачур м  — от Бач(о) +  ур . Бачуров ф. 
Търново. Бачурски ф. Видин, 1897.

Баша ж — от Бана, Баца, Бача с друго 
окончание или женска форма от Башо. 
Старо, Рядко. Ловеч (гроб).

Башаков ф — от тур. ba^ak ’житен клас* 
(?) Елин Пелин.

Башалов ф.
Башбоев ф -  от баш Бойо ’главатаря Бойо* 

Стара Загора, 1900.
Башев ф — от диал. баш  ’глава, глава

тар* (тур. Ьа§) или от Башо. Елена, Ресен 
(Търновско), Ловеч.

Башйбозуков ф — от баш ибозук  ’нере
довна турска войска’ (тур. ba§ibozUK). 
Пловдив, 1900.

Башикаров ф — от с. Башикърово (Гла
виница, Маненкьово, Пазарджишко). Плов
див.

*Башйн м  — от Баш(о) +  ин. Башйнов- 
ски ф. Видинско.

Баширов ф. Стара Загора.
Башийнов ф — от диал. *баш иян  ’гла

ватар, башия’ (?) Пловдив.
Башкалйев ф — от диал. баш калйя  ’отде

лен, неедружен* (от тур. ba§ka). Велин
град, 1917.

Башк&лолу ф — от тур. ba§kalamak ’про
меням’ (?) Шумен, 1860.

Башкалфов ф — от баш  калф а  ’главен 
калфа’. Шумен, 1861.

Башкехайов ф — от баш кехая  ’главен 
кехая’. Пловдивско.

Башлйев и Башлййски ф — от диал. 
*баш лйя  ’важен, сериозен’ (тур. ba§li). 
Твърдица (Сливенско), Кула, Санданско.

Баш маков ф  — от тур. basmak ’лека 
обувка, пантоф*. Шумен, 1905.

Башманов ф — от тур. ba§man ’главен 
човек, първенец*. Малко Търново, 1917.

Башо м  — от Бачо, Бацо с друго окон
чание. Етрополе (от Благо). Башов и Ба
шев ф. Самоковско. Башовци род в Дружево 
(Свогенско) и в Мурсалево (Станкедимит- 
ровско).

*Башул м  — от Баш(о) +  ул .
Башулко м  — умалит. от Башул. Ba

rn улко в ф. Копривщица, 1849, Пазарджик, 
1893.

Бащавелов ф — от диал. бащавела ’дете, 
което много прилича на баща си’. Крушево 
(Македония), Станке Димитров.

Баялцалиев ф — от с. Баялци (Маке
дония).

Баян м  — разновидност на Боян. Бая
но в ф. Пловдив.

Баясимев ф. Казанлък, 1893.
Баяслиев ф. Стара Загора.
Баятечки ф — някаква разновидност на 

Баятов. Кюстендил (гроб).
Байтов ф — от баят  ’стар, престоял’ (тур. 

bayat). Шумен.
Баяча п р  — бил известен като баяч. 

Ботевград. Байчов ф.
Бдйнец ф  — псевдоним: родом от Видин.
Бдйнски ф — модернизирано от Видин

ски. Толбухин.
Беатрйца ж — от лат. Beatrix ’която 

носи блаженство*. Пловдив.
Беатрйче ж — ит. Beatrice, у нас из

вестно от Божествена комедия на Данте. 
София, р. 1934, 1936.

Беба ж — женска форма срещу Бебо. 
Бебин ф. Трън.

Бебеков ф — от тур. bebek ’бебе; кукла’ 
или от диал. бебек ’валчесто камъче за мом
чешка игра’.

Бебел м  — от фамилното име на видния 
немски социалист Август Бебел. Самоков.

Бебелйков и Бебелйшки ф — диал. беб- 
ляк  ’валчесто камъче, бебек.’ Вършец.

*Бебен м  — от Беб(о) +  ен. Бебенов ф. 
Ясен (Плевенско), Въбел (Никополско).

Беберков ф — от диал. бЬберко\ вж. Бе- 
беров.

Беберов ф — от диал. бебер ’животно 
бобър*; срв. Бъбаров. Сопот, Велинград.

Бебечев ф  — от диал. бебече ’бобърче* (?) 
Пещера, Батак.
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Бебис ф — от Бебо с гръцко окончание. 
Нигропол (Битолско), 1852. Тутракан, 1905.

Бебо м  — а) от диал. бебе ’бате’; срв. 
Байко, Байчо; б) от диал. бЬбек ’1. вал- 
често камъче; 2. нисък, топчест човек*. 
Бебов ф. Кнежа, Михайловград, Лехчево 
(Михайловградско), Златия (Ломско). Бе- 
бовски ф. Кнежа.

Бебревски ф — от диал. бебър  ’бобър*.
Бебьо или Бебе м  — успоредна форма на 

Бебо с меко окончание. Бебев ф. Милко- 
вица (Никополско), Плевен.

*Беган м  — от Бег(о) -|- ан. Беганов ф. 
Петрич.

Бегйн м  — от Бег(о) +  ин. Бегйнов ф. 
Петрич.

Бегликчйев ф — от остар. бегликчйя  ’за
купчик и събирач на данъка беглик* (тур. 
beglikfi).Ямбол, 1897, Габрово, 1900, Търно
во, Стара Загора.

Бего м  — от диал. бег ’големец, бей* 
(тур. beg); срв. Бсйо, Бано. Пловдив. Бегов 
ф. На разни места из страната. Беговски ф . 
Враца. 1893.

Бегония ж — от цветето бегдния , фр. be
gonia. Берковица, р. 1958, София, 1959.

*Бегун м  — от Бег(о) 4-  у н . Бегунов ф. 
Ихтиман, 1891.

Бегъмов ф.
Бегьо м  — от Бедьо с преход на д ’ в г*. 

Котел, 1845. Бегьов ф.
Беда ж — женска форма срещу Бедьо. 

Н. Геров.
Бедаваджйев ф — от диал. *бедаваджйя 

’който получава даром’ (тур. bedavaci). 
Пловдив.

Бедачев ф — от диал. *бедач ’който беди, 
клевети, обвинява’. Пловдив.

Бедел ф — от ар.-тур. bedel ’данък за 
откуп от военна служба* — бил събирач на 
тоя данък. Шумен, 1860. Беделев ф. Шумен, 
Разград, Варна. Пловдив.

Бедерев ф  — може би разновидност на 
Беделев. Карнобат.

Беджо м  — от Бечо с озвучаване на ч в 
дж. Плевен, 1830. Беджев ф. Гулянци 
(Никополско), Ряхово, Сливница (Русен
ско), Русе, Горна Баня.

Беднев ф — от прякора Б едния  ’клетия, 
злочестия*. Русе.

Беднйков и Беднйчки ф  — от диал. *бед- 
нйк  ’клет, злочест човек, страдалец*. 
Станке Димитров, Лагодаж (Благоевград
ско).

Б>еднйшки ф  — „литературна“ форма на 
Беднички. София, 1958.

Бедрек и Бедрик ф — може би във връзка 
с ар.-тур. bedir, -dri ’пълнолуние’ или с 
бедро. Бр. Миладинови, Дългопол (Прова
дийско).

Бедрййски ф (Белица, Ихтиманско) и 
Бедрйнов ф  (Пазарджик) — разновидност 
на Бедров (?)

Бедров ф — от Бедрик, побългарено с 
-Об, или превод на Баджаков, както с. Ба- 
жаклар, Кърджалийско, е преименувано на 
Бедрово. Варна, 1958.

Бедьо м  — от беда — защитно име: да не 
го сполита беда; срв. Сипана, Сипко. Котел. 
Бедев ф. Котел, Карнобат.

Бежалййски ф — от диал. *беж алия 
’бежанец’ (?)

Бежан м  — ’който бяга, не се оставя да 
го хванат’. Перник, 15—16 век, Дебърско. 
Бежанов ф. Габрово, 1900, Търново.

Бежана ж — женска форма срещу Бе
жан. Н. Геров.

Бежан йнски ф — от беж анйн ’жител на 
с. Бежаново (Луковитско)’. Мездра, 1917.

Бежански ф  — от с. Бежаново (Луковит- 
ско).

Беждрамов и Беждремов ф — според мест
но обяснение: имал бакалница и често
повтарял на турски be§ diram ’пет драма*. 
Асеновград, 1897, 1959.

Бежко м  — умалит. от Беджо или пра
вописна разновидност на Бешко. Бежко в ф.

Бежо м  — от Беджо с изговор ж вм. дж. 
Бежев ф. Ловеч, Тутракан.

Беза ж — съкрат. от Безистена или 
Безцена. Кюстендил, 1854, 1893. Безин ф. 
Падеж (Благоевградско), Бела Слатина. 
Безински ф. Благоевград.

Безас ф. (Ангел Добрев Безас, Тодор Же
ков Безас, Йован Минчов Безас — Хаско
во, 1849).

Безденишки ф — от с Безден (Софийско).
Безе м. Бр. Миладинови. Безев ф. Банско.
Безергянов ф — видоизменено от Базир- 

гянов. Кърджалийско.
Безерджиев ф — от диал. *безерджйя ’про

изводител на семена; семенар* (ар.-тур. 
bezirci); срв. Семенаров. Пловдив.

Безземски ф — може би видоизменено от 
*Безденски; вж. Безденишки.

Безистена ж — вж. Бизистена. Софийско.
Безлов ф — от ар.-тур bezl ’щедро раз

даване; дар*. Казанлък, 1905, Пловдив.
Безмустаканов ф — от *безмустакан ’мъж 

без мустаци, кьосе*; срв. Кьосев. Варна.
Безо м  — мъжка форма от Беза (?) Бе- 

зо в ф.
Безпочйевци род — ’които не знаят по

чивка, много работят’.Искра (Първомайско).
Безсолнаков ф — от диал. *безсолнак 

’безсолно ядене*. Габрово.
Безуглов ф. Банско.
Безуханов ф — от диал. *безухан  ’човек 

без уши*. Мийковци (Еленско), Ямбол.
Безцена ж — от безцен ’безценен, скъ

поценен*. Дебърско, Кюстендил, 1887, 
Гюешево (Кюстендилско). Безценни ф. Гюе- 
шево, 1905.

Безценка ж — умалит. от Безцена. Со- 
пица (Брезнишко), Брезник.
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Бейгирджйев и Бейгерджйев ф — от диал. 
*бейгирдж йя 'който дава под наем коне* 
(пер.-тур. beygirci). Търговище, Пловдив.

Бейдо м  — от Бейо с вмъкнато д , както 
Илдо, Бойдьо. Бейдо в ф. Русе.

Бейко м  — умалит. от Бейо. Вършец, 
Узуните (Дряновско). Бейков ф. Габрово, 
1873, Свищов, Свищовско, Павликенско, 
Вършец. Бейковски ф. Русе.

Бейн ф. Банско.
Бейно м  — от Бей(о) +  но , както Райно. 

Бейнов ф. Сопот, Самоков.
*Бейнун м  — от Бейн(о) +  ун . Бейну- 

нов ф. Крумовград, 1908.
Бейо м  — източна форма на Бего, от 

тур. bey ’големец, бей’; срв. Бано, Кральо. 
Типично за Горно Черковище (Казанлъшко). 
Беев ф. Стара Загора, Горна Оряховица, 
Русе, Никопол, Бела Слатина. Беевски и 
Бейо веки ф. Горна Оряховица, Лясковец, 
Враца.

Бейски ф — от бей , бейски. Ритя (Дря
новско), Тетевен, Пловдив.

Бейтиев ф — от диал. *бейт йя  ’който си 
има дом’ (от ар.-тур. beyti ’дом’). Шумен.

Бейчо м — умалит, от Бейо. Варна. 
Бейчев ф.

Бека ж — женска форма от Беко. Бе
нински ф. Михайловградско.

Бекетов ф. Търново.
Бекимов ф. Русе.
Бекйров и Бекйрски ф — от турско л. и. 

Бекир. Стара Загора, Цалапица, Царимир 
(Пловдивско), Правец (Ботевградско), Гер
ман (Софийско).

Беклеменджйев ф — от диал. *беклемен- 
жйя ’пазач в стражница’ (тур. beklemeci). 
Казанлък.

Беко м  — видоизменено от Бенко, Белко, 
Беро или друго подобно име. Беко в ф. 
Враца, Варна.

Бекрйев1 ф — от диал. бекрйя  ’пияница' 
(тур. bekri). Русе. Пловдив.

Бекрйев2 ф — от колиби Бекриите (Габ- 
ровско). Габрово (гроб).

Бекташев2 ф — от тур. bekta§i 'гуляй- 
джия’. Обидим (Гоцеделчевско).

Бектерев ф. Никопол, 1917.
Бекун м  — от Бек(о) +  ун . Бекунов ф. 

Орехово.
Бекчйев ф — от диал. бекчйя 'нощен па

зач’ (тур. Ьек£1), Русе, Костандец (Русен
ско).

Бекяров ф — от бекяр(ин) ’който живее 
без семейство’ (ар.-тур. Ьекйг). Панагюрище, 
Етрополе, Трудовец (Ботевградско), Ко
стенец, Стара Загора.

Бела ж — от бела , бяла. Нарядко из ЗБ. 
Бел и и ф. Вълчедръма (Ломско), Баня (Раз- 
ложко), Свогенско. Белински ф.

Белавесов ф.
Балай м  — разновидност на Беляй, както 

Чернай и Черняй. Бе лае в ф. Севлиевско.

Белаков ф — от прякор Б елака  ’белия’. 
Пловдив.

Белалйев ф — вж. Белялиев. Свищов, 
1888.

Белалов ф — навярно разновидност на 
Белалйев. Златарица (Еленско).

Белан м  — Бел(о) +  ан. Рядко.
Белана ж — от Бел(а), Бял(а) +  ана. 

Рядко.
Беланка ж — умалит. от Белана. Бе

лан кин ф. Враца.
Белаш м  — от Бел(о) +  аш - Белашов ф. 

Реброво (Свогенско).
Белащелйята п р  — от с. Белащица (Плов

дивско). Пловдив, 1917.
Белберов ф — вм. Берберов. Сомовит, 

Варна.
Белдедов ф — от бел дедо 'с много бяла 

коса’.
Белджигеров ф — от бял  дж игер (като 

храна на бедни хора). Варна.
Белджййски ф — навярно видоизменено 

от Белчински. Самоков.
Белдимйтров ф — от белия Димитър. 

Сливен.
Белдимов ф — от белия Димо. Първо

майско.
*Белдо м  — от Бело с вмъкнато д. Бел- 

дов ф. Черни връх (Ломско).
*Белдьо м  — от Бельо с вмъкнато д. 

Белдев ф. Сунгурларе (Карнобатско).
Беле м  — западна форма на Бело, Бельо. 

Софийско. Белев ф.
Белегански ф — от бели Гано (?) Кнежа. 
Бележка ж, Бележко м, Бележски ф — 

вм. Белешка, Белешко, Белешки — писани 
с ж покрай бележа, бележка.

Белей м  — от Бел(о), Бель(о) +  ей. 
Белеев ф.

Белезйров ф — може би видоизменено от 
Белизаров. Сопот.

Белелйна ж — разширено от Белина. 
Просеник (Сярско) — нар. песен.

Белелйята п р  — от диал. белелия; вж. 
Белялиев Враца. Белелйев и Белелййски ф. 
Враца, 1825, Сливен, Русе.

Беленашев ф  — от диал. *беленаш  'нещо 
много бяло' (?) Свищов.

Беленко м  — умалит. от Бельо. Белен- 
ков ф. Казанлък.

Беленозов ф — уж от бели нозе. Чепеларе, 
Ямбол.

Беленски ф — ог град Бяла, от Белене 
(Свищовско) или от Беленци (Луковитско). 
Кнежа, Ореховско, Островче (Разградско).

Белецов ф  — от диал. белец ’мирянин, 
недуховник’. Крушовене (Ореховско). Бе
лешки ф. Сопот, Русе.

Белешка ж — женска форма срещу Бе
лешко.

Белешко м  — от Бел(о), Бель(о) +  
е ш к о /както Малешко, Ралешко, Добрешко. 
Белешко в ф. Годево (Разложко).
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Беливанов ф — от бели Иван. Лясковец, 
Бяла, Търново, Хасково.

.Белйгерски ф — от диал. *белйгер  ’нещо 
много бяло* (?) Бела Слатина.

Белидеров ф. Пловдив.
Белиев ф — от Белев поради мекия из

говор на л ’ (Бельев). Свищов, 1900, Русе.
Белизар м  — от Велизар с промяна на 

в в 6  под влияние на бял. Свищов, р. към 
1859. Белизаров и Белизарев ф. Орехово, 
1908, Варна.

Белйко м  — умалит. от Бельо, Бело. 
Н. Геров.

Белйлов ф — от белило  (може да е бил 
много бял). Русе.

Белименски ф — от * Белимелски с ди- 
симилация на второто л\ вж. Беломелски. 
Оряховица (Плевенско).
► Белйн м  — от Бел(о), Бель(о) +  ин. Русе. 
Белйнов ф. Котел, Г алац, Кубратско. 
Белйнски ф. Орехово, Борован (Белосла- 
тинско), Одърне (Плевенско).

Белйна ж — от Бел (а), Бял(а) -f ина. 
Рядко.

Белйнка ж — умалит. от Белина. Рядко.
Белйнко м  — умалит. от Белин. Бе- 

лйнков ф. Стара Загора.
Белиотов ф. Карлово, 1904.
Белисарий м  — от Велисарий; вж. Бе

лизар. Разград, 1868.
Белйца м  — от Бел(о) ица. Перник, 

15—16 век.
Белицанов ф — от белицанин  ’жител на 

село Белица’. Тетово (Кубратско).
Белйчански ф — от с. Белица (Ихти

манско). Ихтиман.
Белйченов и Белйчинов ф  — от белйче- 

нин. ’жител на с. Белица, Разложко*. Яко
руда, Велинград.

Белйчки ф — домашна форма на Белишки.
Величко м  — умалит. от Белйко. Про- 

сеник (Сярско). Белйчков ф. Калофер.
Белйчо м  — умалит. от Бельо, Бело. 

Белйчев ф. Сливен, Твърдица (Сливенско), 
Русе. Белйчовски ф. Борован (Белослатин- 
ско).

Белйш м  — от Бел(о), Бель(о) +  иш , как- 
то Черниш, Станиш. Белйшев ф. Стояново 
(Ловешко).

Белйшки ф — от с. Белица (Ихтиманско). 
Ихтиман, Златица, Панагюрище, Казичене 
(Софийско).

Бблия пр  — от бял  (с бяло лице или коса). 
Кула и др.

Белка ж — умалит. от Бела. Своге, Слив
нишко, Софийско, Търново. Белкин ф. 
Бистрица, Локорско, Чепинци (Софийско), 
Литаково (Ботевградско).

Белко м  — умалит. от Бело, Бельо. 
Софийско. Белков ф. Свогенско, Малък 
чифлик (Търновско). Белковски ф. Радо
мир, Ботевград, Борован (Белослатинско), 
Устово (Смолянско).

Белколев ф — от белия Кольо. Пловдив
Белмарков ф — от белия Марко. Згори

град (Врачанско).
Белмезов ф — от диал. белмез(ин) ’който 

не знае’ (тур. bilmez). Варна.
Белмустаков и Белмусташки ф — от 

диал. белмуст ак  ’ с бели мустаци и непо- 
беляла коса’. Враца, Кулско.

Белнеев м  — от бели Нейо. София, 1917.
Белнейски и Белнийски ф  — може би 

разновидност на Белнеев. Пазарджик, Ихти
ман, Мухово (Ихтиманско).

Белниколов и Белниколовски ф — от белия 
Никола. Плевен, Борован (Белослатинско), 
Нова Загора.

Белнозов ф. — съкрат. от Беленозов. 
Ямбол.

Бело м  — от бел, б я л ; срв. Бела. Же
лезница, Кътина (Софийско), Осиковица 
(Ботевградско), Черни Вит (Тетевенско). 
Белов ф. Осиковица, Кътина, Сливен, 1908. 
Беловски ф. Враждебна (Софийско).

Белобоскин ф — от прякор Б елат а бдска. 
Самоков.

Белобрадов ф — от прякор Б яла т а  брада. 
Разград, Лясковец, Пловдив, Кочериново 
(Станкедим итровско).

Бело варени ф — от бела вар (може би 
къщата и оградата им правела впечатление, 
че е белосана). Громшин (Михайловградско).

Беловеждов ф — от беловежд *с бели 
вежди и непобеляла коса’. Пловдив, Вра- 
чеш (Ботевградско).

Беловодски ф — от с. Бела вода (Радо
мирско). Кюстендил.

Белогащев ф — от *белогащ  ’с бели панта
лони или потури’. Пловдив.

Белоглавов ф — от белоглав ’с побеляла 
глава на сравнително млада възраст’. 
Варна.

Белогорски ф — от някое село или мест
ност Бяла гора. Русе.

Белогушев ф — от *белогуш  ’с бяла гуша 
на по-тъмно лице’. Бургас, Варна.

Белозелков ф — от бяла зелка  (?) Ксанти, 
1917.

Белой м  — от Бел(о) +  ой, както Благой, 
Радой. Белоев ф. Градница (Габровско).

Белокаменски ф — от колиби Бели камък 
(Луковитско) или от местност с подобно име. 
Копривщица.

Белоканов ф — от диал. *белокан ’много 
бял човек’ (?)

Белокапов ф — от белокап ’с бяла шапка’. 
Кюстендил (гроб), Самоков.

Белоконски ф — от диал. *белокднец 
’яздач с бял кон’.

Беломелски ф — от с. Бели мел (Михайлов
градско). Михайловград.

Беломорски ф — от беломдрец ’преселник 
от Беломорска Тракия’. Русе.

Беломустаков ф — разновидност на Бел
мустаков. Варна, 1897.
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Бело мъжо в ф — от колиби Беломъжите 
(Габровско). Плевен.

Белопахов ф — от диал. белопах ’с бели 
поли на дрехата’. Котел.

Белоперкин ф — от белоперка ’птица с 
бели пера’. Кнежа.

Белоперчйнов ф — разновидност на Бел- 
перчинов. Видин.

Белопйт пр  — от бели п и т и  (като по- 
заможни ядели бял хляб, което правело 
впечатление на бедните съседи).Панагюрище, 
1853. Белопйтов ф. Панагюрище, 1895, 
Пещера, 1900.

Белопопски ф — от с. Белопопци (Елин- 
пелинско). Шумен.

Белорадски ф — от с. Бела Рада (Ви
динско).

Белоречки, Белоречков и Белорешки ф —
от с. Горна или Долна Бела Речка (Бер
ковско). Враца, Българска Бела (Врачан
ско), Вършец, Видин, Варна.

Е>елослав м — кръстоска от Бельо и Вели
слав. Свищов, р. 1865.

Белотелев и Белот елов ф — от белотел 
’(човек) с бяло тяло’. Крушево (Македония).

Белоусов ф — от рус. белоусий  ’с бели 
мустаци’ (дядото бил русин). Шумен.

Белошапков ф — от диал. *белош апки  
’с бяла шапка’; срв Белокапов. Лясковец.

Белошйн м — от Бел(ьо), Бел(о) +  ошин, 
както Драгошин, Белошйнов ф. Севлиево.

Белперчйнов ф — от бял перчйн  (тур. 
рег$ет ’кичур коса’) — *с бял кичур на 
непобеляла коса’. Видин.

Белстойнев ф — от бели Стойне. Самоков.
Бел така пр  — от диал. белт ак  ’вид бял 

камък’. Трудовец (Ботевградско).
*Белто м  — от Бело, Бельо с вмъкнато 

т. Белтов ф. Мирково (Пирдопско).
* Белуг м  — от Бел(о) -f- уг. Бел у го в ф. 

Ник. Милев.
Белуда ж — от Бел(а) +  уда, както Ка- 

луда, Стамуда, Маруда. Каварна.
Белудка ж — умалит. от Белуда. Варна.
*Белук м  — от Белуг с обеззвучаване на 

г  в к. Белуков ф. Орехово, 1893.
Белутов и Белутски ф — навярно от 

Болутов с промяна на о в е под влияние на 
бел. Лозен (Софийско).

Белухов ф — от диал. белух  (вм. белоух) 
’с бели или обелени уши’. Обидим (Гоце- 
делчевско), Велинград, Пловдив.

Белуш м  — от Бел(о) +  уш . Белушев ф.
Белуша ж — от Бел(а) +  уш а. Пловдив.
Белчйн м  — от Белч(о) +  ин. Вълче- 

дръма (Ломско). Белчйнов ф. Ихтиман.
Белчйнко м  — умалит. от Белчйн. Бел- 

чйнков ф. Ново село (Видинско), Стара За
гора.

Белчйнски ф — от с. Белчйн (Самоков
ско). Самоков.

Белчо м  — умалит. от Бельо, Бело. Вече 
рядко, главно из ИзБ. Белчев и Белчов ф.

Бельо м — от бел, бял  в смисъл ’хубав, 
здрав’. Вече доста нарядко. Белев и Б&льов 
ф. Нарядко из цялата страна. Белевски и 
Бельо веки ф. Самоков, Ботевградско.

Бельовци родов прякор — от Бельовски, 
преосмислен по беля\ вж. Беляшки. Скра
вена (Ботевградско).

*Белюк м — от Бель(о) +  ук \ срв. Белуг, 
Белук. Б е л ю к о в о т о  местност в Ботев
град.

Беля ж — разновидност на Бела с меко 
окончание. Айтос, р. 1936.

Белявски ф  — разновидност на Беляшки.
Беляжки ф — писмена разновидност на 

Беляшки.
Беляй м — от Бель(о) +  ай\ срв. Бел ай. 

Беляев ф. Поликраище (Горнооряховско), 
1917, Сливен.

Бел яков и Бел яко веки ф -  от прякор Б еляк  
(няколко братя били по-бели, по-руси от 
другите селяни, та им казвали Беляците). 
Мало Пещене (Врачанско), Бела Слатина, 
1908, Орехово, 1908.

Белялйев и Белелйев ф — от белялйя  
’който докарва неприятности’ (ар.-тур. 
belali).

Белян м  — от Бель(о) +  а н , както Белан. 
Белянов ф. Пещера, Пловдив.

Беляна ж — от Бел'(я) +  а н а , както 
Белана.

Белянка ж — умалит. от Беляна. Пчела- 
рово (Толбухинско). Белянкин ф. Варна.

Белясин ф  — от *Беласа, син на Беласа, 
преосмислено по беля син  ’лош, неразбран 
син*. Горни Лом (Белоградчишко).

Белята п р  — от беля  (ар.-тур. bela) в 
смисъл, ’проклет, неразбран човек’. Ботев
град. Беляшки ф. Скравена (Ботевградско), 
Михайловград, Габровница (Михайловград
ско).

Бемберски ф — вм. Бинберски.
Бена ж — женска форма от Бено или 

съкрат. от Яблена, Гълъбена или друго 
подобно име. Софийско, Правец (Ботев
градско), Пловдивско, Гоце Делчев. Бе
нин ф. Генерал Николаево (Пловдивско), 
Банско. Бенински ф. Тлачене (Белосла- 
тинско).

Бенгаров ф. Граница (Кюстендилско).
Бендерев и Бендеров ф — от град Бендер 

в Бесарабия или от местността Бендер в 
Свищовско. Русе, 1900, Горна Оряховица, 
Варна.

Бендерлйев и Бендерлййски ф — от град 
Бендер в Персия, понеже дедите търгували 
с добитък из Мала Азия. Костур, Генерал 
Николаево (Пловдивско).

Бенджо м — от Бенчо с озвучаване на нч 
в ндж. Бенджев ф. Търново.
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Бендо м  — от Бено с вмъкнато д. Берко
вица, 1893, Бендов ф. Берковица, Драго- 
шиново (Самоковско).

*Бендро м — от Бено с вмъкнато др. 
Бендров ф. Плевен. 1

*Бендур м  — от Бенд(о) +  у р у както 
Батур,Бачур, Баджур. Бендурски ф. Кнежа, 
Етрополе.

Беневреков ф — от беневреци. Ловеч.
Бенедйта ж — ит. Beneditta ’благо

словена’. Ореш (Свищовско).
Бенеков ф — от Венков с вмъкнато е. 

Гиген (Никополско), Севлиево.
Бенефаций м — разновидност на Бони- 

фаций. Вайганд, Синод, именник.
Бенжамен м — френска форма на Венеа- 

мин. Карнобат, 1920.
Бенжо — вм. Бенджо, Бенчо. Бен- 

жев ф. Търново. f
Бензаров ф — вм. Бънзаров. Карабунар 

(Пазарджишко).
Бениамйн м  — кръстоска от Вениамин и 

Беньо. София, 1893.
Бенйн м  — от Бен(о), Бень(о) -f ин. Бе- 

нйнов ф. Пловдив.
*Бенислав м  — от Бень(о) +  слав , както 

Денислав, Венислав. Бениславски ф. Тър
ново.

Бенйшев ф — от тур. bini§ *1. езда; 2. 
широко наметало’. Айтос, Ловеч, Стара 
Загора.

Бенка Ж ' умалит. от Бена. Бенкин ф.  
Орехово, Остров (Ореховско), Ботевград.

Бенко м  — умалит. от Бено. Ловеч, Раз
град, Никополско, Свогенско. Венков ф. 
Павликени, Тутраканско. Бенковски ф.

Бенкол м  — от Бенк(о) +  ол. Бенколов ф. 
Вълчедръма (Ломско).

Бенлйев и Бенлййски ф — от тур. benli 
*с бенки по лицето’ или от махала Бенли- 
кьой (Еленско). Шумен.

Бено м — успоредна форма на Беньо с 
твърдо окончание. СЗБ, Свищов, 1888. 
Бенов и Бено веки ф. Бенски ф. Вършец 
(външно лице).

Бенто м  — съкрат. от *Бенедето. Плов
див, р. 1891.

Бенуц м  — от Бен(о) +  у ц , както Радуц, 
Галуц. Бенуцов ф. Злокучене (Плевенско).

Б&нчо м — умалит. от Бено, Беньо. 
Враца. Врачанско, Ботевград, Ботевград
ско, Карнобат, Бенчев и Б&нчов ф. Търго
вище, Карнобат, Калофер, Карлово, Враца, 
Ботевград.

Беньо м  — а) съкрат. от Любен, Хубен; 
б) съкрат. от Бенефаций, а у пловдивските 
и свищовските католици — и от Бенедето. 
Главно ИзБ. Бенев и Беневски ф.

Беня ж — женска форма от Беньо. Шумен 
р. 1896.

Бенямйнлг — вм. Вениамин. Бенямйновф.
Бера ж — женска форма от Беро. Верди- 

кал (Софийско), р. 1889.

Бератов ф — от остар. берат  ’султанска 
грамота* (ар.-тур. berat).

Бербатов ф — от диал. бербат  ’съсипан, 
мръсен* (пер.-тур. berbat). Бесарабия, 1862, 
Търново, Стара Загора.

Бербенков ф. Дропла (Балчишко), Русе, 
Толбухин.

Бербенлйев ф.
Берберов и Берберски ф — от остар. бер- 

бер(ин) ’бръснар* (ит.-тур. berber). Па
нагюрище, Елена, Враца.

Берббров ф — нарочно видоизменено от 
Бърборов. Враца, Белоградчик.

Бергер ф — нем. Berger (дядото бил немец). 
Карлово.

*Берго м  — от Берко с озвучаване на рк  
в рг. Бергов ф. Банско, Велинград.

Берданов ф  — бердана  ’вид стара бойна 
пушка’; срв. Шишиньов. Долна Митро
полия (Плевенско).

Берелйев ф — навярно видоизменено от 
Баралиев или от Белелиев. Сопот.

Берема и Беремеца п р  — съкрат. от Бе- 
ремлийски. Скравена (Ботевградско). Бере- 
мов ф. Живково (Ихтиманско). Беремски 
ф. Кнежа, Новачане, Гурково (Ботевгра
дско).

Беремлййски ф — от диал. *беремлйя  
’който има дял в нещо’ (пер.-тур. behremli). 
Враца, Лом.

Беренделййски ф — от с. Беренде (Ра
домирско или Царибродско).

Беренски ф — навярно вм. Беремски.
Берешйков ф — от диал. * бе реши к, вм. 

барашък (тур. bari§ik ’който живее в мир с 
околните; примирителен’). Вършец, 1898.

Бержански ф — от * Бержарски с диси- 
милация на второто р. Русе.

Бержаров ф — от диал. бержар ’фай- 
тонджия* (рум. birjar)). Русе, Бяла.

Бержйта ж — видоизменено от*Брижита. 
Пловдивско, Ореш (Свищовско).

Берзййски ф — вм. Бързийски (?) Еремия 
(Кюстендилско).

Берйвой м  — старинно име — „който съ
бира войска“.

Бериджйров ф — видоизменено от Бер
жаров. Горна Оряховица.

Берйевски ф  — от с. Бериево (Севлиев
ско).

Берймир м  — старинно име — „който пе
чели мир“, запазено в името на с. Бери- 
мирци или Биримирци, Софийско.

Берйслав м  — старинно име —„който бере, 
печели слава“.

Берислава ж — женска форма срещу Бе- 
рислав. Орехово, р. към 1882, Самоков.

Берка ж — женска форма от Берко, Шу
мен, 1947.

Берко м  — умалит. от Беро. Радомирско. 
Берков ф. Елена, 1858, Тетевен, 1893, 
Плевен, Пресяка, Сливек (Ловешко), Русе,
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Варна, Радомирско. Берковски1 ф. Варна, 
1893.

Берковски2 ф — от град Берковица. Лом, 
1852, Михайловград, Враца.

Б°рлйнов ф — от град Берлин — може би 
живял там или продавал берлинска стока. 
Бургас, 1893, Силистра, 1895. .

Бермски ф — навярно съкрат. от Бе- 
ремски.

Берн ар д м  — нем. Bernhard — име на ка
толически светец. Варна. Бернардов ф. 
Свищовско, Варна.

Беро м  — съкрат. от Беривой, Беримир. 
Берислав или друго подобно име. Извор, 
1755, Карнобат, 1870, Луковит, 1887, Кула, 
Белослатинско. Беро в ф. Лясковец, Габро
во, Драка (Грудовско), Бесарабия, Кула, 
Самоковско, Ботевградско. Беровски ф. 
Бургас, 1908, Новачене (Ботевградско). 
Берович <Ь. Котел, 1824.

"'Берон1 м  — от Бер(о) +  он. Беронов ф.
Берон2 ф — вм. Беров или Берович. 

Котел, Болград, 1866, Търново, р. 1879. 
Браила, 1844.

Берое м  — от арм. Бедрос (Иван Беро- 
сов Саркизов, българин, Гаганица, Берков
ско, 1961).

Берсйн пр  — от с. Берсин (Кюстендил
ско). Кюстендил, 1879. Берсйнскиф. Кюстен
дил.

Берта ж — нем. Berta ’блестяща’. Враца, 
1949, Расово (Ломско), 1956.

Берхатлйев ф  — вм. Бархатлиев.
Берчо м  — умалит. от Беро. Берчов и 

Берчев ф. Згориград (Врачанско), Букьовци 
(Ореховско).

Берьо м  — от Беро с меко окончание. 
Берев ф. Толбухин.

Бесиев ф  — вм. Бесев (Бесьев) поради 
мекия изговор на с*. Пловдив.

Беслймов ф — от диал. бесммЪ ’храненик* 
(тур. besleme). Пловдив.

Беснев ф — от прякор Б есния. Стара За
гора.

Бесов ф — от прякор Б есъ. Грудово.
Бестена ж — от Безцена с дисимилация на 

сц в cm. Радомирско, Луковит, р. 1923.
Бесьо м  — от Бецо, Бешо, Бечо с друга 

наставка, както Босьо, Косьо, Песьо. 
Шумен, р. 1918.

Бета ж — женска форма от Бето или 
съкрат. от Елизабета. Софийско, Лагодаж 
(Благоевградско), Благоевград, р. 1924.

Бетеров ф  — от разг. бетЬр ’по-лош, по- 
зле* (пер.-тур. beter) — може би поради 
често повтаряне на тая дума. Стара За
гора.

Бетйна ж — от Бет(а) +  ина. Пловдив, 
1922.

Бетко м  — умалит, от Бето. Бетков ф. 
Михайловград.

Бето м  — от Беро, Бечо, Бешо с друга 
наставка. Плевен, Софийско. Бетов ф. Пле

вен, Плевенско, Сомовит, Никополско, 
Враца, Берковица, Самоков. Бетовени ф.. 
Плевен.

*Бетул м  — от Бет(о) +  ул. Бетулците, 
род в Етрополе.

Бетуховски ф — от диал. *бет ух  *не- 
скопен кон’.

Бетьо м  — успоредна форма на Бето сг 
меко окончание. Бетев ф. Габровско, Ка
занлък.

Бехаров ф  — вм. Бахаров.
Бехов ф — може би от глаг. бех — поради 

чуждия за говора екав изговор; срв. Бяхов. 
Кюлевча (Шуменско), Пещера.

Бехтерев и Бехтеров ф — навярно вм. 
Мехтерев с преход на м  в б.

Беца ж — женска форма срещу Бецо. 
Софийско, Мездра. Бецин ф. Михайлов
градско, Крушовене (Орехсвско). Бецин- 
ски ф. Бела Слатина, Чирен (Врачанско).

Бецо м  — от Бечо с друга наставка, както- 
Пачо и Пацо, Гочо и Гоцо. Ореховско. Бе
цо в ф. Ореховско, Плевен, Русе, Мездра, 
Правешка Лакавица (Ботевградско). Б£цев 
ф. Костинброд (Софийско).

Бечйров ф  — от Бекиров с промяна на 
к ’ в ч. Пловдив.

Бечкеджйев ф — вм. Бичкиджиев. Ловеч, 
1900.

Бечко м  — умалит. от Бечо. Бечков ф. 
Банско, Кюстендил (гроб).

Бечлйев ф — от прякор Б ечлйят а  ’който* 
е ходил или живял в Беч (Виена)’. Лом, 
1908, 1917.

Бечо м  — успоредна форма на Беко или 
от Белчо, Берчо, Бенчо с изпадане на 
съгласната пред ч. Тетевен, Лом, Трънско. 
Бечев и Бечо в ф. Софийско, Лом, Враца, 
Котел. Бечевски ф. Орехово.

Бешевйшки ф — вм. Бешовишки. Пле
вен.

Бешевлиев ф — от с. Бешевлие (Кирилово,. 
Преславско). Шумен, Трън, 1900.

Бешйкташлйев ф — от Be§ikta§ (район в 
Цариград). Калофер, 1900.

Бешимйрски ф — видоизменено от Бе- 
шировски (?) Бела Слатина.

*Бешйр м  — може би кръстоска от Бешо 
и турско л. и. Бекир (?) Бешйров ф. Со
фия, 1893, Варна. Бешйровски ф. Рогозен 
(Ореховско).

Бешйрко м  — умалит. от Бешир. Be
rn йрко в ф. Ореховско.

Бешкаров ф — вм. Би шк а ров. Самоков.
Бешко м  — умалит. от Бешо. Кнежа, 

Свищов. Бешков ф. Ловеч, 1845, Плевен
ско, Кнежа, Свищов.

Бешо м  — от Беко, Бечо с друга на
ставка, както Мичо, Мико, Мишо. Радо
мирци (Луковитско), Тетевен. Бешев и 
Бешо в ф. Враца, 1908, Плевен, Плевенско,. 
Русе, Търновско, Войнеговци (Софийско). 
Б&шовски ф.
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Бешовйшки ф  — от с. Горна или Долна 
Бешовица (Врачанско). Враца, Плевен.

Бешпаров ф — от тур. be§ рага ’пет 
л ар и \ Лозен (Софийско).

Бештепелйев ф — от с. Беш тепе (Пет 
могили, Новозагорско или Новопазарско). 
Варна.

Беязов ф — от прякор Б еяза  ’белия’ 
{ар.-тур. beyaz). Бяла, 1897, Ловеч, 1900, 
Севлиево, Свищов, Варна, Плевен.

Бианка ж — ит. Bianca ’бяла’. Ново, 
рядко.

Бйба ж — женска форма срещу Бибо. 
Бйбин ф. Чепинци (Софийско), Самоков, 
Котел.

Бибанов ф — от рум. biban ’риба ко
стур’. Ново село (Видинско).

Бибашки ф — от диал. бивак  *1. паток; 
2. голяма мръвка’. Згориград (Врачанско).

Бйбенов ф  — навярно сродно с Бибанов. 
Русе.

Биберов ф — от диал. бибер ’пипер’ 
(пер.-тур. biber). Асеновград, Пловдив, 
Шумен.

Бибешко м  — от Биб(о)+еш/со. Бибеш- 
ков ф. Банско.

Бибиджийски ф — от диал. *бибидж йя  
’който отглежда патици или пуйки’ (?) 
Ихтиман.

Бибиков ф  — от диал. *бибик  ’малка 
патица или пуйка’ (?)

Бибйшков и Бибишкин ф — от прякор 
Бибйш ко; вж. Бибиков. Марикостеново, 
Кулата (Петричко).

Бйбо м  — от диал. бйба  ’1. патица или 
пуйка; 2. мръвка’ — защитно име по дре
бен, малоценен предмет или животно. 
Дебърско, Ботевград (циганин). Бйбов ф. 
Одрин, 1917, Асеновград, Пловдив.

Бйвазов ф — видоизменено от Беязов 
(Биязов).

Биволаров и Биволарски ф — от биво- 
лар. Плевен, Грудово, Берковица, Ру- 
жинци (Белоградчишко), Пазарджик, Па
нагюрище, Ръжево Конаре (Пловдивско).

Биволев и Бйволов ф — от прякор Б и 
вола или Биволет о. Пловдив, Котел.

Бйволски ф — от род Биволците, Би- 
волете. Бов, Дружево (Свогенско).

Бйволчев ф — от прякор Бйволчето; спо
ред местно обяснение — имал повече би
воли. Вършец.

Бйволът пр  — от бивол. Котел.
Бйгор ф — псевдоним, от бйгор, ’шуп- 

лив варовик; нещо много солено’.
Бидаров ф — от диал. *бидар  ’голяма 

пита или баница’ (от тур. bide). Пещера.
Бидев ф — от тур. bide ’пита, плосък 

хляб’ (?) Шумен.
Биделев ф — вм. Беделев. Айтос, Плов

див, Варна.
Биджеранов ф — видоизменено от Биза- 

ранов. Казанлък, 1900.

Бйджо м  — от Бижо с дж  вм. ж. Бйджов
ф. Проваленци (Радомирско), Лозен (Со
фийско), Карлово.

Биджуров ф — от диал. бадж ур , би- 
дж ур  ’гъба печурка’. Асеновград.

Бйжко м — умалит. от Бижо. Бйжков 
ф. Пазарджик, 1908.

Бйжо м — съкрат. от Дабижа. Габрово, 
Севлиево, Търновско, Русе, Котел. Бйжев 
и Бйжов ф. Котел, Севлиево, Пазарджик, 
Берковица, Долна Бела Речка (Берков
ско), Крушево (Македония).

Бизаранов ф — от диал. *бизаран  ’сръд- 
льо, сърдитко’ (от пер.-тур. bizar). Си
листра, 1900.

Бизеров ф — от диал. *бизер\ вж. Би
заранов. Карлово, Пловдив.

* Бизйк м  — умалит. от Бизо. Бизйков 
ф. Самоков.

Бизистена ж — някакво видоизменение 
от Бестена. Радомирско.

Бйзко м  — умалит. от Бизо. Сливница. 
Бйзков ф. Сливница.

Бйзо м — от Бижо с преход на ж в з. 
Бйзов ф. Котел, 1843, Търговище, Пирдоп, 
Пловдив. Бйзовски ф. Ботевград, Врачеш 
(Ботевградско). Бизето ф. Ботевград.

Бйзьо м  — успоредна форма на Бизо с 
меко окончание. Бйзев ф. Сопот, Горна 
махала (Карловско), Червен брег, Велин
град, Банско.

Бикарски ф — от бикар  ’гледач на 
бикове’. Дрен (Радомирско).

Бйко м  — от бик\ вж. Биков. Райково 
(Смолянско), 1720 г.

Бйков и Бйко веки ф — от бик  в смисъл 
’як, упорит или плодовит като бик’. На 
разни места из страната. Бйколов ф. — 
от Бикоолу, с тур. =  олу. Пещера.

Бйла ж — от Билка, което е смятано за 
умалително. Синод, именник.

Билалов ф — вм. Белалов. Горна Оря
ховица.

Билански ф — вм. Белански, от Белана. 
Славовица (Плевенско).

Билбйлев ф  — вм. Бюлбюлев. Равногор 
(Пазарджишко).

Бйлбо м — кръстоска от Билко и Бюл 
бюл (?) Дебър. Бйлбов ф. Плевен.

Билдеров ф — видоизменено от Билди- 
рев или Билядеров. Варна.

Билдйрев ф — от тур. bildir ’вестител, 
осведомител’. Кюлевча (Шуменско), Нови 
пазар, Русе, Варна, Тулча.

Билдйроглу ф — вм. Билдирев с турска 
наставка. Шумен, 1843.

Билетски ф — от билет  (?) Търново.
Бйлик ф — нем. billig ’справедлив; ев

тин’.
Билйна ж — вм. Белина. Н. Геров.
Билйнка ж — умалит. от Билина. Н. Ге

ров.
Билйчев ф — вм. Беличев. Чирпан.
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Бйлка ж — от билка  ’лековита трева’. 
Кнежа, Враца, Чурек (Елинпелинско), Кар- 
лово.

Бйлко м — умалит. от Бильо. Свищов. 
Бйлков ф. Сухозем (Карловско)

Бйлкя ж — от Билка (Билька) с премет 
на йотацията. Видраре (Тетевенско), 1684, 
Ботевград, 1860.

Бйло м — успоредна форма на Бильо с 
твърдо окончание. Бйлов ф. Локорско 
(Софийско).

Бйлчо м  — умалит. от Бильо, Било. 
Русе*. Варна. Бйлчев и Бйлчов ф. Русе, 
Иваново (Русенско), Бъркачево (Белосла- 
тинско), Банско.

Бйльо м  — от биле , бйлье ’лековита 
трева’. Ценово (Беленско), Варненско. Бй- 
лев и Бйльо в ф. Варненско, Разложко, 
Пловдив.

Билюков ф  — от диал. билю к  ’голямо 
стадо (овце); голямо множество’ (тур. 
boluk Бургас.

Билядеров ф  — от диал. *билядер  'бли
зък приятел’ (ар.-тур. bilazer). Пазарджик.

Билян м  — вм. Белян или от Биль(о)+ 
<ан. Билянов ф. Пещера.

Биляна ж — вм. Беляна или женска 
форма срещу Билян. Етрополе, 1648, Тър
новско, Чирпан, Кичевско, Бр. Милади
нови, Голяновци (Софийско), р. 1937.

Билярдеров ф — видоизменено от Биля- 
деров.

Биляров и Билярски ф — от б и ляр  ’ле
чител с билки’. Злокучане (Самоковско), 
Висока могила (Кюстендилско), Кремена 
(Врачанско), Белоградчик, Берковица, 1906.

Биляшки ф — вм. Беляшки. Баница (Вра
чанско).

Бймбалов ф — навярно вм. Бимбелов. 
Пловдив, Стара Загора, Кричим, Грудовско.

Бймбашйев ф  — от остар. бймбаш йя  ’на
чалник на 1000 души’ (тур. binbasi).

Бймбелов ф — от тур. bin ’хиляда* и 
-ар.-тур. bela ’беда’. Бургаско, Варна.

Бимбйрката пр  — вж. Бимбиров. Сви
щов, 1888. Бимбйрков ф. Русе.

Бимбйров ф — от тур. binbir ’хиляда 
и един; всевъзможен, най-различен’. Бла
гоевград, Петрич.

Бимбов ф.
Бйна ж — съкрат. от Гълъбина, Съ

дина или друго подобно име.
Бинаков ф — може би нарочно видоиз

менено от *Бунаков.
Бйнбашйев ф — вж. Бймбашйев.
*Бйнго м  — от Бинко с озвучаване на 

л к Т в  нг. Бйнгов ф. Лясковец.
Биндеров ф — вм. Бендеров.
Бинеков ф — от диал. бинек ’яздитен 

кон* (тур. binek). Видбол (Видинско).
Бйнка ж — умалит. от Бина.
Бйнко м  — умалит. от Биньо. Бйнков 

.1ф . Пловдив, Грудово.

Бинтев ф. Габрово.
Бйнто м  — от лат. Benedictus ’благо

словен’. Белозем (Пловдивско).
Бинчаров ф. Пловдив.
Бйнчо м  — умалит. от Биньо. Бйнчев 

ф. Никополско.
Биньо м  — съкрат. от Събин, Гълъбин 

или друго подобно име. Айтос, Каблешково 
(Поморийско), Варна, Чирпанско, Старо
загорско. Бйнев и Бйньов ф. Айтос, Це
лина (Чирпанско), Бургас, Желен (Сво- 
генско).

Биолиев ф  — от диал. биолйя  ’черда 
биволи* или грешка вм. Биолчев. Търново.

Бйолчев ф — от диал. бйолче ’биволче’. 
Прилеп.

Бйраджийски ф — от диал. бйрадж ия 
’любител или продавач на бира’. Самоков, 
1840.

Бирбатов ф — вм. Бербатов. Лясковец.
Бирбочуков ф  — от тур. birbufuk ’един 

и половина’. Росеново (Грудовско).
Биржаров ф — вж. Бержаров. Русе.
Бириджйев и Бириджйков ф — разно

видност на Биринджиев. Русе, Алфатар 
(Силистренско).

Бирилчанов ф  — от диал. бирилчанин  
’жител на с. Бириево (Севлиевско)’ Варна.

Бирймйрски ф — от с. Биримирци (Бе- 
римирци), Софийско.

Биримлййски ф  — вм. Беремлийски.
Биринджйев ф — от диал. *бириндж йя  

’пръв, първенец’ (тур. birinci). Русе.
Бйрко м  — умалит. от Биро. Бйрков ф. 

Велинград.
. Бирлйков ф — от диал. *бирлйк  ’един
ство, съюз’ (тур. birlik). Шумен.

Бйрников ф — от бирник. Црънча (Па
зарджишко), Пловдив, Караново (Ново
загорско).

Бйро м  — от диал. бир  ’събиране’ — 
пожелателно име: да се събират хора около 
него (?) Бйров ф. Благоевград, Брезово 
(Благоевградско), Пещера.

Бйрчо м  — умалит. от Биро. Бйрчев ф .
Бирязов ф  — от диал. бе ряза  ’бреза’(?)
Бйса ж — съкрат. от Бисера. Дебър 

(Македония).
Бйсер м  — от бисер. Берковица. Би

серов ф. Станке Димитров, 1840, Русе, 
1885, Никопол, Враца, Берковица.

Бйсера ж — женска форма срещу Бисер. 
Дебър (Македония), Банско, Новачене (Бо
тевградско).

Бйсерка ж — умалит. от Бисера. Габ
рово, Русе, Мездра, Войнеговци (Софийско).

*Бйсерник м  — от диал. *бйсерник  ’цве
те момина сълза*. Бйсерников ф. Гайтани- 
ново (Гоцеделчевско).

Бйско м  — умалит. от Бисо Бйсков ф. 
Николаево (Плевенско).

Бислимовски ф — разновидност на Бесли- 
мов.
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Бйсмарк пр  — по името на пруския 
канцлер Бйсмарк (навярно много е говорел 
за него). Търново, 1873. Бйсмарков ф.

Бйсо м  — съкрат. от Бисер. Варна. 
Бйсов ф. Пловдив.

Бйстра ж — от бист ра  в смисъл ’бърза’. 
Сравнително рядко. Бйстрин ф. Банско.

Бистрилиев ф — от някое село Бистра 
или Бистрица. Пазарджик.

Бйстрички ф — от с. Бистрица (Станке- 
димитровско). Станке Димитров.

Бйстреков ф — от Бистрев с вмъкнато ек.
Бйстрешки ф  — от с. Бистрец (Врачан

ско). Враца.
Бйстрица ж — по името на река Бистри

ца. Рядко.
Бистричански ф — от бист ричанин  ’жи

тел на село Бистрица (Софийско)’. Горна 
Баня.

Бйстро м  — успоредна форма на Бистрьо 
с твърдо оканчание. Бйстров ф. Калофер.

Бйстрьо м  — от б и ст ъ р ; вж. Бистра. 
Бйстрев ф. Казанлък, Калофер. '

Битански ф — от диал. бит анка  ’1. при
шълец без близки и роднини; 2. безделник, 
скитник’. Скравена (Ботевградско).

Битймов ф — от диал. бит йм  ’свършек, 
край* или ’последен представител на рода’ 
(тур. bitim). Варна.

Битлйев ф — от тур. bitli ’въшлив, 
въшльо*. Свиленград.

Бйто м  — от Бисо, Бицо с друга настав
ка. Бйтов ф. Лехчево (Михайловградско), 
1917, Варна. Бйтовски ф. Плевен, 1900.

Бйтолски ф — от град Битоля.
Битраков ф — може би от диал. бут рак  

’дебел човек, дебелан’. Битоля.
Битунски и Битюнски ф  — от диал. 

*бит ю н  ’цял, цялостен, здрав* (тур. bu- 
ttin). Божурище (Софийско), Бреница (Бело- 
слатинско), Опан (Старозагорско).

Бйца ж — женска форма от Бицо или 
съкрат. от Евламбица. Русе, р. 1880, 1912. 
Силистра, 1895. Бйцин ф. Разлог. Бй-
ЦИНСКИ ф.

Бйцка ж — умалит. от Бица. Свищов, 
1888.

Бйцо м  — от Бисо с друга наставка. 
Бйцов ф. Луковит, Варна.

Бичаков ф — от диал. бичак ’нож’ (тур. 
bi(ak). Сапарева баня (Станкедимитровско), 
Бели Искър (Самоковско), Самоков.

Бичиклййски ф — вм. *Бочуклийски; вж. 
Бочуков. Михайловград.

Бичйнов ф — вм. *Бичимов, от диал. 
бичйм  ’кройка, фасон* (тур. bi^im). Мок- 
рин (Костурско).

Бич каро в ф — може би вм. Бишкаров. 
Куклен (Асеновградско).

Бичкиджйев ф — от диал. бичкидж йя  
’дъскорезач’ (тур. bi^kici). Ловеч, Русе.

Бичкййски ф — от колиби Бичкиня (Габ- 
ровско). Стара Загора.

Бйчо м  — от Бисо с друга наставка 
преосмислено по бик; срв. Биков. Бйчев: 
и Бйчов ф. Преслав, 1893, Ихтиман, 1865, 
Варна, Сопот, Калофер, Пловдив, Боту- 
нец (Софийско). Бйчевски ф.

Бичоковски ф — от прякор Б ичдк  ’едър* 
бик*. Устово (Смолянско).

Бйшаров ф. Брезник (външно лице).
Бишкаров ф — от диал. биш кар  *сви- 

нар*.
*Бишйр м — вм. Бешир. Бишйров ф. 

Бела Рада (Видинско).
Бйшко м  — писмена разновидност на 

Бижко. Бйшков ф.
Бйшо м  — от Бисо, Бицо, Бичо с друга 

наставка, както Пешо, Пецо, Печо, или 
от Бижо с обеззвучаване н а ж в ш  покрай 
умалителното Бйшко; срв. Бошо. Бйшев ф. 
Райковци (Търновско).

*Бишур м — от Биш(о) у р . Бишу- 
ров ф.

Бияда ж (или Биядо м). Дебърско.
Биязов ф — вм. Беязов.
Биянка ж — вм. Бианка. Шумен, 1947.
Биячев ф — от бияч  ’побойник’. Де- 

рекьой (Одринско), 1905, Бургас.
Блага ж — от блага  в смисъл ’добра * 

или женска форма от Благо. Сравнително* 
ново.

*Благана ж — от прил. благ(а)-\-ана.
Благанка ж — умалит. от Благана. Бр. 

Миладинови.
Благатка ж — от благат  ’честит’. Н. Ге

ров.
Благденов ф — от благ ден ’ден, в който- 

не се пости’. Кремиковци.
Благйн м  — от Благ(о)+ин. Благйнов 

ф. Левски.
Благйна ж — женска форма срещу Бла- 

гин. Рибарица (Тетевенско), Бургас.
Благйнка ж умалит. от Благина. Ал-

домировци, Владиславовци (Сливнишко).
Благйя1 ж — женска форма срещу Бла

гой. Търговище.
Благйя2 пр  — от благ, добродушен. 

Благйев ф. Бела Слатина.
Благна ж — от Благ(а) +  на. Брезнишко.
Благо м  — съкрат. от Благой. Типично- 

за Пазарджик. Благов ф.
Благо вена ж — от благоговейна (?) Ай

тос, р. 1923.
Благовер м  — от блага вера. Марудево* 

(Благоевградско), р. 1933.
Благовест м  — превод на гр. Вангел. 

Рядко.
Благовеста ж — женска форма от Бла

говест. Сравнително ново, типично за 
Шумен. Шумен, р. 1917, 1919, 1920, 1922, 
1928, 1959.

Благовестйнка ж умалит. от Благо
веста. Айтос, р. 1943.

Благовестка ж умалит. от Благовеста.
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Благодайка ж — разновидност на Благо
датна с преход на т ' в й. Понор (Свогенско), 
р. 1934.

Благодат ж — от благодат. Единичен 
случай.

Благодатна ж — от благодат. Пловдив, 
р. 1927, Ракитово (Велинградско), р. към 
1930, Попово.

Благодушев ф — от блага душ а. Сла
тина (Станкедимитровско).

Благой м  — от благ; срв. Драгой, Ра
дой, Милой, или свободен превод на гръцко 
Вангел. Главно ЗБ, Софийско и Южна 
Македония. Благоев ф.

Благойна ж — женска форма от Благой. 
Рядко из ЗБ.

Благойчо м  — умалит. от Благой. Бла- 
гойчев ф.

Благолюб м  — новостъкмено име. Тър
ново, р. 1940.

Благомйр м  — от благ и м ирен. Ново, 
рядко. Стара Загора, Варна, Каварна, 
р. 1962, Михайловград, р. 1959, 1960.

Благомйрка ж — женска форма от Бла- 
гомир. Варна, 1959.

Благородна ж умалит. от Благородна. 
Рядко, главно СЗБ.

Благородна ж — превод на гръцко Ев
гения.

Благослав м  — превод на лат. Bene
d ic t s .  Бяла.

Благослов м  — превод на гръц. Евлогий. 
Рядко. Русе, 1937.

Благослова ж — женска форма от Благо
слов. Разград, 1868, Силистра, 1895.

Благословйна ж — превод на лат. Ве- 
nedicta. Ореш (Свищовско), Бяла, р. 1897, 
Ботров (Беленско), р. 1911, 1946.

Благостойнов ф — навярно псевдоним, 
лревод на гръц. Евстатий. Търново (Въз
раждането).

Благосъвета ж — от благ съвет. Пле
вен, р. 1939.

Благоцвета ж — новостъкмено име. Бо
тевград, р. 1933.

Благоя1 ж — женска форма от Благой. 
Хасково. 1893, Кърджали. Благоин ф. 
Бели Искър (Самоковско).

Благоя2 м — западна форма на Благой. 
Софийско, Костенец. Благоев ф.

Благун м — от Благ(ой) +  у н . Синод, 
именник.

Благуна ж — от прилаг. блага  и -уна. 
Бр  ̂Миладинови, Дебърско, Банско, Брез- 
нишко, Златица, Берковица, Видин.

Благур м  — от Благ(о) + у р .  Демирхи- 
сарско, 16 век.

Благьо м — успоредна форма на Благо 
с меко окончание. Благьов ф. Кнежа.

Блйже м — югозападна форма на Блажо. 
Блйжев ф.

Блажен м  — навярно превод на гръц. 
Макарий. Рядко.

Блажена ж — женска форма срещу Бла
жен. Босилеград, 1870, Михайловград.

Блажка ж — умалит. от Блага. Ново, 
рядко.

Блажо м  — видоизменено от Благо, Бла
гой. Плевенско. Блажев ф. Плевенско. 
Блажовски ф. Русе.

Бланчев ф — от прякор Б ланчо  (от диал. 
бланов ’кротък, мирен’).

Бланш ж фр. Blanche ’бяла’ (май
ката французойка).

Бласко м  — от БлЪско, Бляско със за
твърдяване на л’. Бласко в ф. Брезник.

Блатев ф — може би от прякор Б лат ьо  
’който работи из блатата’. Русе, 1936, 
Варна, 1936.

Блатечки ф — от с. Блатец (Кюстендил
ско). Кюстендил, 1917.

Блатешнички ф — от с. Блатешница (Ра
домирско). Радомир, 1897.

Блатски ф — от с. Блатска (Гоцедел- 
чевско) или Блато (Станкедимитровско). 
Пловдив.

* Влачен м  — от Блач(о)+е«. Блаченов 
ф. Варна.

*Блачо м  — от *Бласкчо, умалит. от 
Бласко. Блачев ф. Пловдив, Кюстендил.

Влашка ж — писмена разновидност на 
Блажка. Силистра.

Блегов ф — от рум. bleg ’1. глупав; 
2. клепоух; 3. мекушав’.

Бленика1 — псевдоним.
Бленика2 ж — от псевдонима Бленика. 

София, р. към 1950.
Блеско м  — западна, екавска форма на 

Бляско. Блесков ф. Етрополе.
Блестан м  — новостъкмено име, може 

би „да блести“. Единичен случай, 1952.
Блехарски ф  — от диал. *блехар  ’ко

вач на блехове*. Гаганица (Берковско).
Блехко м  — умалит. от Блехо или видо

изменено от Блеско. Блехков ф. Варна.
Блехо м  — от блех  ’желязна подложка 

на дървена ос’ — защитно име по малоце
нен предмет; срв. Скобел. Блехо в ф.

Блецо м  — от Блехо с друга наставка. 
Блецов ф. Невестино (Карнобатско).

Блиданов ф — от диал. *блидан  ’блю- 
долизец* (рум. blidar ’1. грънчар; 2. блю- 
долизец’). Видин.

Близнаков, Близнаковски и Близ
нашки ф — от близнак  (бащата или дядото 
бил близнак). Нарядко из цялата страна.

Близнев ф — от близнЬ\ вж. Близнаков. 
Самоков.

Блитанов ф  — разновидност на Бли
данов. Видин.

Блъденов ф. Варна.
Блъско м  — от диал. блъскав  ’бляскав, 

лъскав*. Блъско в ф. Калофер, Карлово, 
Панагюрско, Габрово, Елена, Севлиево, 
Шумен, Варна.
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Блъснйшки ф — от с. Блъсничево (Лу
ков итско). Луковит.

Блюдаров ф — от диал. *блю дар  ’грън
чар*. Шумен, 1861.

Блюдев ф — от блюдо (?) Варна.
Бляков ф  — може би видоизменено от 

Блясков. Русе.
Блянгов ф — нарочно видоизменено от 

*Бляхков (?) Пловдив.
Бляско м  — от бляскав; срв. Блеско. 

Б л я с к о в и  л ъ к й  местност в Оси- 
ковица (Ботевградско).

Бляхо м  — източна, якавска форма на 
Блехо. Бляхов ф. Кула.

Боалйев ф — вм. Буалиев. Габрово (гроб).
Боба1 ж — женска форма от Бобо, 

Боби. Разград, р. 1882.
Боба2 п р  — от боб. Сливен.
Бобадов ф — съкрат. от Бабадаглъ. Шу

мен.
Бобаиов и Бобановски ф — от прякор 

Б о б а н ; вж. Бобаров. Белотинци (Бело
градчишко), Габровница (Михайловград
ско), Михайловград, Видин.

Бобарев, Бобаров и Бобарски ф  — от 
бобар *който обича да яде боб*. Поцър- 
ненци (Радомирско), Кюстендил, 1893, Со
фия, 1893, Бов (Свогенско), Мадан (Ми
хайловградско).

Бобат м  — от Боб(о), Боб(и)+ат. Ник. 
Милев. Бобатов ф. Ник. Милев.

Бобатйнов ф — от прякор Б обат йн\ 
срв. Боботанов. Тракия.

Бобе м  — разновидност на Боби. Н. Ге
ров. Бобев ф.

Бббеков ф — от Бобев с вмъкнато ек. 
Панагюрище.

Бобенков ф — от диал. *бдбенко ’бо
бар’. Вършец.

Боби м — съкрат. от Богдан, Боян или 
Борис с повторение на първата съгласна. 
Нарядко из СИзБ. Бобев ф. Еленско, Габ
рово, Севлиево, Браила, Битоля, Станке 
Димитров, 1900. Бобевски ф. Тетевен.

Бббиков ф — вм. Бобеков. Ник. Милев.
*Б6бил м  — от Боб(и) + и л .  Бобйлов ф. 

Русе.
*Бобйн м  — от Боб(и) +  и«. Бобйнов ф. 

Шабла (Балчишко).
Бобка ж — умалит. от Боба. Сушица 

(Горнооряховско), Голямо Враново (Ру
сенско).

Бобо м  — успоредна форма на Боби с 
твърдо окончание. Бббов ф. Сливен, 1883, 
Пловдив, Михайловград, Живовци, Лех- 
чево (Михайловградско), Самоков, Банско.

Бббовлйев ф — видоизменено от Бабов- 
лиев. Русе.

Бобойко м  — от Бойко с повторение на 
първата сричка. Бобойков ф. Червен брег.

Бобойчо м  — разновидност на Бобойко 
с друга наставка. Бобойчев ф. Свищовско, 
Гости ля (Плевенско).

Бобоков ф. Пиргово (Русенско).
Бобол м  — от Боб(и), Боб(о) Н-ол. Бо- 

болов ф. Свищов. Б о б о л о в  к р ъ с т  
местност в Рашково (Ботевградско).

Боболин ф. Гаганица (Берковско), Ми
хайловградско.

Боборачки и Боборашки ф — от с. Бо-
бораци (Радомирско). Радомир.

Боботанов ф — от диал. *бо5отйн ’който 
боботи, шуми, вдига врява*. Райково (Смо- 
лянско), Ник. Милев.

Боботйлов ф — от диал. *боботйл\ срв. 
Боботанов. Драбишна (Ивайловградско)».

Боботйнов ф — от диал. *боботйн\ срв. 
Боботанов. Самоков.

Бобоцов ф. Пазарджик, Пловдив.
Бобочев ф. Ракитница (Видинско).
Бобошевлййски ф  — от бобошевлйя; вж. 

Бобошевски. Струмско (Благоевградско).
Бобошевски ф — от с. Бобошево (Стан- 

кедимитровско). Враца, Кюстендил.
Бобров ф — от книж. бдбър  (?) Търново.
Бобчо м  — умалит. от Боби. Бобчев ф. 

Елена, Грудово. Бобчевски ф. Варна, 
Толбухинско.

Бббьо м  — разновидност на Боби. Бо- 
бьов ф. Ник. Милев.

Бовски ф — от с. Бов (Свогенско). Лу
ково, Реброво (Свогенско).

Бовянски ф — от бовкнин  ’от с. Бов’. 
Враца.

Бога ж съкрат. от Богдана. Богин- 
ски ф. Кнежа.

Богазов ф — от диал. богаз *1. гърло; 
2. планинска теснина* (тур. bogaz). Плов
див.

Богал пр  — може би във връзка с богат. 
Медвен (Котленско). Бог&лев ф. Медвен.

Богалйн м  — от диал. богалйн(ец) ’божи 
човек, божа кравица*. Пазарджик. Бо- 
галйнов ф. Пазарджик, Ихтиман.

Богалйна ж — женска форма от Богалйн. 
Белица (Ихтиманско), Разлог.

Богарчев ф — вм. Бугарчев.
Богатее ф — вж. Богатов. Асеновград- 

ско.
*Богат&й м  — от Богат(ин) + е й . Бо- 

гатеев ф. Димитровград, 1962.
Богатйн м  — пожелателно име: да бъде 

богат. Елешница (Благоевградско), Долни 
Вадин (Ореховско). Богатйнов ф. София, 
1893, Враца, Варна. Богатйнски ф. Шумен,

Богатов и Богатее ф  — от богат, бо
гат ия. Стара Загора.

Бог&чов ф — от диал. *богач ’богат 
човек*. Димитровград, 1957.

Богашев ф — разновидност на Богачов. 
Благоевград.

Богда1 ж — съкрат. от Богдана. Сво
генско.

Богда2 м — съкрат. от Богдан. Сво
генско.
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Богдан (и рядко Богдан) м — „даден от 
бога“, отговаря на гръцко Теодосий. Из 
цялата страна. Богданов, Богдански и 
Богдановеки ф.

Богдана ж — женска форма от Богдан. 
Из цялата страна. Богдйнин ф. Врачеш, 
Гурково (Ботевградско).

Богданлййски ф — от с. Богдан (Кар
ловско) или от с. Богданлия (Елинпелин- 
ско). Пловдивско, Долни Пасарел (Само
ковско) .

Богданцалиев ф — от с. Богданци (Ма
кедония). Кюстендил, 1927, Владая.

*Богдат м  — разновидност на Богдан. 
Богдатов ф. Крушево (Македония).

Богдеолу ф — стара форма на Богдев 
с турско окончание. Ямбол.

Богдьо м — съкрат. от Богдан. Богдев 
ф. Бесарабия, 1862, Ямбол.

Боге м  — съкрат. от Богдан. Софийско. 
Богев ф. Самоковско, Софийско, Свищов, 
1927.

Богиленски ф — може би вм. *Бого- 
лински, от с. Боголин (Гоцеделчевско).

Богин м — от Бог(е), Бог(о) +  ш* или 
мъжка форма от Богина. Русе, р. 1913.

Богйна ж — от Бог(я) +  ияа. Ноевци, 
Ярославци (Брезнишко), Ихтиман, Плов
див, р. 1916, Долни Дъбник, р. 1955, Опи- 
цвет (Сливнишко).

Богйнка ж — умалит. от Богина или 
Богиня. Реброво (Свогенско), Трънско, 
Кюстендил, Ихтиман, Лом, Бабица (Брез
нишко).

Богйня ж разновидност на Богина. 
Яр ловци (Годечко), р. 1921, София, р. 
1905, Нефела (Врачанско), Сливница, Слив
нишко, Трънско.

Богйч м — от Бог(е) +  нч. Софийско, нар. 
песен.

Бого м  — съкрат. от Богдан или от 
Богомил. Богов ф. Кула. Боговски ф. 
Пловдив, Кърджалийско.

Богой и Богоя м  — разширено от Бого. 
Трънско, Панагюрище. Богдев ф. Трънско, 
Мърчаево (Софийско), Велинград, Сви
ленград. Богоевски ф. Каблешково (По
морийско).

Боголеп м  — „хубав, леп от бога“ или 
„божествено хубав“. Синод, именник.

Боголюб м  — „който обича бога“ или 
„любим на бога“, отговаря на гръцко Тео- 
фил. Фотовище (Македония), р. 1871, Бла
гоевград, р. 1925. Боголюбов ф. Варна.

Богомйл м  — „мил на бога“ — старинно 
име, напоследък отново разпространено. 
Богомйлов ф.

Богомйла ж — женска форма от Бого
мил. Рядко.

Богомйлка ж — умалит. от Богомила. 
Силистра, р. 1893, Шумен, р. 1916, 1917, 
1921, 1923, 1925.

Богомйр м  — „мир от бога“. Рядко. 
Кюстендил, р. 1905, Русе, Лясковец. Бо- 
гомйров ф. Червен брег.

Богомолеки ф — от богомолец. Враца,_ 
1940.

Богор м — видоизменено от Богой или 
съкрат. от Богориди. Богоров ф. Калофер, 
1849, Станке Димитров, 1893, Русе. (Иван 
А. Богоров по-рано се е писал Иванчо 
Андреов Богоев).

Богорйди л*—полупревод на гр. 0еодор£5ас. 
Богориди (веодориди) Петрович от Котел, 
1825. Същото и като фамилно име.

Богорис м  — по-стара форма на Борис. 
Синод, именник.

Богосвет м  — „силен като бога“. Синод, 
именник.

Богослав м  — „който слави бога“. Со
фийско, 1648, Брезник, р. 1864, Челопе- 
чене (Софийско), 1928. Богославов ф. Ло
веч, Слатина (Берковско).

Богослов м — превод на гръцко Теолог. 
Трудовец (Ботевградско), 1648, Русе, р. 
1881, 1906, 1914, Трънско. Богословов 
ф. Търново, 1900, Русе, Попово, Карлово. 
Богословски ф. Кюстендил, 1879, Ломница 
(Трънско).

Богослова ж — женска форма от Бого
слов. Троян.

Богослдвка ж — умалит. от Богослова. 
Разград, р. 1945.

Богоя м  — вж. Богой. Панагюрище.
Богоявленски ф — от празника Богояв

ление.
Богровски ф — от с. Богров (Софийско). 

Горна Баня.
Богумчо м  — умалит. и видоизменено 

от Богун. Нар. песен.
Богун м  — от Бог(о) +  */«. Богун ски ф . 

Пловдив.
*Богурай м  — „при бога в рай“ (?)- 

Богураев ф.
Богутйнски ф — от с. Бохутин в Чехия. 

Шумен (дядото чех).
Богуш м  — от Бог(о)+ у ш . Богушев ф. 

Благоевград.
Богя ж — женска форма от Боге. Брез

нишко.
Бода ж — от Богда или съкрат. от Сво

бода. Н. Геров.
Бодаков ф — навярно вм. Будаков. Ляс

ковец.
Бодаров ф — навярно вм. Будеров. Ям

бол, 1900.
Бодеров ф — вм. Будеров. Никопол,. 

1897.
Боджаков ф — вм. Баджаков или Буджа- 

ков. Троян, Кнежа.
Боджо м — видоизменено от Боге или 

от Бочо с озвучаване на ч в дж. Богдан
лия, Караполци (Елинпелинско). Боджо в 
и Бдджев ф. Елинпелинско, Бела Слатина, 
Силистра.
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Бодйлков ф — от прякор Б одйлко  ’който 
боде, заяжда се’ (?) Кнежа.

Бодилярски ф — разновидност на Бо
силков. Кнежа.

Бодйчев ф — вм. Будичев.
Бодка ж — съкрат. от Свобода. София.
Бодкаджийски ф — от диал. бддкадж ия 

’скъперник’. Алфатар (Силистренско).
Бодков ф — от прякор Б ддко  ’бодкаджия, 

-скъперник’ (?) Русе.
Бодле и Бодли пр  „бодлив човек“. Ох

рид. Бодлев и Бодльов ф. Варна, Прова
дия, Самоков.

Бодовски ф — разновидност на Бодков 
или на Бодлев (?) Търново, 1908, 1940.

Бодрев ф — навярно псевдоним или ви
доизменено от Бодуров.

Бодро м — от бодър  (?) Неврокопско, 
16 век.

Бодурков ф — от прякор Б о д ур кс ; вж. 
Бодуров. Шумен.

Бодуров и Бодурски ф — от диал. бо- 
дур  ’нисък, късокрак’ (тур. bodur). Де- 
деагачко, Пловдив, Стара Загора, Пазар
джик, Преслав, Горна Оряховица, Троян, 
Михайловград, Полски Сеновец (Търнов
ско), Сливен.

Бодьо м — от Богдьо с изпадане на г. 
Н. Геров. Бодев ф. Ловеч.

Бодянски ф — може би вм. *Боденски, 
■от с. Боденец (Врачанско). Русе.

Боериков ф — от Боеров с вмъкнато ик. 
Лесичево (Пазарджишко).

Боеров ф — от рум. boier ’болярин, 
богаташ*. Търговище.

Божа ж — от прилаг. божа ’обречена 
на бога’. Враца. Божински ф. Варна.

Божано в ф — вм. Буджаков или от диал. 
бджак ’просяк*.

Божан1 м  — от Бож(о)+ан  или мъжка 
форма от Божана. Беленско, Бяла, Русе, 
Разград, Свищовско, Ресен (Търновско). 
Божанов ф. Свищов, Бяла, Габрово, Лом
ско, Айтоско, Асеновград, Първомайско, 
Драгичево (Пернишко), Батак.

Божан2 и Божани ф — от Божан1. 
Хр. К. Божан, Габрово, 1900, М. Я. Бо
жани, Асеновград, 1900.

Божана ж — от Бож(а)+а«а или свобо
ден превод на гръцко Теопия. Из цялата 
страна.

Божанка ж — умалит. от Божана. Бо- 
жанкин ф. Челопечене (Софийско).

Божанко м — умалит. от Божан. Бо
жан ко в ф. Кюстендилско, Кюстендил (гроб), 
Севлиево, Пловдив.

Божански ф — от с. Божаница, Боже- 
ница (Ботевградско). Ботевград.

Божанчо м — умалит. от Божан. Бо- 
жанчев ф. Саранци (Елинпелинско), 1893.

Божаров ф. Пазарджик, 1927.
Бож&шки ф — вм. Буджашки.

Бождарйна ж — съкрат. от Божидарина 
Русе, р. 1881.

Бождеков ф. Враца, 1940.
Бождерменов ф — от местност Баш дер- 

мените. Голямо Буково (Грудовско).
Божеков ф — от диал. бджек ’просян’ 

или от Божев с вмъкнато ек. Калофер.
Божелчо м  — видоизменено от Божил. 

Шумен, нар. песен.
Боженски ф — от с. Боженица (Ботев

градско) или колиби Боженците (Габрово).
Божерянов ф — разновидност на Божу- 

ранов или Бужеранов.
Божеско м  — от прилаг. божески ’божи, 

божествен*. Божесков ф. Станке Димит
ров, 1941.

Божидар м  — „дар от бога“, превод на 
гръцко Теодор. Сравнително ново; Русе, 
р. 1875. Божидаров ф.

Божидара ж — женска форма от Бо
жидар. Рядко.

Божидарйна ж — от Божидар(а)+ш*а. 
Рядко.

Божидарйнка ж — умалит. от Божида
рина. Екзарх Йосиф (Беленско), р. 1937.

Божидарка ж — женска форма от Бо
жидар. Рядко.

Божйдор м  — полупревод на Теодор. 
Н. Геров.

Божййка ж — умалит. от Божия. Се- 
славци, Пролеша (Софийско).

Божйк м  — „роден на Божик (Коледа)“ 
или умалит. от Божо. Етрополе, 1648, 
Гоце Делчев. Божйков ф.

Божйка1 ж — умалит. от Божа. Со
фийско, Свогенско, Пернишко, Трънско. 
Божйкин ф. Негован (Софийско), Брацигово.

Божйка2 м  — успоредна форма на Божин 
или на Божико. Свищов.

Божйко м  — разширено от Божик. Бла
гоевград. Божйков ф. Благоевград, Охрид, 
Лясковец.

Божиколев ф — от божия Кольо (?) Плов
див.

Божйл м  — от Бож(о) +  ил. Главно ЮЗБ 
и Котел. Божйлов ф. Божйловски и Бо- 
жйлски ф. Ботевградско.

Божйла ж — женска форма от Божил. 
Мадара (Шуменско).

Божйлка ж умалит. от Божйла. Це- 
рецел (Свогенско).

Божйлко м  — умалит. от Божил. Со
фийско.

Божйлчо м  — умалит. от Божил. Ра
домирско.

Божимйр м  — разновидност на Богомир 
София, р. 1874, 1939, Шумен, р. 1922
Божимйров ф. Варна, 1936.

Божйн м  — от Бож(о) +  пя. Нарядко из 
ЗБ. Божйнов ф.

Божйна ж — женска форма от Божин. 
Врачанско, Войници (Михайловградско). 
Горнооряховско.
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Божи то пр  — от божи. Стеф. Атанасов 
Божито, Търново, 1940.

Божич ф — вм. Божев, вж. Божо.
Божйчки ф — от диал. Бож ич ’Коледа’; 

срв. Коледаров. Соволяно (Кюстендилско).
Божичко м — умалит. от Божичо. До- 

ганово (Елинпелинско), Мърчаево (Со
фийско), Злокучане (Самоковско). Бо- 
жйчков ф. Доганово, Самоковско, Лещехан 
(Ихтиманско).

Божйчо м  — успоредна форма на Божико 
с  друго окончание.

Божйя ж — разширено от Божа или от 
прилаг. божия. Кукуш, Гоце Делчев, 
Пиринско, Пещера.

Божияков ф — от диал. бдж ияк ’про
сяк’; срв. Божеков. Кукушко.

Божка ж — умалит. от Божа или от 
Божура. Луковит, Зимевица (Свогенско), 
Благоевград, Генералтошевско. Божкин ф. 
Хасково.

Ббжко м — умалит. от Божо, Божил или 
Богдан. На разни места из страната. Бож
ков ф.

Божо м  — мъжка форма от Божа или 
съкрат. от Богдан. Толбухин, р. 1933, 
Михайловград. Ббжев и Божо в ф. Сливен, 
Враца, Кюстендил, Михайловград. Бо- 
жевич ф. Русе.

Божоров ф — от прякор на руски старо- 
обрядец. Варненско.

Божур м  — от цветето божур. Лесков- 
дол, Церецел (Свогенско). Божуров ф. 
Звъничево (Пазарджишко).

Божура ж — от цветето бож ур. Ти
пично за Софийско; Свогенско, Сливнишко, 
Елинпелинско. Божурин ф. Кюстендил, 
1859, 1960.

Божур&н м — от Божур-{-ан. Божура- 
нов ф. Росно (Еленско).

Божурка ж умалит. от Божура. Со
фийско, Свогенско, Пазарджишко. Бо- 
журкин ф. Пещера, Кошарник (Михайлов
градско).

Божуркинов ф — от Божуркин с второ 
родително окончание. Пазарджик.

Боз и Боза пр  — от диал. боз ’сив* 
<тур. boz). Нягул X. П. Боз, Коприв
щица, 1849; Иванчо Стоянов Боза, Тър
ново, 1844. Бозов ф. Копривщица, 1893, 
Пещера, Карнобатско, Стара Загора, Го- 
цеделчевско, Стражица (Горнооряховско), 
Катунец (Ловешко), Асеновград. Бозов- 
ски ф. Волово (Русенско).

Бозаджйев и Бозаджййски ф  — от бо- 
задж ия (тур. bozaci). Калофер, Варна, 
Разград, Свищов, Враца, Трудовец (Бо
тевградско), Ракитово (Велинградско).

Бозаев ф — разновидност на Бозай- 
ников (?) Рабово (Кулско).

Бозайников ф — от бозайник  (бозал от 
майка си като голямо дете). Бела Сла
тина.

6 Речник за личните и фамилни имена

Бозаков ф — от прякор Бозака  ’сивия’; 
вж. Боз. Ямбол, Карнобат, Пазарджик.

Бозакчиев ф — може би вм. Бозаджйев. 
Пещера.

Бозалъков ф — от диал. бозалък  ’трева 
садина; място, обрасло със садина’ (тур. 
bozalik). Пловдив.

Бозанеца пр  — вж. Бозайников. Тру
довец (Ботевградско).

Бозаров ф — от диал. *бозар ’бозаджия’. 
Правец (Ботевградско).

Бозата пр  — от боза. Търново, 1940.
Бозбоюков ф — от тур. boz biyik ’сиви 

мустаци’. Русе.
Бозвелй пр  — от тур. bozgun и ар.- 

тур. veli ’смахнат светец, луд калугер*. 
Неофит Бозвелй. Бозвелиев ф. Казанлък, 
1890, Чирпан, Пазарджик, Бургас.

Бозгунов ф — от диал. бозгун  ’размирен, 
разтурен’ (тур. bozgun).

Боздев ф.
Боздуганов и Боздугански ф — от боз

дуган  (тур. bozdogan). Шереметя (Търнов
ско), Търново, Габрово, Русе, Стара За
гора, Медковец (Ломско).

Боздуков ф — от тур. bozduk ’развален’ 
(?) Айтос, Стара Загора.

Бозев ф — от прякор Бдзьо\ вж. Боз- 
лев, или разновидност на Бозов; вж. Боз. 
Пазарджик.

Бозлев ф — от прякор Б дзльо  ’Сивчо’; 
вж. Боз. Русе.

Бозманов ф — от тур. bozman ’който 
разваля, разтуря’. Балчишко.

Бозмаров ф — от диал. *бозмар\ вж. 
Бозманов, Разград.

Бозмов ф — от тур. bozma ’развален, 
разтурен, размирен’. Ботевград, Вълчи 
дол (Варненско).

Бозов ф — вж. Боз.
Бозовайски ф — навярно вм. *Бозо- 

варски, от диал. *бозовар ’производител 
на боза’. Кочериново (Станкедимитровско).

Бозуков и Бозушки ф — от диал. бо- 
зук  ’развален, разтурен; с телесен недо
статък или похабено здраве’ (тур. bozuk). 
Калофер, Пловдивско, Сливен, Търговище, 
Типченица (Врачанско).

Бойл м  — от Бой(о) +  цл. Долно Ро- 
манци (Брезнишко), Гостиля (Врачанско).

Боишки ф. Скутаре (Пловдивско).
Бойдан м  — от Бойд(ьо)4-ая. София, р. 

към 1940.
Бойдашев ф — от тур. boy da§ *с една

къв ръст’. Стара Загора.
Бойдашеков ф — от Бойдашев с вмък

нато ек.
Бой дьо м  — от Бойо с вмъкнато д  или 

от Богдьо с преход на г  в й. Бойдев ф. Криво 
поле, Малево (хасковско).

Бойка ж — съкрат. от Бояна или мъжка 
форма срещу Бойко. Нарядко из цялата 
страна. Бойкин и Бойкински ф.
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Бой кан м  — от Бойк(о) +  ан. Бойканов 
ф. Шумен.

Бойкйки м  — разширено от Бойко. Бой- 
кйкев ф. Хасково, 1900, Пловдив, 1901.

Бойкйн м  — от Бойк(о) +  ин. Бойкй- 
н о ъ ф . Пещера, 1893, 1958, Пловдив, Асенов
град, Пазарджик. Бойкйновски ф.

Бойко м  — умалит. от Бойо. Из цялата 
страна. Бойков и Бойковски ф.

Бойкуш м  — от Бойк(о) +  уш . Синод, 
именник.

Боймйтрев ф — според местно обяснение 
в Чирпан: Митре бил побойник. Чирпан, 
Пловдив.

Боймичанов ф.
Бойна ж — женска форма от Бойно или 

съкрат. от Бояна. Н. Геров.
Бойнал м  — от Бойн(о) -(- ал. Лозен- 

градско, нар. песен.
Бойнишки ф — от с. Бойница (Кулско). 

Видин, 1908.
Ббйно м  — от Бой(о) -f но или от Боньо 

с премет на йотацията. Тетевен, 1648, 
Габрово, 1843, Севлиево, 1845, Търново, 
1909. Бдйнов ф. Троянско, Луковитско, 
Казанлъшко, Стара Загора. Бойновски ф. 
Габрово, 1900, Луковитско.

Бойо м  — пожелателно име: да се боят 
от него, да всява страх, да е силен в бой. 
На разни места из страната. Боев, Бойов, 
Боевски, Бойовски ф.

Бойрйс м  — кръстоска от Бойо и Борис. 
Михайловград, р. 1934.

Бойски ф.
Бойчан м  — от Бойч(о) -f ан. Бойчанов

ф. Пловдив.
Бойчйн1 м  — от Бойч(о) +  ин. Бойчйнов 

ф. Дряново, Габрово, Видин (гроб).
Бойчйн2 ф — от Бойка или от *Бойча. 

Банско.
Бойчо м  — умалит. от Бойо. На разни 

места из страната. Бойчев и Бойчо в ф.
Бойшйн м  — разновидност на Бойчйн1. 

Бусинци (Трънско).
Бока м  — Западна форма на Боко. Трън

ско.
*Бокай м  — разширено от Бока, Боко. 

Бокаев ф. Пловдив.
Бокалски ф — може би нарочно видоиз

менено от Бакалски. Горна Оряховица.
* Бокйк м  — от Бок(о) +■ ик. Бокйков ф. 

Пловдив.
Бокиловски ф — от с. Бокиловци (Берков

ско). Берковица, Михайловград.
Боклев ф — от прякор Б дкльо  ’говненко* 

(от тур. bok ’говно*). Кюстендил, 1960.
Боклучарски ф — от прякор Б оклучаро  

(вече сменили името). Враца.
Боко м  — от Божко с изпадане на ж (ш). 

Рядко. Боков ф.
Боксанов ф — вм. Баксанов или може 

би псевдоним от бокс, боксьор, понеже 
лицето е спортист. София, 1957.

Бокуров ф  — вм. Букуров. Котел, Па
зарджик.

Бокя ж — от Бойка с премет на йотацията 
или женска форма от Боко, Бока. Трънско.

Боланджйев ф  — от диал. *боландж йя  
’който се опечалява’ (от тур. bulanmak 
’опечалявам се*). Пловдив.

Болашйк пр  — вж. Булашъков. Котел, 
1867. Болашйков ф. Котел, 1962.

Болашъков ф — вм. Булашъков. Пле
вен, 1927.

Болгар ф — писателски псевдоним.
Болградов ф — от град Болград в Беса

рабия. Сливен, 1887, 1963, Айтос.
Болгурджййски ф — от диал. *болгур- 

дж йя ’продавач или любител на булгур’. 
Красно село.

Болгуров ф  — вм. Булгуров. Сопот, Кар- 
лово, Пещера, Пловдив, Стара Загора, 
Малка поляна (Айтоско).

Болдев ф — от рум. bold ’връх, остен’ 
или от boldi ’пуля, кокоря*. Сарай (Румъ
ния), умрял в Габрово.

Болдйшков ф — от прякор Б олдиш ка  
’опуления’ (от рум. boldit ’опулен’). 
Крушовене (Ореховско), Орехово.

* Болен м — от Бол(ьо) +  ен или от диал. 
* болен  ’по-добър*; вж. Больо. Боленов ф. 
Варна.

Боленгергов ф — от болния Герго. Враца.
Болерски ф — от диал. болерин  ’богат 

или знатен човек’. Русе, 1870.
Болеслав м — „с по-добра, с голяма сла

ва“ — старинно име, въведено по книжо
вен път. Рядко.

Болислав м  — вм. Болеслав. Петричко, 
Пазарджишко.

Болкарски ф — от диал. *болкар  ’лечи
тел на болки’ (?) Лозен (Софийско).

Болна пр  — от прил. бдлна , прякор на
ложил се като фамилно име. Пловдив, 1958.

Болнев ф — от прякор Б длньо  ’болнав чо
век’. Твърдица (Сливенско), Бургас.

*Боло м  — успоредна форма на Больо с 
твърдо окончание. Болов ф. Варна, 1936.

Болпачев и Бол пачо в ф — от тур. bot 
’широк’ и пер.-тур ра$а ’крачол*. Пловдив.

Болсаранов ф (Грудово) и Болсуранов ф. 
(Ямбол, Южна Тракия)).

Болсецианов ф.
Болтаджиев ф — диал. бдлтадж ия ’те

жък търговец*. Свищов, Златарица (Елен
ско).

Болташев ф  — от диал. болт аш  ’дре
бен търговец, дюкянджия’ (рум. bolta§). 
Орехово.

Болтов ф — от диал. болт а  ’зидан от 
камъни и тухли дюкян’ (ит.-рум. bolta). 
Русе, Пордим (Плевенско).

Бол у то в ф — от диал. болут ин  ’бухал* 
или от тур. bulut ’облак*. Трънско.

Болчо м — умалит. от Больо. Болчев ф. 
Пазарджик.
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Больо и Боле м  — а) от диал. бдле ’по- 
добре, по-добър, по-голям*; б) съкрат. от 
* Болярин. Бблев ф. Сливен, 1878, Благоев
град. Болевски ф. Б о л е в  д о л  местност 
в Трънско. Б о л е в а  л и в а д а  местност 
в Кюстендилско.

Болюбашев ф — видоизменено от диал. 
билю кбаш ия  ’главатар на чета, войвода* 
(тур. boltik ba§i). Буново (Пирдопско), Ръж- 
давица (Кюстендилско).

Болюков ф — вж. Билюков.
* Болян м — от Боль(о) +  ан. Болянски 

ф. Перник.
Боляров ф — от болярин  (жена му се 

гиздила като „болярка“). Лясковец, Горна 
Оряховица.

Болярски ф — по-нова, „литературна“ 
форма на Болерски. Русе, 1873, Кюстендил, 
1938, София, 1897.

Бомбалдаков ф — от Бомбалдоков с про
мяна на о в а  под руско влияние (бил в 
Русия и го изговаряли Бамбалдаков). 
Ямбол, София.

Бомбалдоков ф — а) от диал. *бомбалддк  
’нисък и топчест човек*; б) според семеен 
спомен: от неправилен изговор на думата 
„бате“. Ямбол.

Бомбалов ф — навярно във връзка с Бом- 
бев. Нова Загора (гроб), Сливен.

Бомбев ф — от прякор Бдмбьо  ’нисък и 
пълен човек’ (?) Голямо село (Казанлъшко), 
Варна.

Бомбелов ф — разновидност на Бомбалов. 
София, 1897.

Бомбов ф — от Бомбев със затвърдяване 
на б. Стралджа (Ямболско), Варна, Варнен
ско.

Бомболов ф  — от Бомбалов с преход на 
а в о. София, 1904.

Бона1 ж — съкрат. от Богдана или Бояна. 
Нарядко из цялата страна. Бонин и Бенин
ски ф. Ботевградско.

Бона2 м  — западна форма на Боно, Боне. 
Трънско.

*Бонал м — от Бон(ьо) -f а л , както Пон- 
дал, Барбал. Бон ало в ф. Хасково, 1920.

Бонапартов ф — по някакъв повод свър
зано с името на Наполеон Бонапарт; срв. 
Бисмарк. Свищов, 1893, Русе, 1936.

Ббнболов ф — разновидност на Бомбалов 
(?) Прилеп, 1935.

Бонгалов ф  — от диал. *бонгал ’бръмбар* 
(от рум. bongar). Свищовско.

Бонгуров ф — разновидност на Бонга- 
ров (?)

Бондак м — прякорно име от Бондо. 
Бондаков и Бондашки ф. Луковит, Чер
вен брег.

Бон дар е в и Бондаров ф — от рум. bondar 
’стършел*. Пловдив, 1900, Кремиковци.

Бонде м  — вж. Бондьо. Бондев ф. Драго- 
шиново (Самоковско), Самоков.

Бондеров ф — разновидност на Бондаров. 
Чепинци (Софийско).

Бондиков ф — от Бондев с вмъкнато ик.
Ббнджалийски ф. Враца.
Бонджиев ф — вм. Бонджев поради ме

кия изговор на дж. Русе.
*Бонджйк м  — от Бондж(о) +  ик. Бон- 

джйков ф. Шумен, 1900, Русе, 1936, Варна, 
1936.

Бонджйл м  — кръстоска от Бонджо и 
Божил. Бокджйлов ф.

Бонджо м  — от Бончо с озвучаване на 
ч в дж. Типично за Свогенско. Бонджо в и 
Бонджев ф. Свогенско, Софийско, Елин- 
пелинско, Свищов, Вакарел.

Бонджор п р  — от ит. buon giorno ’добър 
ден*. Пирот, 1845.

Бонджуков ф — от диал. *бондж ук ’мъни
ста против уроки* (тур. boncuk). Варна.

Бонджул м  — от Бондж(о) +  ул . Бонджу- 
лов ф.

Бондо м  — от Боно с вмъкнато д. Бон- 
дов ф. Челопечене, Негован (Софийско), 
Драгошиново (Самоковско), Голинци (Лом
ско), 1882.

Бондоков ф. Плевен.
Бондьо м  — от Боньо с вмъкнато д. Же

равна, 1845. Бондев ф. Сливен.
Боне1 м  — западна форма на Боньо. 

Типично за Елинпелинско и Софийско. 
Бонев ф.

Боне2 м — югозападна форма на Боне. 
Радомирско. Бонев ф.

Бонжелов ф — вм. Бонджелов. Пазар
джик.

Бони м  — умалит. от Боян. Ново.
Бонифаций м  — лат. Bonifacius ’добро- 

деец’ или ’добролик’ — име на римски папи, 
у нас съвсем рядко и черковно. Вайганд, 
Синод, именник.

Бонка ж — умалит. от Бона. Из цялата 
страна. Ббнкин ф. Банско.

Бонке м  — умалит. от Боне. Станкеди- 
митровско.

Ббнко м  — умалит. от Боньо, Боно. Бо- 
тров (Беленско). Бонков ф. Ботров, Плевен, 
Дръмша (Свогенско). Бонковски ф.

Боно м  — успоредна форма на Боньо с 
твърдо окончание. СЗБ. Боно в ф. Ботев
градско, Ореховско. Боно веки ф. Връбчо- 
вец (Белоградчишко).

Бонобаков ф — от Банабаков с преход на 
неударените а в о. Добри дял (Горнооря
ховско).

Бонол м  — кръстоска от Боньо и Манол. 
Бонолов ф. Хасково.

Бонофйл м  — може би нарочно видоизме
нено от Теофил ’боголюб’ на Бонофйл 
’добролюб’ (?)

Бонсьо м — от Бончо с друг завършек, 
както Косьо и Кочо, Мосьо и Мочо, Кусьо 
и Кучо. Бонсев ф. Драганово (Горнооря
ховско).
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Бончо м  — умалит. от Боньо, БонЪ. Из 
цялата страна. Бончев, Бончов, Бончов- 
ски ф.

Боньо м  — съкрат. от Боян, Богдан или 
друго някое име. Главно ИзБ. Бонев ф.

Бора1 лс съкрат. от Боряна или жен
ска форма от Борис или Боро. Рядко.

Бора2 м  — западна форма на Боро. Трън- 
ско.

Бораджиев ф — от диал. *бдрадж ия ’който 
обича да се бори’. Момин сбор (Търновско), 
Ловеч.

Бораков ф — от диал. борак  ’борец’. 
Самоков.

Боракчйев ф — от диал. *боракчйя\ 
вж. Бораджиев. София, 1908.

*Боран м  — от Бор(о) +  ан. Боранов ф. 
Провадия, 1900, Варна, Балчик.

Борачев ф — от диал. борач ’борец’, може 
би превод на Пехливанов. Хасково, Тол
бухин.

Борачички ф — вм. *Боравичички, от ма
хала Боравичени (Петричко). Страдалово 
(Кюстендилско).

Бообур м — някакво видоизменение на 
Барбул (?) Шумен, нар. песен

Борго м  — от Борко с озвучаване на рк  
в рг. Бор го в ф. Санданско, Пазарджик. Бор- 
говски ь.

Бордак пр  или ф. Пловдив, 1917 (Щерьо 
Бордак).

Борданов ф.
Бар де лов ф — от диал. бордЬл ’бордей, 

къща в земята’. Бургас.
Бзрджев ф — от борч ’дълг’ (тур.Ьог£,-си). 

Варна.
Бордияшев ф — от рум. bordeia$ ’ко

либка’. Извор (Видинско).
Бзре м  — умалит. от Борис или от Боро.
Борец м — от борец. Рядко.
Боривой м  — „борец и воин“. Синод, 

именник.
Борйз м  — от Борис с озвучаване на с 

в з. Софийско.
Борйза ж — женска форма от Бориз.
Борйк м  — мъжка форма от Борика. 

Сливен (външно лице), р. 1901. Борйков ф. 
Пазарджик, 1870, Санданско, Банско, Баня 
(Разложко), Велинград.

Борйка ж — от борика  ’строен бор’. Трън- 
ско, Реброво (Свогенско), Елин Пелин, Со
фия, р. 1899.

Борйл м  — историческо име, успоредна 
форма на Борис. Търново, р. 1900, София, 
р. към 1915, Своге, 1920, Белоградчишко, 
Ореховско.

Бзрйлков ф — вм. Бурилков. Малко Тър
ново, 1917, Пловдив.

Бзрймечков ф — от прякор Б орим ечка  
’който се е борил или може да се бори с 
мечка*. Згориград (Врачанско), Сопот, Плов
див, Алфатар (Силистренско), Стояново, 
(Ловешко).

Боримйр м  — „който се бори за мир“. 
Рядко. Кутово (Видинско).

Борина1 ж — от Бор(а) +  ина. Чепинци 
(Софийско), р. 1915, Михайловград, р. 1931.

Борина ф — писателски псевдоним.
Боринаров ф — от боринар  ’продавач на 

борина’. Самоков, Якоруда, Златица, 1993.
Борйнка ж — умалит. от Борина1. Со

фия, р. 1932.
Борйс м  — първобългарско историческо 

име с неизяснено значение; възобновено 
през време на Възраждането, а още повече 
разпространено след 1894 г. по полити
чески причини. Борйсов ф.

Борйса ж — женска форма от Борис. 
Рядко.

Борйска ж — женска форма от Борис. 
Рашково (Ботевградско), р. 1933, Каблеш
ково (Поморийско), р. 1937, Кобиляк(Михай- 
ловградско).

Борислав м  — „който се бори за слава“ — 
преосмислено от старинно Берислав. Срав
нително ново, разпространено главно чрез 
Базовата драма Борислав. Пазарджик, 
1893, Панагюрище; родени след 1903 — 
из цялата страна. Бориславов ф.

Борислава ж — женска форма от Бори
слав. Рядко, родени след 1903 г.

Бориславка ж — женска форма от Бори
слав. Тетевенско.

Борйца м  — от Бор(о) +  ица. Перник, 
15— 16 в.

*Борйч или *Борйчо м  — от Бор(о)4-мч, 
ичо. Борйчев ф. Чирпан, 1920, Калофер.

Борйшев ф — видоизменено от Борйчев.
Бзриянов ф — от Борянов поради мекия 

изговор на р. Варна.
Борка ж — умалит. от Бора или женска 

форма от Борис. Градоман (Софийско), 
р. 1897, Кокаляне, р. 1925, Вършец, р. 1923.

Бзрлаков ф — Бурлаков. Варна, 1936.
Бзрманлиев ф — може би от с. Борима 

(Троянско). Пловдив.
Борназов ф  — вм. Бурназов. Калофер.
Бзрнарски ф — може би вм. *Боринар- 

ски; вж. Боринаров. Стара Загора.
Бзрнусузов ф  — вм. Бурунсузов. Плов

дивско .
Боро1 м  — от дървото бор; срв. Борика и 

Борът. Свищов, 1845. Боров ф. Габрово, 
1843, Ловеч, 1893, Свищов, 1888, Казан
лък, Стара Загора, Смолян. Боровски ф. 
Тръстеник (Плевенско), Вирове (Михайлов
градско), Стара Загора, Варна. Боровци — 
род в Дружево (Свогенско)

Боро2 м  — умалит. от Борис.
Бзровански ф — от с. Борован (Белосла- 

тинско).2 Враца, Баня (Михайловградско), 
Радотин а (Ботевградско).

Бзровйн м  — мъжка форма от Боровина. 
Боровйнов ф.
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Боровйна ж — декомпозирано от „ума
лителното“ Боровинка. Рашково (Ботев
градско), р. 1934.

Боровйнка ж — от растение и плод боро
винка. Софийско: Казичене, р. 1895, Него- 
ван, Чепинци.

Боровишки ф — от с. Боровица (Бело
градчишко).

Борозанов ф — от диал. борозан ’тръ
бач* (тур.-пер. borazan). Русе.

*Борой м — разширено от Боро. Бороев 
ф. Ръжево (Пловдивско).

Боронсузов ф — вм. Бурунсузов. Бели 
Осъм (Троянско).

Борсуков и Борсучки ф — от прякор Б о р 
сук  ’намръщен, необщителен човек’ (тур. 
borsuk ’язовец’). Омуртаг, 1917, Лясковец, 
Бургас, Станкедимитровско.

Боруджйев ф — вж. Буруджиев.
Боруков ф  — вм. Буруков. Айтоско, Со

пот, Лозен (Софийско).
Боруш м  — от Бор(о) +  уш . Вайганд.
Борцов ф — от борец.
Борчаков ф — от прякор Б орчака  (бил 

борец). Дряново, Шумен, Русе.
Борчо м  — умалит. от Боро. Н. Геров.
Боршов ф — може би нарочно видоизме

нено от Боршуков. Пловдив.
Боршуков ф — от диал. борш ук  ’сбръч

кан’ (тур. buru§nk).Казанлък, 1850, Ихтиман.
Борът пр  — от дървото бор (бил строен 

като планински бор). Казанлък, 1878.
Борьо м  — от Боро с меко окончание. 

Борев ф. Сливен, 1908.
Борян м — мъжка форма от Боряна. 

Рядко. Борянов ф. Нова Загора, 1893.
Боряна ж — може би от Буряна, прео- 

смислено по дървото бор или по глагола 
боря се. Нарядко из цялата страна.

Борянка ж — умалит. от Боряна. х
Боса ж — съкрат. от Босилка. Босин- 

ски ф . Варна, 1936.
Босако пр  — от диал. босак ’който ходи 

бос’. Кюстендил, 1879. Босаков ф. Казичене 
(Софийско), Лясковец, Пловдив. Босашки ф. 
Нефела (Врачанско), Орехово.

Босе м  — западна форма на Босьо, Босо. 
Босев ф. Самоков, 1893, Лом, 1900, Орехово, 
Руска Бела (Врачанско). Ббсевски ф.

Боселка ж — разновидност на Босилка. 
Самоков, р. 1924.

Босенчиев ф — от родово име или от 
някоя махала. Белоградчишко.

Босйл м — от цветето босилек. Босйлски 
ф. Берковица.

Босйла ж — от цветето босилек. Само
ковско, Свогенско. Босилйн ф. Пещера.

Босйлка ж — от цветето босилек. Софий
ско, Свогенско, Берковица.

Босйлко м — от цветето босилек. Кулина 
вода (Свищовско). Босйлков ф. София, 1883, 
Копривщица.

Босинаков ф — от босия Нако. Тъ рксго 
1900.

Босия пр  — „който ходи бос“. Новачеце 
(Никополско), 1917.

Боско м — умалит. от Босьо, Босо. 
Босков ф. Пещера, Пловдив.

Босно м  — от Бос(о) +  но. Боснов ф. 
Сливен.

Босньо м  — от Бос(ьо) +  ньо. Боснев ф. 
Пловдив, 1900, Паталеница (Велинградско).

Босо м  — съкрат. от Босйлко или разно
видност на Боцо. Босовски ф. Врачеш 
(Ботевградско).

Босол м  — от Бос(о) -f ол. Панагюрище 
(нар. песен). Босолов ф. Ловеч, 1920, Луко
вит, Брестница (Тетевенско), Враца, Заго- 
ричане (Момчилградско).

Боспачиев ф — ,.с боси пачи (крака)“. 
Искра (Първомайско).

Бостанджйев ф — от бостандж йя (пер.- 
тур. bostanci). Кубадин (Грудовско), Плов
див, Търново, Етрополе.

Бостанов ф — от бостан или съкрат, 
от Бостанджиев.

Босьо м  — а) съкрат. от Босйлко; б), 
успоредна форма на Боцо, Бочо, както 
Косьо — Коцо — Кочо. Севлиевско, Търго
вищко, Берковица. Босев ф. Берковица, 
Стръмци (Тревненско), Миндя (Еленско), 
Баховица (Ловешко), Габрово.

Босяцки ф — разновидност на Босаков, 
Босашки.

Бота1 ж — женска форма от Бото. Своде 
(Ботевградско), Луковит, Софийско.

Бота2 м  — западна форма на Бото. Бре
зов дол (Свогенско).

Боталйнски ф — видоизменено от Бату- 
лийски. Ребърково (Врачанско).

Боте м  — западна форма на Бото, Ботьо. 
Софийско, Елинпелинско. Ботев ф. Горуб
ляне, Лозен (Софийско), Самоковско.

Боти м  — вм. Боте, Ботьо. Луковит.
Ботйл м  — от Бот(е) +  ил. Боти лов ф. 

Петърч (Софийско).
Ботйн м — Бот(ьо) ин. Ботйнов ф. 

Ловеч.
Ботйна ж — Бот(а) +  ина. Златица.
Ботко м  — умалит. от Бото. Михайлов

град. Ботков ф. Велинград, Гоце Делчев 
1917.

Бото м — съкрат. от Богдан. Своде (Ботев
градско), Панагюрско. Ббтов ф. Своде, 
Говедарци (Самоковско).

Ботров ф — може би от с. Ботров (Белен- 
ско). Чирпан, 1926.

Ботуйски ф — видоизменено от Батулски. 
Бреница (Белослатинско).

*Ботун м — от Бот(о), Бот(ьо) +  ун . 
Ботунов ф. Ловеч. Ботунски ф. Станке
димитровско. Ботуньов ф. Ник. Милев.

Ботушанов ф — от диал. *бот уш йн  ’чо
век с ботуши’. Велинград, 1917, Якоруда, 
Златарица (Еленско).
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Ботушаров ф — от бот уш ар. Пловдив, 
Кюстендил (гроб).

Ботушев ф  — от прякор Б от уш а  ’човек 
с ботуши’. Сливен, 1897, Брацигово, Бургас, 
Кричим.

Ботьо м — съкрат. от Богдан, успоредна 
форма на Бото с меко окончание. Ботев и 
Ботьо в ф. Ботевски ф. Ръжево Конаре 
(Пловдивско).

Бохалййски ф — навярно разновидност на 
Буалиев. Сливен.

Бохачев ф .
Бохоров и Бохорски ф — от еврейско л.и. 

Бохор (потомци на отдавна покръстени 
евреи). Етрополе.

Бохотлйев и Бохотски ф — от с. Бохот 
(Плевенско). Плевен.

Бохчййски ф.
Боца1 ж — съкрат. от Богдана, Бояна или 

друго подобно име. Мърчаево (С и ско), 
Радомирско, Ловеч, Дойренци (Ловешко).

Боца2 м  — западна форма на Боцо. Со
фийско.

*Боцан м  — от Боц(о) +  ан. Боцанорски 
ф. Варна.

Боце м  — югозападна форма на Боцо. 
Кюстендил, 1893, Радомирско. Боцев ф. 
Кюстендил, Мадан (Михайловградско), Габ
рово (гроб), Омортагско.

Боцел м  — от Боц(о) +  ел. Боцелов ф. 
Пловдив.

Боцка ж — умалит. от Боца1. Брестово 
(Ловешко).
И* Боцо м  — съкрат. от Богдан, успоредна 
форма на Ботьо, а в по-ново време съкрат. 
и от Борис. Рядко. Боцов ф. Луковит, 1893, 
Осиковска Лакавица (Ботевградско).

Боча ж — женска форма от Бочо. Пе
щера, р. 1906. Бочин ф. Ихтиман.

Бочакчй пр  — от тур. bi£ak$i ’ножар’. 
Севлиево, 1900.

Бочаров ф — от диал. *бочар ’бъчвар’ (?) 
Воден (Македония), Габрово, Севлиево, 
София, р. 1884.

Бочка ж — умалит. от Боча. Бочкин ф. 
Калофер.

Бочкаров ф — навярно разновидност на 
Бочаров.

Бочко м  — умалит. от Бочо. Сопот, 1845. 
Бочков ф. Ямбол, Пловдив.

Бочо м  — съкрат. от Богдан, Боян или 
друго име. Луковит, Ловеч, Ботевградско. 
Бочев ф. Карлово. Нова Загора, Кула, 
Ихтиман. Бочевски ф. Угърчин.

Бочуков и Бочуковски ф — вм. Бучуков. 
Трявна, Варна, Бургас, Гоце Делчев.

Боша ж — женска форма от Бошо. 
Ботевградско, Свогенско. Бошински ф. Ба
ница (Врачанско).

Бошаранов ф — от диал. *бош аран  ’увол
нен, опразнен’ (от тур. bo§armak). Тете
венско.

*Бошйк м  — от Бош(о) -f- ик. Бошйков ф. 
Бобошево (Станкедимитровско). Бошй- 
кьов ф.

Бошйл м  — от Бош(о) -}- ил. Бошйлов ф.
Бошка ж — умалит. от Боша.
Бошкйл м  — от Бошк(о) +  ил. Бошкйлов 

ф. Санданско.
Бошко м  — умалит. от Бошо или писме

на разновидност на Божко.
Бошлуков ф — от тур. bo§luk ’празнина, 

междина’. Пловдив.
Бошнаков ф — от бошнак ’жител на 

Бобна*. Дойран, 1860, Враца, Горна Оря
ховица, Сопот.

Бошньо м  — разновидност на Босньо. 
Бошньов ф. Горубляне (Софийско).

Бошняков ф  — разновидност на Бошна
ков. Шумен, 1844, Стара Загора.

Бошо м  — разновидност на Ботьо, Боцо 
или друго подобно име. Врачеш (Ботев
градско). Бошев и Бошо в ф. Загоричане 
(Костурско), Кюстендил, Врачеш, Равно- 
поле (Елинпелинско), Желязково, Бистрица 
(Грудовско).

Бошул м  — от Бош(о) +  у л . Бошулов ф. 
Пловдив.

Бошуля ж — женска форма срещу Бошул. 
Рашково (Ботевградско).

Бощан м  — от Бощ(ьо) +  ан. Бощанов ф. 
Русе, 1936.

Бощьо м  — видоизменено от Богдан. 
Вайганд.

Боюклйев и Боюклййски ф — Буюклиев, 
Буюклийски.

Боюков ф — от тур. btiyiik ’едър, голям’ 
или от biyik ’мустак’. Димитровград, 
1957.

Боя1 ж — женска форма срещу Бойо или 
съкрат. от Бояна. Брезнишко, Разложко, 
Сярско. Боин ф. Бистрица (Софийско).

Боя2 м  — западна форма на Бойо. Боин ф. 
Брезнишко.

Бояджйев и Бояджййски ф — от боядж ия. 
Из цялата сграва.

Бояджйнов ф — видоизменено от Боя- 
жиев. Казанлък.

Бояджов ф  — от тур. boyaci ’бояджия’. 
Пловдив, Варна.

Боян м  — старинно име от прабългарски 
произход, тюркско bajan ’богат’; от старо
българско време оцеляло като народно име 
и преосмислено по глаг. боя се ”да се боят 
от него“ в редицата Бойо, Бойко, Бойчо, 
Бойно, Боян, както Стойо, Стойко, Стойчо, 
Стойно, Стоян и др. Из цялата страна. 
Боянов, Бояновски, Боянски ф.

Бояна ж — женска форма срещу Боян. 
Из цялата страна. Боянин ф.

Боянка ж — умалит. от Бояна.
Бояров ф — от Боляров с изпадане на 

мекото л г. Шумен, Разград, Провадия.
Браборков ф  — вм. Бърборков. Стара За

гора, 1900, 1947.

86



Бравов ф — от браво, брйва (ит. bravo) — 
поради често повтаряне на тая дума (?) 
Русе, Пловдив.

Брагарушев ф — от диал. брагаруш  *бо- 
заджия’ (рум. bragaru§). Орехово.

Брадата пр  — от брада. Търново, 1900.
Брадачки ф — вм. *Брадатски, от бра

дат . Кюстендил (гроб).
Брадварев и Брадваров ф — от брадвар  

’който прави и точи брадви’. Габрово, Шу
мен, Търново.

Брадев ф — от прякор Б радьо  ’мъж 
с голяма брада’. Дюлево (Грудовско), 
Бургас.

Брадел пр  и ф — от диал. брадел ’голя
ма брада*. Елена, 1847. Браделев ф.

Брадйна пр  — от диал. брадйна  ’голяма 
брада; мъж с голяма брада’. Калофер, 1853. 
Брадйнов ф. Калофер, 1853, Брацигово, 
1893. Брадйнски ф. Калофер, 1830, Бургас, 
1893, Пазарджик, Пловдив, Тресънче (Ма
кедония).

Брадислав м  — навярно вм. Братислав. 
Демирхисарско, 16 век.

Брадистйлов ф — от диал. брадестйл  
’човек с голяма брада*. Панагюрище, Си
листра.

Брадянов ф — от диал. *брадян  ’брадя
сал човек’ (?) Самоков.

Брае м  — западна форма на Брайо. 
Браев ф.

Браздев ф. Варна, 1936.
Брайл м — от Бра(йо) Н- ил. Търновско, 

нар. песен. Брайлов и Брайлев ф. Лясковец, 
София, 1904.

Брайлски ф — от град Браила в Румъния.
Браилянов ф — от диал. б р а и лян и н ; вж. 

Браилски. Попина (Силистренско).
Брай м — съкрат. от Брайо. Вайганд.
Брайко м — от брайко  ’брате мой’ — 

пожелателно име: да остане жив и да 
има братя и сестри. ЮИзБ. Брайко в ф. 
Калофер.

Брайлев ф — вм. Брайлев; вж. Браил. 
Лясковец.

Брайно м — от брайно  ’ брате мой’; срв. 
Брайко. Елена, 1844, Русе, 1936. Брайно в ф. 
Русе, Нова Загора, Лозен (Софийско).

Брайо м  — от диал. брайо  ’брате мой’; 
срв. Брайко. Неврокопско, 16 век, Со
фийско. Браев ф.

Брайчо м — успоредна форма на Брайко 
и Брайно. Етрополски манастир, 1648. Брай- 
чев ф.

Бракадакски ф — от диал. бракадан  ’ка- 
чамак’: срв. Качамаков. Габрово, Бистрица 
(Благоевградско).

Бракал м. Неврокопско, 15—16 в.
Брака лов ф — от по-старо Бръкалов или 

от тур. birakilmak ’захвърлен, изоставен 
съм*. Калофер. Сопот, Шумен, 1893.

Браков ф — може би от Братков с из
падане на т . Варна, 1940.

Бральо м — от диал. брале ’братко ле’; 
срв. Брайко. Бралев ф.

Бран м  — съкрат. от Бранимир. Сено- 
вец, 15— 16 в.

Брана м  — стара форма на Браньо. 
Ник. Милев.

Бранджо м  — от Бранчо с озвучаване 
на нч в ндж. Бранджов ф. Сеславци (Со
фийско), Самоков.

Брандийски ф. Мухово (Ихтиманско), 
Ихтиман, Пазарджик.

Брандо м  — от Брано с вмъкнато д. 
Брандов ф. Ботевград.

Бран душа % — Бранд(о) +  уш а. Н. Геров
Бранеков ф  — от Бранев с вмъкнато ек. 

Пловдив, Севлиево.
Бранимйр м  — от старинно Бранимер 

’силен на война’, преосмислено ’бранител 
на мира*. Софийско, 1910, Враца, 1930, 
Варна.

Бранимйра ж — женска форма от Бра
нимир. Синод, именник.

Бранимйрка ж — женска форма от Бра
нимир. Варна, р. 1955.

Бранйслав м  — „бранител на славата“. 
Велешко, 1824.

Бранислава ж — женска форма от Бра- 
нислав. Синод, именник.

Бранйчев ф — от областта Браничево в 
Сърбия. Гнойница (Ломско), Александрово 
(Белоградчишко).

Бранка ж — женска форма от Бранко. 
Михайловград.

Бранко м — съкрат. от Бранимир или 
Бранйслав. Типично за Софийско. Елии- 
пелинско, Свогенско. Бранко в ф.

Бран кован м  — от Бранк(о) +  ован, 
както Радован, Милован, Братован. Бран- 
кованов ф. Шумен, Разград.

Брано м  — западна форма на Браньо с 
твърдо окончание.

Бранчарски ф —. вм. :iБ р а н и ч а р ски , от 
браничар  ’закупвач на добитък*. Кубей 
(Бесарабия), 1862.

Бранчо м  — умалит. от Браньо. Бран- 
чев ф. Енина (Казанлъшко), Кошарник 
(Михайловградско). Бранчовски ф. Мом- 
чиловград.

Браньо м  — ськрат. от Бранимир или 
Бранйслав. Михайловград. Бранев ф. Кар
ловско.

Браняков ф — писмена разновидност на 
Бръняков. Никопол, 1893.

Брат м — съкрат, от Брато. Павликени, 
17 век.

Братай м  — разширено от Брато.
Братайчо м — умалит. от Братай. Бра- 

тайчев ф.
Братан м  — от Брат(о)+а«. Типично 

за Тетевенско. Братанов ф. Тетевен, Те
тевенско, Орехово, Търновско, Ямбол, Хар- 
манлии, Смолян. Братански ф. Стара 
Загора.
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Братанец пр  или ф — от брат анец  ’бра
тов син’. Кюстендил, 1879.

Братанка ж — женска форма от Бра
тан. Шумен.

Братван м  — съкрат. от Братован. Ло
вешко, Крушево (Севлиевско). Братванов ф. 
Сломер (Павликенско), Русе.

Брате и Брати м — разновидност на 
Брато. Вайганд.

Вратенко м  — от Брат(о)+енки.
Брати воя м — „който воюва за братята 

си“. Лопян (Ботевградско), 1648.
Братйл м — от Брат(о)+цл. Бра тилов ф. 

Ник. Милев.
Братимир м  — „който живее в мир с бра

тята си“. Софийско, Пернишко, 15—16 в.
Братйн м  — от Брат(о)4-м«. Братйнов 

ф. Паламарци (Поповско), Толбухин, Тип- 
ченица (Врачанско). Б р а т й н о в а  у с о й 
н а  — местност в Правешка Лакавица (Бо
тевградско).

Братйнка ж — женска форма от Братйн. 
Паламарци (Поповско).

Братислав м  — който слави братята си“. 
Ник. Милев.

Братйца м  — от Брат(о) -\-ица . Бра- 
тйцов ф. Братйчин ф. Ник. Милев.

Братйш м  — от Брат(о) +  цш. Братйшев 
ф. Ник. Милев.

Братко м — от брат ко; вж. Брайко. 
Шумен, р. 1870, Кула, Бойница (Кулско). 
Братко в ф. Кула, Цариброд, Панагюрище, 
Асеновград, Горна Оряховица, Долна Оря
ховица, Тутракан.

Братлевци пр  — родов прякор, от брат 
ле. Кюстендилско.

Братло м  — разновидност на Брато. По
повско, 15— 16 в.

Брато м — от брат ; вж. Брайко. Де- 
мирхисарско, 16 век. Братов ф. Тутракан, 
Свищов, Цариброд, Стара Загора. Бра- 
тович ф. Шумен, 1843.

Братован м  — от Брат(о)-\-ован, както 
Милован, Бранкован. Крушево (Севлиев
ско), Севлиево. Братованов ф. Севлиево, 
Габрово, Русе, Исперих, Белица (Ихти
манско).

Братой м — разширено от Брато. Бра- 
тоев ф. Кула, Бойница (Кулско), Маха
лата (Плевенско).

Братойчо м  — умалит. от Братой. Бра- 
тойчев ф. Берковица, Кнежа.

Братол м — от Брат(о) +  ол. Братолов 
ф. Овчарово (Толбухинско).

Братоногов ф. Ник. Милев.
Братослав м  — разновидност на Бра

тислав. Софийско, Пернишко, 15—16 в.
Братофйновф — вм. Братовинов, от*Бра- 

товин (?) Сливен, 1860.
Братош м — от Брат(о) +  ош. Бр а -  

т о ш о в о  у с о е  — местност в Боже- 
ница (Ботевградско).

Братошйн м — от Братош+wx. Невро^ 
копско, 16 век.

Братоя м  — по-стара форма на Братой. 
Брусен (Тетевенско), 1648, Панагюрище, 
Брезнишко. Братоев ф.

Братоян м  — разновидност на Братоя. 
Неврокопско, 15— 16 в.

Братул м  — от Брат(о ) + у л .  Брат улов 
и Брат у ле в ф. Луковит, Кремена (В‘ра>- 
чанско), Русе.

Братун м  — от Брат(о) +  г/н. Ловеч, 1878. 
Братунов ф. Скобелево (Ловешко).

Братуна м — разновидност на Братун. 
Ник. Милев. Братунов ф.

Братухчо м  — от Братушчо с преход 
на шч в X4t както Рухчо от Русчо. Бра- 
тухчев ф. Варна.

Братуш м  — от Брат(о) +  уш . Брату- 
ш?в ф.

Братушко м — умалит. от Братуш. Ник. 
Милев. Братушков ф. Панагюрско, Дер- 
манци (Луковитско).

Братушчо м — умалит. от Братуш. Бра- 
тушчев ф.

Братян м  — успоредна форма на Братан; 
срв. Горан и Горйн, Добран и Добрин. 
Братянов ф.

Брациклйев и Брациклййски ф — от
диал. брациклия  ’жител на град Бра
цигово’. Пещера, Чапаево (Горнооряховско).

Брачованов ф — навярно вм. Братова
нов или Брашованов. Варна.

Браша ж — женска форма от Брашо. 
Вайганд, Синод, именник.

Брашко м — умалит. от Брашо. Тър
говищко, 17 век.

Брашлянов ф — вм. Бръшлянов. Пле
вен, 1870.

Брашнаров ф — от браш нар  ’търговец 
на брашно’. Перущица.

Брашненйчки ф — от диал. браш ненйк  
’ковчег за брашно’. Кюстендил (гроб).

Брашненков ф — от прякор Б р а ш н е- 
нко ’изцапан с брашно’ или ’който все 
иска брашно’ (?) Самоков.

Брашн янков ф  — източна форма на Браш
ненков. Стара Загора.

Брашо м  — от Брато с друго окончание, 
както Радо — Рашо, Тото — Тошо. Бра
тов ф. Русе.

Брашованов ф — от диал. браш ован(ин) 
*1. жител на град Брашов; 2. про
давач на дребна железария и галантерия’ 
(рум. bra§ovean). Габрово, 1893, Русе, 1936.

Брашовов ф — съкрат. от Брашованов.. 
Габрово, 1900.

Брашой м  — разширено от Брашо. Ник.. 
Милев.

Бращйлов ф — вж. Брущилов. Пловдив,
Браян м  — от Брай(о)Н-а«. Голям Дер- 

вент (Дедеагачко), Слегица, 1648. Брай- 
нов ф. Голям Дервент, Хасково.
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Брегалница ж — по името на река Бре
галница; срв. Бистрица, Ерма, Искър и др. 
Вайганд.

Бре го в ф — от брег, бряг (?) Пазарджик, 
Пловдив.

Бреза ж — женска форма от Брезо. 
Вайганд, Синод, именник. Брезински ф. 
Елена.

Брезан м  — от Брез(о)-(-ан. Бреза но в 
ф. Благоевград. Б р е з а н о в  в и р  — 
в Етрополе.

Брезйн м  — от Брез(о)+ц«. Брезйнов ф.
Брезо м  — от прилаг. брез, бряз  ’с бяло 

на челото’ или от дървото бреза. Брезов 
ф. Пелишат (Плевенско), Русе.

Брезовски ф — от с. Брезово (такива има 
три) или от Брезов дол (Свогенско). Калофер 
Ру се, Лакатник (Свогенско).

Брезой м — разширено от Брезо. Ви
динско. Брезоев ф. Видинско, Загражден 
(Никополско), Силистра.

Брейчо м — от *Брезчо с преход на з 
в й  (?) Брейчев ф. Самоков.

Брекоя м  — съкрат. от *Обрекоя ’обре
чен’; срв. Продан (?) Брезнишко.

Бремов ф  — съкрат. от Беремов. Горна 
Оряховица, 1897.

Бренйшки ф — от с. Бреница (Белосла- 
тинско). Кнежа, Бела Слатина, Староселци 
(Плевенско).

Бренко м  — съкрат. от Обренко. Брен- 
ков ф. Б р е н к о в е ц  — местност в Пра
вешка Лакавица (Ботевградско).

Брено м — декомпозирано от Бренко 
(?) Бренов ф.

Бреско м — вм. Брезко, умалит. от 
Брезо. Бресков ф. Казанлък. Бресковски 
ф. Казанлък, Пловдив, Карлово, 1893.

Бреслйев ф — вм. *Брестлиев, от с. Брест 
(Никополско). Русе.

Бреснйчки ф  — от с. Бресница (Боси- 
леградско). Кюстендил.

Бреснйшки ф — от с. Брестница (Луко- 
витско и Тетевенско). Тетевен, Плевенско.

Брестаков ф — от с. Брестак (Прова
дийско). Шумен.

Брестенски ф — от с. Брест (Никопол
ско). Комарево (Плевенско).

Брестйчки ф — от с. Брестица, Бресте 
или друго някое село с подобно име.

Брестов ф  — от с. Брест (такива има 
три). Пазарджик.

Брестовйчки ф  — от с. Брестовица (Плов
дивско). Търговище, Станкедимитровско.

Брестовлйев ф — от с. Брестово (такива 
има четири). Габрово.

Брешко м — съкрат. от Обрешко или 
вм. Брежко, умалит. от Брезо. Брешков 
ф. Елена, Мездра.

Брешо м  — декомпозирано от „умали
телното“ Брешко. Брешев ф. Варна.

Бреян м — от Браян с преход на неуда
реното а ъ е. Трънско. Бре я но в ф. Трън.

Бригйта ж — нем. Brigitte, от келтски-. 
От немски кина. Рядко. Добралево (Оре- 
ховско), род. към 1938, Кътина (СофийскоУ 
р. 1958.

Брйзов ф. Згориград (Врачанско).
Бриляндов ф — от Брилянтов с новогръц

ко озвучаване на нт  в нд. Синапово (Ел- 
ховско), 1917.

Брилянт м  — от скъпоценния камък б р и 
лян т  (фр. brill ant). Русе. Брилянтов ф: 
Плевен, 1900, 1935.

Брилянта ж — женска форма от Бри
лянт. Криводол (Врачанско), р. 1955.

Брилянтйна ж — от Брилянт(а)+шш. Са
моков, р. 1927, Плевен, р. 1946.

Бричевски ф — от диал. брич  ’бръснач’ 
(?) Варна, 1936.

Брйчков ф — от Причков с озвучаване* 
на п  в б  под влияние на думата бричка  
(?) Пловдив, 1949.

Брияков ф — от рум. Л. И. Bria. Гиген 
(Никополско).

Бройл и Бруйл м  — от Браил с преход, 
на неу дареното а в о (у). Вайганд.

Бройно м  — от Пройно с озвучаване на: 
пр  в бр  (?) Бройнов ф. Калтинец (Горно
оряховско).

Бройчо м  — от Пройчо; вж. Бройно; 
Шумен, нар. песен.

Бромов ф. Пазарджик.
Бронзов ф — може би нарочно видо

изменено от Брънзов. Алдомировци (Слив
нишко), Згориград (Врачанско).

Броновицки ф — руско име от старо- 
обрядците из Силистренско. Русе.

Брочо м  — разновидност на Бройчо. Кю
стендилско, Радомирско, нар. песен.

Броян м  — от Браян с преход на неу да
реното а в о. Броя но в ф.

Брулеков ф.
Брумбалов ф — от диал. брум бал  ’бръм** 

бар’. Стара Загора (напоследък някои се 
пишат Бръмбаров).

Брунко м  — умалит. от Бруно. Брун- 
ков ф. Трънчовица (Никополско), Плевен.

Бруно м  — ит. Bruno, име на католи
чески светец. Рядко у нашите католици.

Брусарски ф — от брусар  ’който прави 
и продава брусове’ или от с. Брусарци 
(Ломско). .Рогозен (Ореховско), Боженица* 
(Ботевградско), Балчик.

Бруско м  — умалит. от Брусьо. Брусков ф.
Брусиашки ф — от с. Брусен (Тетевен

ско). Луковит.
Брусненски ф — от с. Брусен (Тетевен

ско и Врачанско). Тетевен, 1870, Враца.
Брусо м  — западна форма на Брусьо. 

Брусов ф. Губислав, Зимевица, Лакатник 
(Свогенско), Дълги лак (Радомирско).

Брусьо м  — защитно име от брус  — като* 
малоценен предмет, срв. Скобел, Блехо, 
или като вид камък, срв. Камен. Брусев 
ф. Тодорово (Павликенско), Елена, Ляско.
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вец, Габрово, Търново, Русе, Пловдив, 
‘Стара Загора.

Брутов ф — съкрат. от *Брутаров (от 
рум. brutar ’хлебар*. Ямбол (живял в 
Румъния, дето бил хлебар).

Брущйлов и Брущйлски ф — от диал. 
*брощ йло  ’отвара от растение брощ за 
боядисване’ (?) Търново, Пловдив.

Бръдянов ф — вм. Брадянов. Самоковско.
Бръзйцов ф  — от диал. б ръзица  ’много 

бръз и припрян човек’. Дойран, Демир 
Хисар, Шумен, 1935.

Бръкалов ф — може би от диал. *бръ- 
кало  ’който се бърка в чужди работи или 
бърка на другите’; пишат го Бракалов. 
Калофер.

Бръмбаров и Бръмбарски ф — от прякор 
Б р ъ м б а р а . Плевен, 1893, Кула, Етро
поле, Оризари (Пловдивско), Стара За
гора, Враца.

Бръмбашки ф — разновидност на Бръм
баров (?) Търнава (Белослатинско).

Бръмбевф — от прякор Б ръм бет о  ’който 
-бърбори или бръмчи’. Пирдоп, Буново 
(Пирдопско), Пловдив.

Бръмски ф — съкрат. от Бръмбарски. 
Ъглен (Луковитско).

Бръмчев ф — вм. Брънчев.
Бръмчйлков ф — от прякор Б ръм чйлко \ 

вж. Бръмбев. Русе, 1936.
Бръмчйски ф — разновидност на Бръм- 

чилков.
Брънго м  — от Брънко с озвучаване на 

.нк  в нг. Брънго в ф. Кърджали, Златоград.
Брънджо м  — от Брънчо с озвучаване 

на нч в ндж. Брънджо в ф. Самоков.
Бръндуша ж — вм. Брандуша. Н. Геров.
Бръндьо м  — от Бръньо с вмъкнато д. 

Бръндев ф. Шумен.
Брънеков ф — от Брънев с вмъкнато 

<ек. Дряново, Трявна, Търново, Севлиево, 
Казанлък, Стара Загора, Котел, Ямбол.

*Брънжа ж — женска форма от Брънджо. 
Брънжин ф. Самоков.

Брънзаков ф — съкрат. от Бръмбъзъ- 
ков или кръстоска от Бързаков и Бърнев 
(?) Голямо село (Казанлъшко), Карлово, 
Стара Загора.

Брънзалов ф — от диал. *брънзал  ’си- 
ренар’ (рум. brinzar). Самоков, Хвойна, 
Чепеларе (Асеновградско), Пловдив.

Брънзеков ф — от Брънзов с вмъкнато 
ек . Котел, Каварна.

Брънзелов ф — видоизменено от Брън
залов. Златарица (Еленско).

Брънзов — от диал. б ръ нза  (рум. brinza 
’сирене’). Свищов (дядото продавал сире
не), Русе, Сомовит, Згориград (Врачан
ско), Созопол, Алдомировци (Сливнишко), 
Земен (Радомирско).

Брънка ф — женска форма от Брънко. 
Брънкин ф — Вълчедръма (Ломско).

Брънко м  — умалит. от Бръньо, Бръно. 
Брънко в ф. Търново, 1897, Ягодово (Плов
дивско). Брънковски ф. София. 1897.

Брънкован м  — употребено като ф  — от 
Брънк(о) +  ован; срв. Бранкован. Котел. 
1867.

Бръно м  — успоредна форма на Бръньо 
с твърдо окончание. Брънов ф. Махалата 
(Плевенско), 1917.

Брънче м  — разновидност на Брънчо.
Брънчо м  — умалит. от Бръньо, Бръно. 

Ботевград (вече изчезнало). Брънчов и 
Брънчев ф. Ботевград, Литаково (Ботев
градско), Кула, Арчар (Видинско), Па
зарджик, Кърджали. Брънчовски ф. Кре
мена (Врачанско).

Бръньо м  — съкрат. от Бранимир или 
Бранислав, успоредна форма на Браньо 
с изясняване на неудареното а в ъ, както 
Дъно от Данаил, Дъмша от Дамяна и др. 
Брънев ф.

Бръняков ф — от диал. бръ няк  ’северен 
вятър, горняк’. Брест (Никополско), Русе, 
Плевенско, Ловеч.

Бръско м  — вм. Бръзко, умалит. от 
Бързе. Бръско в ф.

Бръсна ров ф — от бръснар. Силистра, 
1860, Пловдив, 1900, Русе, Видин, Бургас.

Бръстйнков ф — от прякор Б ръ ст инко  
’момък, чиято изгора го е оставила и се 
оженила за друг, а нему „дали бръстина“’. 
Михайловград.

Бръцко м  — умалит. от Бръцо или разно
видност на Бръско. Бръцков ф. София, 1910.

Бръцо м — от диал. бръце  ’част на 
дървено рало’ — защитно име по малоценен 
и постоянен предмет; срв. Стрехчо, Скобел. 
Бръцо в ф. Миланово (Свогенско).

Бръчков ф — от прякор Б ръ нко  ’на
бръчкан човек*; срв. Боршуков. Свищов, 
1873, 1900, Севлиево, 1883, Силистра,
1893, Хърсово (Петричко).

Бръчмалийски ф — от с. Бръчма (Си
листренско). Алфатар (Силистренско).

Бръшков ф — разновидност на Бръчков. 
Пещера, Церово (Пазарджишко).

Бръшлян м  — от растението бръш лян  
или от фамилното име Бръшлянов (Бръш
лян К. Бръшлянов, р. 1926).

*Блъшлянко м  — умалит. от Бръшлян. 
Бръшлянков ф. Стара Загора.

Бръшлянлиев ф — от с. Бръшлян или 
Бръшляница. Русе, 1936.

Бръшлянов и Бръшлянски ф — от с. 
Бръшляница (Плевенско). Плевен, 1870, 
1893.

Брягов ф — якавска форма на Брегов. 
Стара Загора.

Брязо м — якавска форма на Брезо. 
Брязов ф. Пордим (Плевенско).

Бряско м  — вм. Брязко, умалит. от 
Брязо. Брясков ф. Добри дял (Горнооря
ховско).
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Буалйев ф — от диал. буалйя  ’който 
има бикове’ (тур. bogali) или от някое село 
с подобно име. Габрово, Килифарево (Тър
новско), Пловдив, 1900.

Буба м  — западна форма на Бубе (?) 
Бубин ф. Трън, 1900, Самоков, 1949.

Бубайчев ф. Драгомирово (Свищовско).
Бубалов ф  — от диал. бубал(че) ’бубо- 

.лечка’. Бръшлян (Малкотьрновско).
Бубараков ф — от с. Бобараци (Радо

мирско). Русе, Самоков.
Бубаров ф — от бубар  ’който отглежда 

буби’ или вм. Бобаров. Брацигово, Кричим.
Буббов ф — старо традиционно писане 

на Бубов.
Бубе м  — може би разновидност на Боби 

или прякорно име от буболечка . ЮЗБ. 
Бубе в ф. Самоков, р. 1869, Плевен, Цър- 
веняно (Кюстендилско), Варна, Казанлък.

Буби м  — галено име от различни имена. 
Ново.

Бубов ф — от буба  ’копринена буба’ — 
.дедите били бубари. Плевен, Русе.

Бубреков ф — от бубрек  ’бъбрек’. Стара 
Загора, Самоков.

Бубунов ф — от диал. бобун  ’зърно, топ- 
•чица*. Казанлък.

Бугаров, Бугарев и Бугарски ф — от пря
кор Б уга р и н а  ’българина’. Брегово (Ви
динско), Бов (Свогенско), Плевен.

Бугарчев ф — от прякор Бугарчет о  
’българчето’. Дойран, Радомир, 1927.

Бугин м  — от Будин с преход на д' в 
г'. Гниляне (Софийско). Бугинов ф.

Буглев ф — от диал. бугла  ’веселба на 
«годеж или на сватба* (?) Асеновград, Плов
див.

Бугов ф — от диал. буга ’бик’ (тур. boga). 
Сливен.

Буда ж — женска форма от Будин. ЮЗБ. 
Будин ф.

Будак м  — от Буд(о)+шс. Будаков ф.
Тополовград, 1893, Хасково, Бабек (Плов- 

.дивско), Калофер, Търново.
*Будер м — от Буд(ьо)+ер. Будеров 

ф. Никопол, 1900.
Буджашки ф — от тур. bucak ’ъгъл, кът*. 

Гурково, Литаково, Рашково (Ботевград
ско), Осенов лак (Свогенско).

Буджо м  — от Бучо с озвучаване на 
ч в дж. Буджев ф. Плевен, Пловдив.

Буджуков ф — от Бучуков с озвучаване 
на ч в дж. Варна.

Буди м  — разновидност на Будьо. Лех- 
чево (Михайловградско). Будев ф.

Будиков ф — от Будев с вмъкнато ик. 
Русе.

Будикянов ф. Стара Загора.
Будил м  — разновидност на Будин. Де- 

.мирхисарско, 16 в.
Будйлков ф — вм. Бодилков. Стара За- 

:гора.

Будим м  — съкрат. от Будимир. Брез- 
нишко. Будимов ф.

Будимйр м  — „който буди мир“ — ста
ринно име, възстановено по книжовен 
път. Рядко.

Будимка ж — женска форма от Будим. 
Трънско.

Будин м  — съкрат. от старото Будимир. 
ЮЗБ, Кюстендил, 1859, Банкя и околните 
села. Будинов ф.

Будина ж — женска форма от Будин. 
Силистра, р. 1928.

Будинка ж — женска форма от Будин. 
Брезнишко, Радомирско, Самоковско, Сво
генско, Вълчедръма и Якимово (Ломско).

Будион м  — видоизменено от Будьони. 
Михайловград, р. 1920.

Будион и м  — вж. Будьони. Световра- 
чане (Софийско), р. 1943.

Будислав ф — „който буди слава“ — ста
ринно или книжовно име. Вайганд, Синод, 
именник.

Будко м  — умалит. от Будьо. Будков 
ф. Пловдив.

Будльов ф — разновидност на Бодлев, 
Бодльов. Долна Баня (Ихтиманско).

Будо м  — успоредна форма на Будьо 
с твърдо окончание. Будовски ф. Ляско
вец, 1900. Будовци — род в Езерово (Пър
вомайско).

Будоров ф — разновидност на Бодуров (?)
Будраков ф. Русе, 1936.
Будуров ф — вм. Бодуров.
Будьо м  — съкрат. от Будин. Будев 

ф. Пловдив, Видин. Будевски ф. Разград.
Будьони м  — от фамилното име на съ

ветския воин С. М. Буденньш. Михайлов
град, Върбовчец (Белоградчишко) — р. към 
1920, Враца, р. 1949.

Буелов ф — от диал. *буел ’бухал*. 
Самоков.

Бужашки ф — вм. Буджашки.
Бужеран м  — видоизменено от Божуран. 

Бужеранов ф.
Бужиев ф — от Бужев поради мекия 

изговор на ж.
Бужо м  — съкрат. от Божан, Божил, 

Божидар или друго подобно име с неударено 
о, което под ударение става у. Дичии (Тър
новско), Петричко. Бужев и Бужо в ф. 
Дебелец (Търновско), Големо Пещене (Вра
чанско).

Буза ж — женска форма от Бузо, Бузе. 
Брезнишко. Бузин ф. Цариброд, 1893.

Бузанов ф — от диал. бузан  ’бузест 
човек’. Чепинци (Софийско).

Бузатов ф — от диал. буга т  ’бузест’. 
Видин, Варна.

Буздрев и Буздров ф — от прякор Б у з - 
дрьо, Б узд ро  ’човек с отпуснати меса’ 
(от диал. буздра). Карлово, Пловдив, Ени- 
кьой (Македония).
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Бузе м — западна форма на Бузьо. 
Брезнишко. Бузев ф. Радомир, Долна 
махала (Самоковско), Мирово (Ихтиманско).

Бузник ф — руско фамилно име. Па
зарджик, 1959.

Бузо м — успоредна форма на Бузьо 
с твърдо окончание. Бузов ф. Враца, Кула, 
Витановци (Пернишко), Казанлък, Първо- 
майци (Горнооряховско).

Бузпл м  — от Буз(о) +  ол. Бузо лов ф. 
Свищов, 1888.

Бузуков ф — вм. Бозуков. Кортен (Но
возагорско), 1883, Хасково.

Бузьо м — прякорно име от буза  ’човек 
с големи и пълни бузи’. Бузев ф. Дряново, 
Гозница (Ловешко), Въбел (Никополско).

Бузяков ф — от диал. *бузяк  ’бузест 
човек’ (?) Шишманово (Самоковско).

Буйна ф. Ник. Милев.
Буйлйев ф — от диал. бойлия  ’висок на 

ръст’ (тур. boylu).
Буй лов ф — от Бульов с премет на йо* 

тацията (?) Световрачеие (Софийско).
Буйно м  — от Буньо с премет на йо- 

тацията. Буйнов ф. Банско, Косенец (Ма
кедония), Варна, 1936.

Буйнозов ф  — може би от буйност  (?) 
Горско Ново село (Горнооряховско), Тър
ново, Долно Ботево (Хасковско).

*Буйо м — от буен  (?) Буев ф. Мездра.
Букан м  — от Бук(о) +  ая. Б у к а н о в 

д о л  — местност в Гурково (Ботевградско).
Букана ж — женска форма от Букан. 

Кюстендил, 1879.
Букарев и Букаров ф — от диал. букара  

’съд за вино; кана’. Пловдив.
*Букйк или *Букйко м  — разновидност 

на Бойкики. Букйков ф. Пловдив.
Буклев и Буклов ф — от диал. букла  

’бъклица’. Шумен.
Буко м  — съкрат. от Букор и осмислено 

с първото бук. Буков ф. Пловдив, Брезово, 
Брестовица, Устина (Пловдивско), Перу
щица, Райково (Смолянско), Кула, Цари
брод, Владимирово (Михайловградско). Бу- 
ковски1 ф. Плевен, Кула, Лакатник, Осенов 
лак (Свогенско). Букович ф. Бърдарски 
геран (Белослатинско).

Букован м — от Бук(о)-Ьова«, както Бра- 
тован, Милован, Радован. Букован ски ф. 
Литаково (Ботевградско), Церецел (Сво
генско).

Буковски2 ф — от с. Буково, Буковец 
(такива има няколко) или от Буко (вж. 
Буковски1).

Букор м  — от рум. bucuros ’радостен’. 
Букоров ф. Русе, Тутракан, Разград, Блат- 
ница (Балчишко), Габрово (гроб).

Букур м  — разновидност на Букор. Бу- 
куров ф. Силистра, 1895.

Букурещлйев ф — от диал. букурещ лйя  
’който е живял в Букурещ’. Ловеч, Плов
див.

Букьо м  — от Бутьо с преход на т ' в 
/с'. Букев ф. Русе, Тутракан, Пазарджик, 
Велинград, Долен (Гоцеделчевско).

Букьовски ф — от с. Букьовци. Добра- 
лево (Ореховско).

Була ж — женска форма от Бульо, Було. 
Озърновци (Брезнишко).

Булакев ф — от диал. булйки  ’дано’ — 
поради често повтаряне на тая дума. Лю- 
бовище (Мелнишко).

Буланов ф — разновидност на Болан- 
джиев (?) Грудово, Росеново (Грудовско), 
Варна.

Булатов ф — от диал. булат  ’стомана’ 
(пер.-тур. pulat). Свищов, 1893, Никопол, 
1900, Русе, 1936.

Булачев ф — може би вм. Булашев. Нова 
Загора (гроб).

Булашев ф — от тур. bula$mak ’из
цапвам се’. Казанлък, Варна.

Булашйков ф — вж. Булашъков. Сли
вен, 1843.

Булашйнков ф — от прякор Б улаш инко\ 
вж. Булашъков. Варна.

Булашъков ф — от тур. bula§ik ’мръсен’. 
Самоков, 1893.

Булгаров ф — от булгар(ин) ’българин’.. 
Русе, 1936.

Булгурджйев ф — от диал. булгурдж йя  
’продавач или любител на булгур* (тур. 
bulgurcu). Русе.

Булгурев и Булгуров ф — от булгур . 
Сливен, 1873, Стара Загора, Симеонов
град, Пловдив.

Булгурков ф — от прякор Б улгур ко  ’който 
обича булгур’. Самоков, Елин Пелин;

Буленов ф — разновидност на Боленов; 
вж. Болен. Плевен.

Булибашински ф — вж. Булугбашиски. 
Кюстендил (гроб).

Булин ф — от була  ’туркиня’ (бабата 
на младини била грабена от турчин, а след 
Освобождението се оженила за българин). 
Косталево (Врачанско).

Булиев ф — вм. Булев поради мекия 
изговор на л. Сливен, 1900, Никопол, 
Плевен.

Булкин ф — от булка  (навярно бил под 
силно влияние на булката си). Пловдив.

Булков ф — разновидност на Булкин 
(?) Копривщица, 1845.

Булманов ф — от тур. bulman ’който 
изнамира, измисля нови неща’. Горно
оряховско, Шумен.

Було м  — успоредна форма на Бульо 
с твърдо окончание. Ловеч.

Булугбашиски ф — разновидност на Бо- 
люкбашев. Кюстендил (гроб).

Бульо м  — съкрат. от * Болярин с пре
ход на редуцираното о в у\ за значението 
срв. Бано, Бейо, Кральо. Булев и Бульов 
ф. Айтос, 1878, Стижарево (Свищовско)
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Бов (Свогенско), Долно Вършило (Ихти
манско), Крушево (Македония).

Буляков и Буляшки ф — от диал. б у- 
ляк  ’бухал’. Баня, Лехчево (Михайлов
градско), Букьовци (Ореховско).

Булянски ф — вж. Болян. Велинград.
Бумбалов ф — от диал. бумбало  ’кълбо 

от рехава материя’. Миндя (Еленско), 
Лясковец, Горна Оряховица, Търново.

Бумбаров и Бумбарски ф — от диал. 
бум бар  ’бръмбар’. Извор (Радомирско), 
Кюстендилско, Гърмен (Благоевградско).

Бумбашйров ф — от диал. бумбаш ир  ’гла
ватар на отряд’ или ’пратеник, преслед
вач’ (от тур. бинбашия). Костур.

Бумбо м — от Бумо с вмъкнато б  (?) 
Бумбо в и Бумбо веки ф. Брезово (Плов
дивско), Бреница (Белослатинско), Стара 
Загора.

Бумо м. Бумо в ф. Лясковец, 1900, Габ
рово, 1910.

Буна ж — женска форма срещу Буно, 
Буньо. Комарево (Берковско).

Буналов ф — вм. Боналов. Стара Загора.
Буналуков ф. Болград, 1857.
Бунарджйев ф — от диал. бунардж йя , 

’който копае кладенци’ (тур. pinarci). 
Търново, Сливен, Стара Загора.

Бунаров ф — от бунар  ’дълбок кла
денец’ или съкрат. от Бунарджйев. Сви
щов, 1893.

Бундашки ф — вм. Бондашки. Калуге- 
рово (Ботевградско).

Бунджаков ф  — разновидност на Бун- 
джуков. Мало Конаре (Пазарджишко).

Бунджалов ф — вм. Бунджулов.
Бунджо м  — от Бунчо с извучаване на 

нч в ндж. Бунджев ф. Кубрат.
Бунджуков ф — вм. Бонджуков. Доб

руджа. 1862.
Бунджул м  — от Бундж(о) + у л .  Бун

джулов ф. Брезник, 1893. Бунджула п р  — 
от забравеното л. и. Бунджул. Брезник, 
1893.

Бундиков ф — от Бундев с вмъкнато
ик.

Бундо м  — от Буно с вмъкнато д. Бун- 
дов ф. Жедна (Радомирско).

Бундуков ф — разновидност на Бондо- 
ков или Бундиков. Русе.

Бундьо м  — от Буньо с вмъкнато д. 
Бундев ф. Поликраище (Горнооряховско), 
Кула.

Буне м  — успоредна форма на Буньо. 
Бр. Миладинови.

Бунебаров ф — видоизменено от Бим- 
биров (?) Пловдив.

Бунелски ф — от диал. бунела  ’вилица* 
{хранел се с вилица, когато тя е била нещо 
ново). Вършец, Новачене (Ботевградско).

Бунзов ф — от Бузов с вмъкнато н  
(?) Плевен.

Бунйщев ф — от бунищ е. Велинград.

Бункера ф — прякор от Втората све
товна война. Оряхово (Свиленградско).

Буно м  — от рум. bun ’добър’; срв. 
Добри. Бунов ф. Крушовене (Ореховско).

Буновали ф — от с. Буново (Кюстен
дилско). Кюстендил, 1879.

Буновски ф — от с. Буново (Пирдопско). 
Правец (Ботевградско).

Бунцев ф — успоредна форма на Бун- 
чев. Варна.

Бунчо м  — умалит. от Буно, Буньо. 
Бунчев и Бунчо в ф. Пловдив, Лакатник 
(Свогенско).

Буньо м  — успоредна форма на Буно 
с меко окончание. Медвен (Котленско). 
Бунев ф .' Търново, 1900, Русе, Карлово, 
Чибаовци (Свогенско). Буньов ф. Цариград, 
1858. Б у н ь о в е ц  и Б у н ь о в с к и  
д о л  — местности в Правешка Лакавица 
(Ботевградско).

Бурадженов ф — видоизменено от Бо- 
раджиев (?) Пловдив.

Буразаков ф — видоизменено от Бър
заков (?) Балван (Търновско).

Буран м  — вм. Боран. Буранов ф. Равна 
(Провадийско), 1860, Сливен. Бурановски 
ф . Банско.

Бурачев ф — вм. Борачев.
Бурбалов ф — видоизменено от Барба- 

лов. Сопот, Пловдив.
Бургазлйев ф — от бургазлия  ’жител 

на град Бургас’. Толбухин, 1908.
Бургазов ф — от град Бургас. Свищов, 

Стара Загора, Сливен.
Бургелов ф — вж. Бургилов. Долно Бе- 

лево (Хасковско), Марица, 1898, Стара 
Загора.

Бургер ф — от нем. Burger ’гражданин’. 
Видин, 1870.

Бургйлов ф — от диал. *бургило  ’бур
гия’. Пловдив.

Бургов ф — от тур. burgu ’бургия, свър- 
дел’. Търново.

Бургуджйев (и Бургоджйев) ф — от диал. 
бургудж йя  ’ковач, който прави свръдли, 
бургии’ (тур. burgucu). Харманли, 1898, 
Ловеч, 1900, Търново, Русе.

Бургулев ф — вм. Бургилов.
Бургунджйев ф — от Бургуджйев с вмък

нато н. Дряново, 1900.
Бурда ж — женска форма от Бурдо, 

Бурдьо. Бурдин ф. Банско, Дорково (Ве- 
линградско).

Бурдак м  — прякорно име от Бурдо. 
Бурдаков ф. Бела Слатина.

Бурджиев ф — от Бурджев поради мекия 
изговор на дж. Русе.

Бурджиков ф — от Бурджев с вмъкнато 
ик. Русе, 1900.

Бурджо м  — от Бурчо с озвучаване на 
рч  в рдж. Бурджев и Бурджо в ф. Плевен, 
Одърне (Плевенско), Борима (Троянско), 
Койнаре (Белослатинско), Търговище.
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Бурдиняшки ф  — от диал. бурденяк  
’разбъркано със суроватка кисело мляко*. 
Кнежа.

Бурдо м  — от Буро с вмъкнато д. Бур- 
дов ф.

Бурдьо м  — от Бурьо с вмъкнато д. 
Бурдев ф. Пловдив.

Бурелски ф — от областта Бурел в За
падна България.

Бурен м  — а) от прилаг. бурен  — по- 
желателно име: да бъде буен, жизнен; 
б) от съществ. бурен  — защитно име по 
нещо малоценно, което винаги вирее. Бу- 
ренов ф. Казанлък, 1878. Буреновски ф.

Бурен ко м  — умалит. от Бурен. Бу- 
ренков ф. Русе.

Бурето пр  — „дебел като буре“. Стара 
Загора.

Буржиков ф — вм. Бурджиков. Чола- 
ковци (Търновско).

Буриев ф — вм. Бурев поради мекия 
изговор на р ' . Варна.

Бурйлков ф — от диал. б ур и лка  ’бъчва*. 
Малко Търново, Лозно (Кюстендилско).

Бурин ф — писателски псевдоним.
Бурйцов ф — вж. Борица. Ник. Милев.
Бурко м  — умалит. от Буро, Бурьо. 

Бурков ф. Копиловци (Михайловградско), 
Търговище. Бурковски ф. Варна.

Бурлаков и Бурлашки ф — от диал. 
*бурлак  ’буен младеж, който бурлее’ или 
от рум. burlac ’ергенин’. Тутракан, Плевен, 
Неофит Рилски (Провадийско), Варна, Бла
тен (Сливенско), Стара Загора.

*Бурлен м  — от диал. бурлея  ’буйству- 
вам, върлувам’ — пожелателно име; срв. 
Бурен. Бурленов ф. Гулянци (Никополско).

Бурмалиски ф — от диал. бурм алия  
’шивач на добре извити гайтани по мъжки 
дрехи’. Самоков.

Бурмев ф — успоредна форма на Бур- 
мов. Стара Загора, Видин.

Бурмов (ф — от тур. burma ’1. който 
много се върти; 2. скопен’. Габровско, 
Гостилица (Дряновско), Бяла Черкова (Тър
новско), Карлово.

Бурназов, Бурназки, Бурнаски и Бур- 
нашки ф — от тур. burnaz *1. с голям нос; 
2. надменен, горделив’. Пловдив, Русе, 
Бургас, Видин, Радомирско, Станкеди- 
митровско, Кюстендил.

Бури ако в ф — от диал. бурнак  ’буренак*. 
Елена, 1893.

Бурно м  — успоредна форма на Бурньо 
с твърдо окончание. Бурнов ф. Русе, 1908.

Бурчусузов ф — вм. Бурунсузов. Айтос.
Бурньо м  — от прилаг. бурен ; срв. Бурен.

Бурнев ф. Златарица, Росно (Еленско), 
Търново, Орехово.

Буро м — от б ур а , буря  — „силен като 
буря“; срв. Бурен, Бурлен, Бурньо. Ви
дин. Буров ф. Нарядко почти из цялата

страна. Буровски ф. Плевен, 1900, Пра
вец (Ботевградско), Враца.

Буреняшки ф. Плевен.
Бурсуков ф — вм. Борсуков. Свищов, 

1888.
Буртов и Буртев ф — от прякор Б у р т о , 

Б ур т ьо  (от рум. burta ’корем’); срЕ. 
Мешков. Видин, Сомовит, Славовица (Пле
венско) .

Буруджйев ф — от диал. бурудж йя  ’тръ
бач’; вж. Буруджов. Добри дял (Горно
оряховско), Мъглен (Айтоско).

Буруджов ф — от тур. borucu ’тръбач’. 
Търговище, 1927.

Буруков ф — от тур. buruk ’възкисел’. 
Стрелец (Горнооряховско).

Бурунсузов ф  — от тур. burunsuz ’който- 
няма нос или обоняние*. Русе.

Бурханларски ф — от с. Бурханлар (Еди- 
наковци, Шуменско, или Радан войвода, 
Новопазарско). Варна.

Бурцов ф — от борец (?); срв. Борцов.
Бурча ж — женска форма от Бурчо. 

Бурчин ф. Вълчедръма (Ломско).
Бурчаков ф — от диал. бурчак  ’вид 

кръмно растение* (тур. burgak). Пловдив.
Бурчо м — умалит. от Буро. Бурчов ф. 

Згориград (Врачанско).
Бурьо м  — успоредна форма на Буро с 

меко окончание. Бурев ф. Пънчево (Гру- 
довско), Търговище, Враца.

Буря ж — от нариц. буря; срв. Бурен. 
Ново, рядко.

Бурян м  — от Бурь(о) ан. Рядко.
Буряна ж — женска форма от Бурьо.
Бурянски ф. Станке Димитров.
Бусагов ф — от диал. *бусаги ’дисаги’ 

(?) Пловдив.
Бусалов ф. Ловеч, 1900.
Бусаров и Бусарски ф — вм. Бусеров, 

Бусерски (?) Гоцеделчевско
Бусев ф. София, 1906.
Бусеров и Бусерски ф — от диал. бусер 

’изкопан къс земя с трева по нея; чим’. 
Бреница (Белослатинско), Плевен, Търново.

Бусински ф — от с. Бусинци (Трънско). 
Самоков.

Буско м  — вм. *Бузко, умалит, от Бузо. 
Бусков ф. Кула.

Бутак м  — прякорно име от Буто. Бу- 
таков ф. Берковица.

Бутанерски ф. Пловдив.
Бутан ски ф — от с. Бутан (Ореховско). 

Кнежа, Гнойница (Ломско).
Буташко м  — умалит. от Бутак. Буташ- 

ков ф. Лясковец (външно лице).
*Бутйл м  — от Бут(о), Бут(ьо) +  ил  или 

вм. Ботил. Бутйлов ф. Харманли, 1893, 
Самоков.

Бутлев ф — от прякор Б ут льо ; вж. Бут- 
нев.

Бутнев ф — от прякор Б ут н ьо  ’възглу- 
пав или халосан човек*. Пловдив.
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Бутников ф — от Бутнев с вмъкнато ик. 
Пловдив.

Буто м  — от корена на диал. б ут ея , 
ботея ’вирея, развивам се буйно’. Бутов ф . 
Бутовеки1 ф.

Бутовски2 ф — от с. Бутово (Търновско).
Бутраков ф — от прякор Б ут р а к \ вж. 

Бутрев. Пазарджик.
Бутрачков ф — от прякор Бут рачко, 

умалит. от Бутрак. Котел.
Бутрев ф — от прякор Б ут рьо  ’дебелан’ 

(от рум. burta ’корем’ с метатеза). Кало
фер, Пловдив.

Бутьо м  — успоредна форма на Буто с 
меко окончание. Бутев ф. Павелско (Асенов- 
градско), Пещера, Пловдивско.

Буфев ф — от диал. буф  ’бухал’. Варна.
Бухалов и Бухалски ф — от прякор 

Б уха ла  ’човек с изпулени очи, рошава глава 
или някаква друга прилика с птицата 
бухал’. Карлово, 1878, Кричим, Самоков, 
Червен брег, Берковица.

Бухларски ф.
Бухлев ф — от прякор Б ухльо \ срв. Бу

халов. Горно Броде (Сярско), Гоце Делчев, 
Пещера, Пловдив, Варна, Козаревец (Горно
оряховско).

Бухов ф — от диал. б ух  ’бухал’. Сили
стра 1894, Гоцеделчевско, Пловдив, Кръ- 
стевич (Пловдивско), Костенец. Буховски1 ф . 
Кюстендил, 1879.

Буховски2 ф — от с. Бухово (Софийско). 
Враждебна.

Бухонцев ф. Стара Загора.
Бухоров ф — вм. Бохоров. Видин.
Бухтев ф — от прякор Б ухт ьо  ’мешко, 

дебелан* (от рум. buft ’корем, шкембе’). 
Тутракан, Разград, Шумен, Русе.

Бухчаров ф — от диал. *бохчар  ’който 
тъче и продава бохчи’ (?) Стара Загора.

Бухчев ф — от прякор Б ухчо ; вж. Бухтев. 
Стара Загора, 1900, Карнобат.

Буцарански ф — от прякор Б уц а р а н  
’дебел, пълен човек’ (?) Етрополе.

Буцелевски и Буцалевски ф — от някое 
село Буцелево. Босилеград, 1893.

Буцо м  — от Буто или Буко с друг за
вършек, както Йоцо — Йото, Вуцо — 
Вуто, Пецо — Петьо. Буцов и Буцев ф. 
Етрополе, Поморие, 1893, Бургас, 1927, 
Конуш (Асеновградско), Варна, Никопол, 
Станке Димитров, 1905. Б у ц о в о т о  — 
местност в Разлива (Ботевградско).

Буцукченов ф — от диал. *боцокчен ’човек 
с брадавици по лицето’ (?); срв. рум. Ьо- 
tochina ’брадавица’. Горни Цибър (Ломско).

Бучавйнов ф — вж. Бучевинов. Самоков.
Бучаков и Бу чашки ф — от диал. бучак  

’нож* (тур. bigak); срв. Бичаков. Казан
лък. Новачене (Ботевградско).

Бучакчйев ф — от диал. бучакчйя  ’но
жар’ (тур. bi^ak^i). Шумен.

Бучеванов ф — разновидност на Буче
винов. Кюстендил.

Бучевйнов ф — от местност Бучевин в 
Самоковско (?) Самоков, Шумен, Нова За
гора.

* Бучел м  — от Буч(о)+ ел. Бучелски ф. 
Кнежа, Туден (Софийско).

Бучин м  — от Буч(о) +  ин. Софийско. 
Бучински1 ф. Враца.

Бучински2 ф — от с. Бучино.
Бучко м  — умалит. от Бучо. Вучков ф. 

Копривщица, Добърско (Разложко), Яко
руда, Лозно (Кюстендилско), Скрино< 
(Станкедимитровско), Кула, Русе, Гавраи
лово (Сливенско).

Бучо м  — от Буко, Бутьо, Бушо или 
друго подобно име; срв. Мико — Мицо— 
Мичо, Вълко — Вълчо. Медвен (Котленско) 
Бучев ф. Соволяно (Кюстендилско), Плов
див, Белово (Пазарджишко), Търново. 
Бучов ф. Станке Димитров.

Бучоков ф — вм. Бучуков. Стара Загора.
Бучуков и Бучуковски ф — от тур. buguk 

’половина’ (може би в смисъл ’половин чо
век, много дребен човек* (?) Пловдив, Каб
лешково (Пловдивско), Нови пазар, Русе, 
Горна Оряховица, Видин.

Буша ж — съкрат. от Ламбуша. Сливен,. 
Търново.

Бушандров ф. Сливен.
Бушаранов ф — вм. Бошаранов. София, 

1893.
Бушарски ф  — може би от тур. Ьо§ ’пра

зен, незает, разведен*. Кюстендил.
Буши м  — разновидност на Бушо. Пле

вен, 1869.
Бушка ж — умалит. от Буша. Търново, 

Лясковец, Шумен, Плевенско.
Бушкалов ф . Стара Загора.
Бушко м  — умалит. от Бушо, Буши. 

Козлодуй, 1870. Бушков и Бушкев ф . 
Козлодуй, Челопечене (Софийско).

Бушо м  — съкрат. от Ламбуш. Бушев и 
Бушов ф. Брегово (Видинско), Дъбован 
(Никополско), Сливен, 1893, Панагюрище.

Буюклйев и Буюклййски ф — от диал. 
бую клия  ’мустакат, с големи мустаци* 
(тур. biyikli). Нарядко, главно в ИзБ.

Буюндруковф — от диал. бую ндрук  ’ярем* 
(тур. boyundruk). Пловдив.

Буюрджйев ф — от диал. *буюрдж ия  
*1. заповедник; 2. който обича да кани 
гости’ (от тур. buyhrmak). Русе.

Бъбаров ф — от диал. бъбар  старо- 
бълг. въвъ^ъ ’животно бобър*. Батак.

Бъбреков ф — от бъбрек. Ямбол, 1897.
Бъб1.ровци род — вж. Бъбаров. Искра 

(Първомайско).
*Бъго м  — от Пъко с озвучаване на съ

гласните (?) Бъгов ф.
Бъдев ф — навярно видоизменено от Ба- 

дев покрай глаг. бъда. Видинско.
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Бъдиков ф — от Бъдев с вмъкнато ик  (?) 
Варна, 1936.

Бъдучев ф — вм. Бадучев. Бяла.
Бъждърванов ф — може би видоизменено 

от *Башдервенов, от някое село Башдер- 
вен(т). Айтос.

Бъзайтов ф — видоизменено от Базаитов. 
Пловдив, възрожденски книжовник, 1893, 
1917, София, 1908.

Бъздриганов ф — може би видоизменено 
от Боздуганов (?) Благоевград.

Бъзев ф — от растението бъзе или от 
Бързев с изпадане на р. Копривщица, 1852, 
Шипка (Казанлъшко), Радомирско.

Бъзински ф.
Бъзлев ф — от прякор Б ъ зльо  ’страхли

вец’. Пловдив.
Бъзлъков ф — видоизменено от Бозалъ- 

ков. Сопот, 1900.
Бъзлянков ф — от прякор Б ъ злян ко  

’страхливко’. Пловдив.
Бъзов ф. разновидност на Бъзев. Габрово, 

Емборе (Македония).
Бъзовски ф — от с. Бъзовец (Ломско). 

Цариброд, 1893, Враца.
Бъзоев ф — вм. Бързоев. Видин.
Бъзъков ф — от диал. б ъ зъ к  ’бъзе’. Со

фия, 1893.
Бъзънлиев ф — от диал. бъзт нлия  ’жи

тел на с. Бъзън (Русенско)’. Русе.
Бъкларов ф — вж. Бакларов. Шумен.
Бъклев ф — вж. Бъклов. Карлово, Ро

зово (Брациговско), Обзор (Поморийско).
Бъкличаров и Бъкличарски ф  — от б ъ к ли - 

чар. Пещера, Трудовец (Ботевградско).
Бъклов ф — от б ъ к ъ л  ’дървен съд за но

сене на вода’. Търново, 1893, Варна.
Бъков ф — от рум. л и. ВТса. Брегово 

(Видинско).
Бълвашев ф. Пловдив.
Българа ж — съкрат. от женското л. и. 

България. Михайловград, р. 1884.
Българанов ф — от българан  ’типичен 

българин’. Шумен, Русе.
Българена ж — от Б ъ л га р и я . Свищов, 

р. 1943.
Българенски ф  — от с. Българене (Ло

вешко или Севлиевско). Твърдинци (Търго
вищко).

Българйна ж — от Б ъ л г а р и я . Русе, 
р. 1913.

България ж — от името на държавата; 
срв. Македония. Русе, р. 1885.

Българйята пр  — от Б ъ л га р и я  — поради 
често повтаряне на тая дума. Плевен, 1908. 
Българйев ф. Габрово, 1899.

Българов ф — от прякор Б ъ лга р и н а  или 
Б ъ лга р й я т а . Тетевен, 1893, Шумен, 1917, 
Севлиево.

Българчето пр  — от българче. Търново, 
1894.

Българянов ф — разновидност на Бълга
ранов. Ловеч.

Бългурев ф — вм. Булгурев. Тюркмен 
(Пловдивско).

Бълдърков ф — от прякор Б ъ лд ъ р к о ; 
вж. Балдаранов. Козловец (Свищовско).

Бълхов ф — от прякор Б ъ лха т а . Котел, 
Елена, Пловдив.

Бъльо м  — съкрат. от Балин или Балан 
с изясняване на редуцираното а в ъ, успо
редна форма на Бальо. Харманли, 1893. 
Бълев ф. Смолянско.

Бъмбаров ф — от диал. бъм бар ; срв. 
Бръмбаров. Грудово.

Бъна ж — женска форма от Бъно. Алек- 
сандрово (Ямболско), Зелениково (Пловдив
ско), Пловдив.

Бънджо м  — от Бънчо с озвучаване на 
нч  в ндж. Бънджев ф. Милковица (Нико- 
полско).

Бъндо м — от Бъно с вмъкнато д. Бън- 
дов ф. Варна.

Бъндьо м  — от Бъньо с вмъкнато д. 
Бъндев ф. Брацигово.

Бънзаров ф — от рум. pinzar ’платнар, 
търговец на платна’ с озвучаване на п  в б. 
Плевен.

Бънзов ф — от рум. ptnza ’платно’ или 
съкрат. от Бънзаров. Охрид.

Бънка ж — умалит. от Бъна. Пловдив.
Бънко м  — умалит. от Бъно, Бъньо. 

Бънков ф. Козлодуй.
Бъно м  — съкрат. от Банйка, Банука, 

Бануц, Банан или друго подобно име с 
изясняване на редуцираното а  в ъ, успо
редна форма на Бано. Бъно в ф. Милковица 
(Никополско).

Бънчо м — умалит. от Бъно, Бъньо. 
Добротица (Дуловско). Бънчев ф.

Бъньо м — успоредна форма на Бъно с 
меко окончание. Бънев ф. Добротица (Ду
ловско), Котел, Пловдив.

Бърбанаков ф — вм. Барбанаков. Калоя- 
ново (Пловдивско).

Бърбенов ф — може би от бърборя. Русе, 
1936.

Бърбораня пр  — „който много бърбори“. 
Разлива (Ботевградско).

Бърббрков ф — от прякор Б ърбдрко . 
Караисен (Павликенско), Габровско, Топо
лово (Пловдивско), Горубляне (Софийско).

Бърборов и Бърббрски ф  — от глаг. бър- 
бдря. Враца, Орехово, Пловдив.

Бърббрчев ф — разновидност на Бърбо 
ров и Бърборков. Пловдив.

Бърдаров и Бърдарски1 ф — от бърдар  
’който прави и продава бърда за тъкане*. 
Плевен, Солун. Етрополе,Осиковица (Ботев
градско), Михайловград.

Бърдарски2 ф — от с. Бърдарски геран 
(Белослатинско). Луковит.

Бърденко м  — умалит. от Бърдо, Бърдьо. 
Бърденков ф. Русе.
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Бърдо м  — от старинно бъ рд  ’меч* или 
от рум. Birda, производно от barda ’брад
вичка’. Бърдо в ф. Видинско.

Бърдуков ф — от диал. бърдук  ’1. гли
нена кана; 2. стомна’ (от тур. bardak). 
Равногор (Пещерско), Пловдив.

Бърдьо м  — успоредна форма на Бърдо с 
меко окончание. Бърдев ф. Русе.

Бърза ж — женска форма срещу Бързе, 
Бързьо. Бързин ф. Търговище (преселник 
от запад).

Бързаков. Бързашки и Бързамки ф — от
прякор Б ързак(а) ’който много бърза или 
работи бързо’. Нарядко почти из цялата 
страна.

Бързанов ф — от прякор Б ъ р за й  (вж. 
Бързаков).Самоков, Говедарци (Самоковско), 
Шумен, 1905.

Бързачков ф — разновидност на Бърза
ков. Варна.

Бързе м  — пожелателно име: да бъде 
бръз и стремителен в работата си. Пехчево 
(Македония). Бързев ф. Кюстендилско, 
Враждебна (Софийско), Пловдив, Горска 
поляна (Грудовско).

Бързейко м  — от Бърз(е) +  ейко. Бър- 
зейков ф. Пловдив.

Бързешки ф —разновидност на Бързашки.
Бързика м  — някаква разновидност на 

Бързе. Неврокопско, 16 в.
Бързйл м — от Бърз(а) -f- ил. Бързй- 

лов ф. Дюлево (Грудовско), Бургас. Бър- 
зйлски ф. В рачещ (Ботевградско).

Бързйнка ж — от Бърз(а) +  инка. 
Бургас, 1957.

Бързо м  — успоредна форма на Бързе. 
Бързовски ф. Врачеш (Ботевградско).

Бързой м  — разширено от Бързо. Бързоев 
ф. Видин.

Бързьо м  — успоредна форма на Бързе. 
Въбел (Никополско). Бързев ф. Въбел, 
Свищов, Иванча (Търновско).

Бъркачев и Бъркашки ф — от с. Бъркач 
(Плевенско), Плевен, Търговище.

Бърко м  — умалит. от Бъро. Бърков ф. 
Пазарджик. Плевен.

Бърлев ф — от прякор Б ъ р льо  ’човек с 
големи устни и широко лице*. Загоричане 
(Костурско).

Бърлиев ф  — вм. Бърлев поради мекия 
изговор на л \  Пазарджик.

Бърмко м  — от Бръмко, Брънко. Бърм- 
ков ф. Чепинци (Софийско).

Бърна ж — женска форма от Бърньо, 
Бърни. Търговище, Севлиево, Въбел (Ни
кополско), Казанлъшко, Елхово, Светлина 
(Тополовградско).

Бърне м  — западна форма на Бърни. 
Бърнев ф. Ботунец, Челопечене (Софийско).

Бърнеков ф  — от Бърнев с вмъкнато ек .
Върнел м  — от Бърн(и), Бърн(ьо) ел. 

Върнело в ф. Хасково. 7

Бърни м  — разновидност на Бърньо. 
Разград, 1875. Русе, Видин. Бърнев ф . 
Котел, 1868, Дряновско, 1870, Шумен, 
Разград, Търговище, Русе, Карнобат.

Бърньо м  — от Бръньо с премет на р ъ  
в ър . Варна. Бърьев ф.

Бърняков ф — вж. Бръняков. Старо- 
селци (Плевенско), Плевен.

Бъро м  — а) може би видоизменено от 
Бърни, Баро или Беро; б) от рум. Bira, 
Birul. Бъро в ф. Търново, 1893, Свищов, 
Русе.

Бърсанов ф — вм. Барсанов. Антимово 
(Видинско).

Бърсов ф.
Бърцов ф — вм. Бръцов. Миланово (Сво- 

генско).
Бърчйнков ф — от диал. бърчйнка  ’малко 

бърдо, малък баир’. Лъджа (Смолянско).
Бърчо м  — умалит. от Бъро. Бърчев ф. 

Русе, Пловдив. Бърчовски ф.
Бътлеков ф — от Бътев с вмъкнато лек . 

Панагюрище.
Бъто м  — съкрат. от Батой, Батон, Ба- 

туш или друго подобно име с изясняване на 
редуцираното а  в ъ , успоредна форма на 
Бато. Бъто в ф. Русе.

Бътьо м  — успоредна форма на Бъто. 
Бътев ф. Русе.

Бъхлев ф — от Бълхов с премет на л х  в 
хл . Пловдив.

Бъхчавановф — вм. Бахчеванов. Сливен.
Бъцо м  — сткрат. от Бацал, Бацан, Ба- 

цин или друго подобно име с изясняване на 
редуцираното а в ъ у успоредна форма на 
Бацо. Бъцо в и Бъцев ф. Русе.

Бъчваров ф — от бъчвар. Почти из ця
лата страна.

Бъчеваров ф — от диал. бъчевар  ’бъчвар’. 
Ритя (Дряновско), Лясковец, Горна Оря
ховица.

Бъчкаров ф. Калофер.
Бъчо м  — от Бачур, Бачор или друго 

подобно име с изясняване на редуцираното 
а в успоредна форма на Бачо. Бъчев ф. 
Славяново (Никополско), Ловеч.

Бюзюкев ф — от Бозуков с омекчение. 
Сливен.

Бюлбюл м  — от пер.-тур. bulbul ’славей*. 
София, 1963. Бюлбюлев ф. Варна.

Бюлбюла ж — женска форма срещу Бюл
бюл. Търново, р. 1898.

БюлюкСашиев ф  — от диал. бюлюкба- 
ш ия\ вж. Болюбашев. Габрово.

Бютюнев ф — от тур. butiin ’цял, цяло
стен’. Казанлък.

Бюхнер м  — от немско фамилно име 
Buchner. Единичен случай.

Бяко м  — от Беко с югоизточно якане. 
Бяков ф. Пещера.

Бяла ж — източна форма на Бела. Търно
во, Змейово (Старозагорско), Пловдив, 
Бургас, Кубратско.
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Бяливалов ф — от бял Иван. Лясковец. 
Бялка ж — умалит. от Бяла. Шумен, 

Русе, Чирпан, Карнобат.
Бялко м  — източна форма на Белко. 

Бялков ф. Бяла река (Първомайско), Долна 
Липница (Павликенско).

Бялмарков ф — от бял Марко. Драганово 
(Г орнооряховско).

Бяло м  — източна форма на Бело. 
Бяло в ф. Плевен.

Бяльо м  — източна форма на Бельо. 
Бялев ф. Илинден, Лъки (Гоцеделчевско).

Бяна ж — съкрат. от Бояна или женска 
форма срещу Бяно. Шумен, Ловешко, 
Острец (Троянско), Банско, Бянин ф. 
Банско.

Бяндо м  — от Бяно с вмъкнато д. Карно
бат, 1844, 1827, Варна, Толбухин. Бяндов 
ф. Карнобат, Бургас, Стралджа (Ямболско), 
Варна.

Бянка ж — умалит. от Бяна, Шумен* 
Севлиево, Луковит.

Бянко м  — умалит. от Бяно. Котел, 1867г 
Карнобатско, Чирпан. Бянков ф.

Бяно м  — съкрат. от Боян или успоредна 
форма на Бено с източнобългарско свръх- 
якане. Котел, Лясковец, Русе, Щръклево* 
(Русенско). Бянов ф. Котел, 1867, Карно
бат, Сливен, Ямбол, Павликени, Щръклево, 
Стражица (Горнооряховско), Свищов, Оре
хово.

Бясов ф. Сливен (каракачанин).
Бято м  — от Бето с източнобългарско 

свръхякане. Бятов ф. Варна.
Бяхов ф  — може би от глаг. бях  — по

ради чуждия за говора якав изговор; срв  ̂
Бехов.

Бячко м  — умалит. от Бяко. Бячков ф»
Банско.
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в
ваабов ф. Силистра, 1900.
Ваве ж съкрат. от Вавилия. Кюстен

дил, 1842, 1879.
Вавйл и Вавйли м — гр. ВофбХа — име на 

календарски светец. Рядко.
Вавйлия ж — женска форма от Бавили. 

Рядко.
Вавилон м  — кръстоска от Вавил и древ

ния град Вавилон. Михайловград, р. 1958.
Ваво м  — съкрат. от Вавил. В&вов ф. 

Градец (Котленско), 1867.
Вагалйнски ф  — от Вагалинска махала 

в с. Дреново (Благоевградско).
Вагаров ф — видоизменено от въгарец  (?)
Ваганов ф — диал. ваган  ’паница, блюдо*. 

Пловдив.
Вагрйла ж — може би видоизменено от 

Вакрил. Севлиевско.
Вйдаджийски ф — от диал. *вададж ия 

’клеветник*. Самоков.
Вадев ф — от прякор Вадьо  ’клеветник’ (?)
Вадикянов ф. Сливен.
Вадйм м  — рус. Вадим. Рядко.
Вйдлер ф  — навярно немско фамилно име. 

Русе, 1936.
Вазаров ф — съкрат. от Велизаров (?) 

Долен чифлик (Варненско).
Вазо м  — от фамилното име на Иван Ва

зов. Единичен случай.
Вазов ф — съкрат. от Айвазов или от 

прякор Айваза. Сопот.
Вазоглу ф — по-стара форма на Вазов с 

турско окончание. Сопот, 1853.
Вазонов ф.
Ваица ж — умалит. от Вая. Банско.
Вайдим м  — кръстоска от Вайо и Вадим 

(?) Пещера, р. 1918.
Вайзов ф — някакво видоизменение на 

Вазов (?) Чуковец (Радомирско).
Вайка ж — женска форма срещу Вайко. 

Своде (Ботевградско).
Вайко м  — от Влайко с изпадане на л\ 

срв. Веко, или умалит. от Вайо. В&йков ф. 
Пещерна (Луковитско), Краново (Сили
стренско).

Вайно м  — от Ваньо с премет на йота- 
цията или от Вайо с друга наставка. Кунино

(Врачанско), 1648. Вайнов ф. Крушевица 
(Плевенско), 1917.

Вайо м  — а) от Влайо с изпадане на л\ срв. 
Вайко; б) от празника Неделя Вайя ’Връб
ница’ (гр. fJal'ov ’палмово клонче’), отго
варя на Върбан. Пловдив, 1949. Вайов ф. 
Бистрица (Софийско).

Вййсилов ф — от по-старо Войсйлов — 
от с. Войсил (Панагюрско). Панагюрище.

Вйка ж — женска форма срещу Вако. 
Белослатинско.

Вакаджиев ф — от прякор Вакадж ия(та) 
’който често повтаря думата вака „така, 
инак“’. Разград, 1908.

Ваказов ф. Бистрица (Софийско).
Вакалов ф — от рум. vacar ’кравар’ с 

промяна на р  в л . Кула, 1893.
Вакан м  — вм. *Въкан, от Вък(о) +  ан.. 

Банско. Вакйнов ф. Банско.
Вакана ж — женска форма от Вакан. 

Ваканин ф. Етрополе, Благоевград.
Вакйничин и Ваканчин ф — от Ваканица 

(жената на Вакан). Банско.
Вакареев ф — някаква разновидност на 

Вакалов или на Вакарелски.
Вакарелййски ф — от диал. вакарелйя  

’жител на Вакарел’. Ихтиман. Пазарджик.
Вакарелов и Вакарелски ф  — от с. Ва

карел (Ихтиманско). Панагюрище, 1893, 
Костенец, Сестримо (Пазарджишко).

Вакаро м  — от рум. vacar ’пастир на 
крави’; срв. Пастирко.. Може би единичен 
случай, р. 1921.

Вакашйнски ф — навярно вм. *Въ(л)- 
кашински. Благоевград.

Вакйн м  — от Вак(о) +  ин  или от някой 
католически светец (?) Свищовско. Вакйнов 
ф. Свищовско, Пловдивско.

Вакла ж — от вакла  ’с черни очи и вежди; 
хубава*. Софийско, Пернишко, Трънско, 
Пазарджишко. Ваклин ф. Ихтиман, Сирищ- 
ник (Радомирско).

Вакле м  — югозападна форма на Вакльо. 
Ваклев ф. ЮЗБ.

Ваклйдов ф  — от Ваклев с вмъкнато 
гръцко ид. Казанлък, 1870, 1958.
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Ваклйев ф — от Ваклев поради мекия 
изговор на л \  Горна Секирна (Радомирско).

Ваклйн м  — от Вакл(е) +  ин. Софийско, 
Радомирско, Брезнишко, Панагюрско, Па
зарджишко. Ваклйнов ф. ЮЗБ.

Ваклйна ж — от Вакл(а) +  ина. Радомир.
Ваклов ф — от ва к ъ л ; вж. Вакла. Мирово 

<Ч ирпанско).
Ваклуш м  — от Вакл(ьо) +  уш . Ваклу- 

шев ф. Поповица (Пловдивско), Пловдив.
Ваклуша ж — от Вакл(а) +  уш а. Асенов- 

градско.
Вакльо м  — от ва к ъ л ; вж. Вакла. На

рядко из ЮБ. Ваклев и Вакльо в ф.
Вако м  — съкрат. от Иван (или от Васил). 

Враца, Берковско, Кулско, Лом, Своде 
(Ботевградско). Вако в ф. Годеч, Белоград
чик, Своде, Плевенско, Свищовско, Ка
занлък.

Ваковлиев ф — от с. Вакъв (Елховско). 
Казанлък.

Вакрйл м  — вм. *Ваклил (от Вакльо +  
ил) с дисимилация на първото л . Първо
майско. Вакрйлов ф.Конуш (Асеновградско), 
Пловдив.

Вакса ж прякор вм. Ваксевката — от 
с. Ваксево (Кюстендилско). Кюстендил, 
1879.

Вакул м  — от Вак(о) +  у л . Вакулев ф. 
Лопян (Ботевградско).

Вакьвчйев ф — от диал. вакъф чйя  ’упра
вител на недвижим имот, подарен на джа
мия или черква с благотворителни цели* 
(ар.-тур. vakifgi). Нарядко из СБ.

Вакьо м  — от Ватьо с преход на т ’ в 
к \  Етрополе. Вакьо в ф.

Вал ако в ф — може би разновидност на 
Валачев. Севлиево.

Валача п р  — от диал. валйч ’съдържа
тел на дарак за дреб’. Павликени. Валй- 
чев ф — от прякор Валача. Горна Оряхо
вица, Габрово, Търново, Русе.

Валгатлиев ф — от някое село Валгат(ли). 
Пловдив.

Валевичарски ф — вм. Валявичарски. 
Карловско, Казичене (Софийско).

Валей м  — може би каракачанско име, 
съкрат. от Валери. Валеов ф. Крупник 
(Благоевградско). Благоевград.

Валенков ф — от прякор В аленко*който 
ходи извалян, с измачкани дрехи* (?) 
Лясковец.

Валентйн м  — лат. Valentinus ’здрав, 
силен*. Сравнително ново, напоследък модно 
за деца.

Валентйна ж — женска форма от Вален
тин. Видин, 1901, напоследък модно за 
деца.

Валентйров ф — фонетична форма на Во- 
лентиров.

Валенщайн ф — от немско фамилно име 
Wallenstein. Орехово, р. 1925.

Валер м  — съкрат. от Валери у карака- 
чани. Валеров ф. Етрополе.

Валера ж — женска форма от Валер или 
Валери. Пловдив, р. 1923.

Валери м  — лат. Valerius, родово име от 
valeo ’силен съм*. Рядко, напоследък модно 
за деца.

Валериан м  — лат. Valerianus, рум. Va
lerian. Рядко.

Валерия ж — женска форма от Валери. 
Пловдив, р. 1905, напоследък модно за деца.

Валерчо м  — умалит. от Валери. У ровене 
(Врачанско), р. 1937.

Валетов ф — от колиби Валето (Еленско).
Валецки ф — разновидност на Валетов.
Валйн м  — от Велин (Вилчн) с изясня

ване на неудареното и в а Р) Валйновии — 
род в Брягово (Първомайско).

Валйнка ж — умалит. от Валя. Никопол.
Валияна ж — разширено от Валя. Бургас 

р. 1954.
Вало м  — успоредна форма на Вальо с 

твърдо окончание. Шумен, нар. песен. 
Валов ф. Плевенско, Пирдопско, Банско.

Валогаров ф — от диал. * валога р  ’който 
живее във валог*.

Валоди м  — фонетична форма на Володи. 
Петърч (Софийско), р. 1914, 1956.

Валодина ж — женска форма от Валодя. 
Ставерци (Ореховско), р. 1950.

Валодя м  — фонетична форма на Володя. 
Мездра, р. 1956.

Валотия или Валетия ж. Трънско.
Вйлсамов ф — вм. Балсамов с новогръцки 

изговор на б. Провадия, 1900, Варна, 1936.
Валтер м  — нем. Walther ’властен госпо

дар*. Ново, рядко.
Вальо м  — съкрат. от Валери или Вален

тин; според Бр. Миладинови — от Вълко; 
според Вайганд — от Васил. Вальов и Валев 
ф. Самоков, Русе, Горнооряховско, Плов
див. Валевски ф.

Валюк м  — умалит. от Вальо. Валюков ф, 
Гоце Делчев.

Вйля ж — съкрат. от Валентина, Валерия 
или друго някое име. Ново, рядко.

Валявичарски ф — от валявичар  ’тепа- 
вичар*. Кюстендилско.

Валявички ф — от валявица. Горубляне 
(Софийско).

Валяй м  — вж. Валей. Валяйов ф. Банско.
Валяков ф — от прякор В аляка  ’тежък и 

дебел като валяк’ (?) Русе.
Валян м  — от Вълъ(о) +  ан  с изясняване 

на неудареното ъ  в а. Алфатар (Силистрен
ско). Валяйов ф.

Вамешев ф. Пловдив, 1949.
Вампйров и Вампйрски ф — от прякор 

В а м п и р а  ’който ходи нощем*. Стара Загора, 
1900, Пловдив, Кюстендил, Кюстендилско.

Вампорджйев ф  — вж. Вапорджиев. Варна.
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Вампоров и Вампорски ф — от диал. 
вампдр  ’параход*. Свищов, Русе, Търго
вище, Скравена (Ботевградско).

Вана ж — съкрат. от Ивана. Нарядко 
почти из цялата страна. Ванински ф. Ка- 
зичене (Софийско), Скравена (Ботевградско).

Ванга ж — разновидност на Вангя. Пет- 
ричко.

Ванге м  — съкрат. от Вангел. Радомир
ско. Вангйев ф.

Вангел м  — съкрат. от Евангел. Со
фийско, Пиринско, Бургаско. Вангелов ф.

Вангела ж — женска форма от Вангел. 
Софийско.

Вангелй ж — съкрат. от Евангелина. 
Типично за по-старото поколение в Търно
во; Русе.

Вангелие ж — разновидност на Вангелй. 
Свищов, р. 1911.

Вангелйна ж — съкрат. от Евангелина. 
Старо.

Вангелйнка ж — умалит. от Вангелйна. 
Софийско.

Вангелйца ж — от Вангел(а) +  ица. 
Доганово (Елинпелинско).

Вангелйя ж — съкрат. от Евангелия. 
Благоевградско, Софийско, Севлиевско.

Вангелко м  — умалит. от Вангел. Ван- 
гелков ф. Гоце Делчев.

Вангелуда ж — от Вангела с гръцки за
вършек. Свиленград.

Вангя ж — съкрат.от Вангела. Пиринско.
Ванда ж — от Вана с вмъкнато д или 

женска форма от Вандо. Рядко.
Вандаков ф — навярно вм. Фъндаков. 

Котленско.
Вандалов ф — от вандал(и.ч) ?
Ванданов ф. Варна, 1936, София.
В&ндо м — от Вано с вмъкнато д. Враца. 

Вандов ф. Враца, Ихтиман, Церово (Сво- 
генско).

Вандьо м  — успоредна форма на Вандо с 
меко окончание. Вандев ф. Ракитово (Велин- 
градско), Алфатар (Силистренско), Ямбол.

Ване м  — съкрат. от Иван. Радомирско, 
Ванев ф.

Ванжел м  — от Вангел с преход на а* 
в ж. Ванжелов ф. Първомай (Петричко).

Вани1 м  — североизточна форма на Ваньо. 
Русе.

Ванй2 ж — съкрат. от Ивани. Търново.
*Ванйк м  — умалит. от Вани1. Ванйков ф 

Алфатар (Силистренско).
Ванилйя ж — кръстоска от Иванка и 

подправката ванилия  (?) Силистра, 1894, 
Пещера, р. 1911.

Ванйна ж — от Ван(а) +  ина. Сливен, 
р. 1961.

Ванйш м  — от Бан(ьо) -f иш. Ванйшев ф. 
Сливен.

Ванка ж — съкрат. от Иванка или ума
лит. от Вана. Арчар (Видинско), Михайлов
град. Ванкин ф.

Ванко м  — съкрат. и умалит. от Иван 
На разни места из страната. Ванков ф

Ванкоолу ф — от Ванков с турско окон 
чание. Сливен, 1962.

Ванкуша ж — от Ванк(а) +  уш а. Брест 
(Никополско).

Вано м  — съкрат. от Иван. Враца. Ванов 
ф. Враца, Лом, Габрово, 1908. Вановски 
ф. Бански ф.

Вансен м. Дулово, р. 1959.
Ванта ж — от Вана с вмъкнато т . Видин, 

р. 1886.
Ванто м  — от Вано с вмъкнато т. Вантов 

ф. Горна Оряховица, Търново, Първомай.
Вануш м  — от Ван(о) +  уш . Ванушев ф . 

Сомовит.
Вануша ж — женска форма срещу Вануш.
Ванушка ж — умалит. от Вануша. Си

листра, 1934. Ванушкин ф. Гоце Делчев 
(гроб).

Ванцо м  — от Ван(ьо) или Ван(о) +  цо. 
Ванцов и Ванцев ф. Червен брег, Стара За
гора, Асеновград.

Ванча ж — разновидност на Ваня. Шумен 
Русе.

Ванчо м  — съкрат. от Иванчо. Ванчев и 
Ванчов ф. Хасково, Батак, Македония, 
Рашково (Ботевградско). Ванчовски ф. Бо
тевград.

Ванчок м  — прякорно име от Ванчо 
Ванчоков ф. Чучулигово (Петричко).

Ванчор м  — прякорно име от Ванчо. 
Хасково.

Ванчур м  — от Ванч(о) +  ур . Ванчу- 
ров ф. Поморие.

Ваньо м  — съкрат. и умалит. от Иван. 
Ванев ф. Типично за Павликени. Ваньов ф. 
Плевенско.

Ванюш м  — от Вань(о) +  уш . Ново, 
рядко.

Ванюша1 ж — от Вань(а) +  уш а. Ново, 
рядко.

Ванюша2 м  — от Вань(о) +  уш а  по 
руски образец. Михайловград, р. 1958.

Ваня DiC съкрат. и умалит. от Иванка. 
Типично за Шумен (род. 1871 и насетне), 
Брацигово, р. 1956, Лехчево (Михайлов
градско), р. 1960.

*Ваняк м  — прякорно име от Ваньо. 
Ваняковци — род в Дебър (Първомайско).

Вапйров и Вапйрев ф — от диал. вапйр  
(ин)\ вж. Вампиров. Стара Загора, Кало
фер, Мокрище (Пазарджишко).

Вапорджйев ф — от диал. вапордж йя 
’стопанин на параход’ (ит.-тур. vaporci). 
Русе.

Вапоров ф — съкрат. от Вапорджйев. 
Свищов.

Вапски ф — от някоя местност или село 
Вапа(та).

Вапцаров и Вапцарев ф — от диал. 
*вапцар  ’вапсар, бояджия на прежди и 
тъкани’ (от гр. pdirtw). Жеравна (Котлен-
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ско), Любимец (Свиленградско), Чирпан, 
Банско, Варна, 1908.

Валцов ф — навярно съкрат. от Вапца- 
ров. Габрово.

Вйра ж — съкрат. от Варвара. Варии ф. 
Банско.

* Вараде м  — съкрат. от Варадин. Вара- 
дев *ф.

Вараджаков ф — от тур. varacak ’ще има, 
ще стигне’ — поради често повтаряне на 
тая дума.

Варадйл м  — разновидност на Варадин. 
Варадйлов ф.

Варадйн м  — от ВЪрадин (В’арадин) със 
затаърдяване на в. ЮЗБ. 'Варадйнов ф. 
Софийско. Елинпелинско, Бяга (Пещерско), 
Щип, 1917.

Варадйна ж — женска форма от Вара
дин. Софийско.

Варадйкка ж — умалит. от Варадйна. 
Софийско, Елинпелинско.

Варакаджиев ф — от диал. *варакадж йя  
’който работи с варак* (ар.-тур. varakaci).

Варамезов ф — навярно, видоизменено от 
Вермезов. Русе, Свищов, Алеково, Козловец 
(Свищовско).

Варанов ф. — от тур. varan ’който при
стига или спира’. Стара Загора, 1940.

Варвар м  — мъжка форма от Варвара. 
Варваров ф. Троян, Пловдив.

Варвара ж — име на календарска светица 
(от гр. pdppapr) ’варварка, негръкиня*. 
Старо, на разни места из страната.

Варвари м  — мъжка форма от Варвара. 
Рядко.

Варварйца ж — от Варвар(а) +  ица. 
Кюстендил, 1879.

Варгел м  — видоизменено от Вангел (?) 
Варгелов ф. Пещерско.

Варда ж — защитно име — „да я вардят, 
да се варди от зло“. Типично за Софийско и 
Свогенско. Вардин ф. Кюстендил.

Вардаджиев ф  — от диал. *вардадж ия 
’вардач, пазач’. Брезово (Пловдивско).

Вардал м  — от Вардар с дисимилация на 
второто р  (?) Вардалов ф.

Вардалйн м  — от Вардал +  ин. София, 
1959.

Вардар м  — от река Вардар; срв. Искър, 
Струма. Вардаров ф.Самоков, Пазарджишко.

Вардара ж — женска форма от Вардар. 
Челопечене (Софийско), нар. песен.

Вардарлйев ф — от областта на река 
Вардар. Пловдив, Каблешково (Помо
рийско).

Варде и Вардьо м  — мъжка форма срещу 
Варда. Вардев ф. София, 1878, 1935, Враца, 
1893, Петрич, Велинград, Пловдив.

Вардена ж — от Вард(а) +  ена. Софийско, 
Пловдив, р. 1903.

Варджйев и Варджййски ф  — от вардж ия 
’производител или продавач на вар’. Шумен,

Тетевен, Липница (Ботевградско), Мали 
Върбовик (Станкедимитровско).

Вардол и Вардул м  — от Вард(е) -f ол, 
у л . Вар до лов ф, Плевен. Вардулов ф. Черк- 
вица (Никополско).

Вардунлйев ф — вж. Вардунски. Търго
вище.

Вардунски ф — от с.Вардун(Търговишко).
Варе или Варьо м  — успоредна форма на 

Варо с меко окончание. Варев ф. Гоце Дел
чев.

Варелков ф — от прякор В арелко(?)
Варенов ф.
Варзанов ф — от прякор В арзан  ’зелко’ 

(от рум. varza ’зеле’); срв. Зелков. Ново 
село (Видинско), 1917, Свиленград, 1935.

Варизелев ф  — от някакъв прякор, свър
зан с варене на зеле. Струмица, 1917.

Варййски ф — от диал. вария  ’тежък 
каменарски чук’. Ихтиман, Костенец.

Варикефалов ф — от гр. Рарих&уаХод 
’недосетлив, дебелоглав’. Варна.

Варй-клечка пр  — от варйклечка  ’скъпер
ник’. Кюстендил, 1879. Варйклечков ф. 
Самоков.

Варимезов ф — вм. Вермезов. Силистра, 
1917, Русе, Търново, Пловдив, Бургас.

*Варион м — от гр. (Japt6£ ’тежък; се
риозен’, Варионов ф.

Варка ж — умалит. от Вара. Варкин ф. 
Карлово, 1904.

Вйрко м  — умалит. от Варо. Ген. Ни- 
колаево (Пловдивско).

Варлам и Варлаам м  — гр. ВарХяЛц — 
име на календарски мъченик, евр. „син на 
народа“. Старо, рядко. Варламов ф. Бла
гоевград.

Варналиев ф — от диал. варналия  ’варне- 
нец’. Айтос, 1893.

Варнев ф. Търново.
Варо м  — съкрат. от Варвари, Варлам 

или друго подобно име. Варов ф. Летница 
(Ловешко), 1917.

Варошаиец ф — от с. Варош (Прилепско). 
Прилеп, 1917. •

Варошкин ф — от вардш ка  ’жителка на 
с. Варош’. Самоков.

Варсамов ф — разновидност на Балса
мов или на Варсанов.

Варсанов ф. Пещера, София (по-често 
се среща у евреи).

Варсйн ж — навярно арменско име. Шу
мен, 1947 (Варсйн Борисова Николова).

Варт&нов ф — вж. Въртенов. Пловдив.
Вартил&ки м  — от Варто +  и л  с гръцко 

умалит. -аки. Силистра, 1893.
В&рто м  — съкрат. от Вартоломей.
Вартоломей м  — гр. Bap&oXopatog — име 

на календарски светец, от евр. bar ’син’ 
и гр. ПтоХо|ла1о£=син на Птоломей. Варна. 
Вартоломеев ф.

Варул м  — от Вар(о)+ул. Варулев ф. 
Карапелит (Толбухинско).
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Bapyin м  — от Вар(о)+уиг. Варушев ф. 
Пловдив.

В&рчо м  — умалит. от Варо. Разград, 
Габровско, Ловешко, Софийско, Враца. 
В&рчев и В&рчов ф. Разград, Троянско, 
Ловеч, Варна, Варненско, Враца, Ботев
град, Габрово, Търговищко. В а р ч о в  
д о л  — местност в Осиковска Лакавица 
(Ботевградско).

Варшавски ф — от град Варшава. Лом,
1927.

Васа1 ж — съкрат. от Васила. Ботев
градско. Васински ф.

Васа2 м  — западна форма на Васо. Брез
ник, 1893.

Васанка ж> — умалит. от Васа. Локорско 
(Софийско).

Васе м  — югозападна форма на Васьо. 
Стоб (Станкедимитровско). Васев ф.

Васил м  — съкрат. от Василий. Доста 
разпространено из цялата страна; преди 
едно-две поколения името се умножи за 
сметка на Вълко, Вельо, Вуто и други на
родни имена с начално в. Васйлев (и Ва- 
сйлов), Васйльов, Васйловски и Васйлски ф.

Васйла ж — женска форма от Васил.
Василевка ж — от Васил(а)+ввка. Ца

ричина (Свогенско), р. 1932.
Василак м  — съкрат. от Василаки. Стара 

Загора, 1893.
Василаки м  — старо умалит. от Васил с 

гръцка наставка.
Василен м  — мъжка форма от Василена. 

Рядко.
Василена ж — от Васил(а)+ ена. Со

фийско, Свогенско, Шипочане (Самоковско), 
р. 1871.

Василенка ж — умалит. от Василена. 
Витановци (Пернишко), Видрица (Брез- 
нишко), р. 1886.

Васйлий м  — гр. ВаоШос ’царски, цар
ствен*. Старо и черковно. Васйлиев ф. 
Васйлиевич ф.

Василйнка ж — умалит. от Васила. Брез- 
нишко.

Василйка ж — от гр. рао:Хьх>} ’царствена*. 
Василйкин ф. Пловдив.

Василйса ж — от гр. jteoiXiooa ’ца
рица’. Синод, именник.

Василйя ж — женска форма от Василий! 
Рядко. Василййски ф . Пещера, 1940.

Васйлка ж — женска форма от Васил. 
Из цялата страна.

Васйлко м  — умалит. от Васил. Старо. 
Васйлков ф. Шумен, Русе, Славяново (Плов
дивско), Калофер, Радотина (Ботевград
ско). Васйлковски ф. Троянско.

Васйлкьо м  — от *Василько с премет 
на мекостта. Васйлкьов и Васйлкьовеки 
ф. Правец (Ботевградско).

Василстоянов ф — от Василев и Стоя
нов. Брезово (Пловдивско).

*Василчек м  — умалит. от Васил. Ва- 
силчеков ф.

Васйлчо м  — умалит. от Васил.
Васйля ж — съкрат. от Василия. Кало

фер, Троянско, Етрополе, Радотина (Бо
тевградско).

Васкен м  — видоизменено от Васко. Вар
на, р. 1956.

Баска ж — умалит. от Василка.
*Васкйч м  — умалит. от Васко. Васкй- 

чев ф. Белоградчишко.
В&ско м  — умалит. от Васил. Васков ф.
В&со м  — съкрат. от Васил. Басов ф.
Васта ж — съкрат. от Севастия. Брез- 

нишко.
Васташко м — съкрат. и умалит. от 

Севаст. Васташков ф. Гоце Делчев (гроб).
Васьо м  — съкрат. от Васил. ИзБ. Ва

сев ф.
Вата ж ' съкрат. от Иванка. Ботевград

ско, Ловешко, Севлиево, Габрово, Видин.
Ватавски ф — вм. Баташки. Ботевградско»
Ватак м  — прякорно име от Вато. Ва- 

таков ф. Луковит, Пазарджик.
Ваталков ф  — от прякор В ат алко  ’който 

покрадва’ (?) Стара Загора.
Ват&мов ф  — може би вм. *Ватанов, 

от ар.-тур. vatan ’отечество*. Поморие, 1900.
Ватаф ф — от диал. ватаф\ вж. Ватахов. 

Свищов, 1894.
Ватахов и Ватахски ф — от диал. ва- 

т ах  *1. главен майстор на рударска пещ; 
2. главатар на русалска дружина*. Са
моков, Пещера, Долно Камарци, Саранци 
(Пирдопско), Липница (Ботевградско).

Баташки ф  — успоредна форма на Ва
тахов, Ватахски. Станкедимитровско, Дру
ган (Радомирско), Бояна (Софийско), Бо
тевград.

*Ватйн м  — от Ват(ьо), Ват(о) +  мн. Ва- 
тйнов ф. Пловдив.

Ватицата пр  — от Вато. Разлива (Бо
тевградско).

Ватка ж — умалит. от Вата. Габрово.
Ватко м  — умалит. от Вато, Ватьо или 

от Васил. Ватков ф.
Вато м  — съкрат. от Иван. Ботевград, 

Етрополе. Ватов ф. Ботевград, Етрополе, 
Плевен. Ватовски ф. Бела Слатина, Лом.

Ватралов, Ватралев и Ватралски ф — 
от диал. ват рал  ’прът за разравяне огън’. 
Шипка (Казанлъшко), Казанлък, Плов
див, Калофер, Сливен.

Ватрачки ф — от диал. ват рак  ’недо- 
скопено животно с един тестикул’. Ра
домирско.

Ватуна ж — от Ват(а)+ у н а .  Осиковица 
(Ботевградско).

Ватъков ф — разновидност на Ватаков. 
Лазар Станево (Луковитско).

Ватьо м  — успоредна форма на Вато с 
меко окончание. Ватев и Ватьо в ф. Ловеч, 
Троянско, Севлиево.
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Вахан м  — може би арменско име. 
Варна. Ваханов ф. Плевен.

Вахо м  — съкрат. от Вахан. Вахов ф. 
Ломско.

Вахрин ф — от Варин (вж. Вара) с 
вмъкнато х. Банско.

Ваца ж — съкрат. и умалит. от Иванка 
или от Василка. Ботевградско.

Ваце м  — от звателната форма на Вацо. 
Ботевград.

Вацелов ф. Асеновград.
Вацкйч м  — от Вацк(о) Н-и ч . Вацкйчев ф.
Вацко м  — умалит. от Вацо. Вацков ф.
Вацлав м  — чеш. Vaclav 'по-гол яма 

слава*. Рядко. Вацлавов ф. У стари чешки 
емигранти в България.

Вацо м  — съкрат. от Иван. Гурково 
(Ботевградско). Вацов ф. Ботевградско, 
Пирот.

Вача ж — женска форма от Бачо. Вра
чанско.

Вачаров и Вачарски ф — вм. Вълчаров, 
Вълчарски. Търговище.

Вачко м  — умалит. от Вачо. Вачков ф. 
Русе.

Вачо м  — домашна форма на Иван. Враца, 
Врачанско. Вачев и Вачо в ф. Врачанско, 
Ботевградско, Елинпелинско, Лясковец.

Вачур м  — от Вач(о)+ур. Вам у ров ф. 
Пловдивско.

Вашарев ф.
Вашко м  — умалит. от Вашо. Вашков 

ф. Орехово, Козлодуй, Подем (Плевенско).
Вашо м  — разновидност на Васо, Вато, 

Вацо, Вачо.
Ващин и Бащински ф. Севлиево, 1900, 

Русе, 1936.
Ваян м  — от Вай(о)-|-а«. Ваяно в ф. 

Пловдив.
Вдовйшки ф — от вдовица , вдовйшки. 

Свищов, Габрово.
Вега ж — съкрат. от Вергиния. Самоков.
Вегенов ф  — от рум. veghea 'бодърству- 

вам’ (?) Трънчовица (Никополско).
Веда ж — а) от диал. веда 'самодива'; 

б) от Звезда с изпуснати съгласни з. Со
фия, р. 1922.

Ведан м  — видоизменено от Фидан. Ве- 
данов ф. Варна, 1936.

Ведев ф — от диал. вед 'кривоглед'. 
Гоцеделчевско.

Ведеров ф — от рум. vedere 'зрение'. 
Тутракан.

Веджов ф  — вм. Веждов.
Веднянски ф — вм. *Виднянски, от вйд- 

ня\ вж. Виднярски.
Ведрйнов ф — от ведринй  (?) Пазарджик.
Ведров ф — може би от Ведър.
Ведроденски ф  — от ведър ден.
Ведър ф — стар псевдоним, възприет 

като редовно фамилно име. (Иван Николов 
Ведър, Плевен, 1873).

Веждаров и Веждарски ф — от диал. 
*веждар 'човек с големи вежди' или 'жи
тел на местност Веждата’. Шумен, Цър- 
варица (Кюстендилско).

Веждов ф — от веждгст (?) Столник 
(Елинпелинско).

Вежен м  — по името на планинския 
връх Вежен; срв. Пирин. Русе, р. 1958, 
1959.

Веженов ф — навярно псевдоним от име
то на връх Вежен. Клисура (Карловско), 
1870.

Вежин м  — от Вежен с редукция на неу- 
дареното е. Хасково, р. 1921.

Вежинов ф — вм. Веженов. София, 1893, 
1945.

* Везал м  — от Вез(ьо)+ал. Везало в ф. 
Банско.

Везгьов ф — от гръцкото изписване на 
Везьов — Be£7io|3. Банско.

Везенко м  — умалит. от Везьо. Везенков 
ф. Дебърско, 1869, Крушево (Македония), 
1876, Благоевградско, Гоце Делчев, Яр- 
лово (Самоковско).

Везерка ж — навярно от корена на Ве
зьо, Везенко. Чеканец (Царибродско), р. 
1908.

Везиев ф — от Везев поради мекия из
говор на з. Гостина (Ловешко).

Везйр м  — от везир 'пръв султански 
помощник' (ар.-тур. vezir); срв. Бано, 
Кральо, Султан. Михайловград, р. 1920.

Везйра ж — женска форма от везир. 
Бургаско, Трънско.

Вези ров и Везйрев ф — от прякор Ве
зи р а , Везиря. Дряново, 1900, Свищов, 
1900, Трявна, Русе, Бургас, Харманли, 
Слокощица (Кюстендилско).

Везирянов и Визирянов ф — от диал. 
*везирян  (?) Пловдив.

Везно и Везньо м  — разновидност на 
Везьо (?) Везнов и Везнев ф. Карлово, 
1900, Свищов', 1893.

Везьо м  — навярно защитно име от 
веза ’връзвам’ — „да е привързан към дома 
и родителите си“ (?) Везев и Везьов ф. 
Банско, Пещера.

Вейка ж — от Велка (Велька) с преход 
на У в й.

Вейко м  — от Велко; вж. Вейка. Тър
ново.

Века ж — от Велка с изпадане на л . 
Етрополе.

Векиев ф — вм. Векев поради мекия из
говор на к. Пловдив.

Векиларчев ф — вм. Векилхарчев. Кю
стендил, 1917.

Векйлов и Векйлски ф — от остар. ве- 
кйл(ин ) ’заместник, пълномощник' (ар.- 
тур. vekil). Ямбол, Шуменско, Ловеч.

Векилхарчев ф — от диал. векилхарч  'до
макин, закупвач’ (ар.-тур. vekilharc). Кю
стендил, 1893, Радомир, 1893.
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Векйна ж разновидност на Векия. 
Петелово (Кърджалийско).

Векйя ж. Гоцеделчевско, нар. песен.
Веко м  — от Велко с изпадане на л  

и преосмислено по век. Подгумер (Софийско), 
Брусен (Врачанско). Веков ф. Брусен, 
Реселец (Белослатинско), Кнежа, Трудо- 
вец (Ботевградско). Вековски ф. Кнежа, 
Ботевград.

Векушак м  — от Век(о)-|- у ш + а н .  Ве- 
кушанов ф. Сухиндол.

Векьо м — от Ветьо с преход на т! в к!. 
Векев ф. Котел.

Вела1 ж — женска форма срещу Вельо. 
Из цялата страна. Велин ф. Велински ф. 
Скравена (Ботевградско), Пловдивско.

Вела2 м  — съкрат. от Величко. Бусинци 
(Трънско).

Велдо м — разновидност на Велто. Вел- 
дов ф. Караполци (Елинпелинско).

Веле м — югозападна форма на Вельо. 
Велев ф.

Велеганов ф — от Велев и Ганов (?) 
Банско, Пловдив, 1917.

Велезлйев ф — от диал. велезлия ’жи
тел на град Велес*. Русе.

Велелйна ж — разширено от Вела или 
Велина. Сомовит.

Велемйр м  — вм. Велимир. Варна, 1918.
Велемйра ж —1 женска форма срещу Ве

лемир. Габрово, р. 1934.
Веленка ж — умалит. от Вела. Гълъбов- 

ци (Сливнишко), р. 1925.
Велерски ф. Лом, 1942.
Велеслав м  — вм. Велислав.
Велеслава ж — вм. Велислава. Синод, 

именник.
Велешанин ф — от град Велес. Тетово, 

1917.
Велешко м  — от Вел(ьо)+еш/со. Ве- 

лешков ф. Пловдив.
Велиамйнов ф — вм. Вениаминов. Ка

варна.
Велиана ж — от Вела и Ана. Виноград 

(Горнооряховско), 1957.
Велиганов ф — вм. Велеганов. Плов

див, 1893, Чирпан, Банско.
Велйгден м — вж. Великден. Бр. Ми

ладинови.
Велидйн м  — от Веле +  дин. Велидйнов 

ф. Пловдив.
Велидолски ф  — от някое село или мест

ност Вели дол. Търговище.
Велизар м  — древнотракийско име, гр. 

BeXtoapcog, генерал на император Юсти
ниан. София, р. 1868, Цариброд, 1893. 
Велизаров ф. Плевенско, Варненско.

Велизара ж — женска форма от Велизар.
Велизаря ж — разновидност на Вели

зара. Толбухин, р. 1957.
Велйк м  — от велик, пожелателно име: 

да бъде голям, велик. Горно Броде (Сяр- 
ско), Гоце Делчев, Пещера, Слатина (Стан-

кедимитровско), Кнежа, Пловдив. Ве- 
лйков ф.

Велйка ж — от велика; срв. Велик. Из 
цялата страна, главно ИзБ. Велйкин и 
Велйкински ф. Правец, Скравена (Ботев
градско).

Великан м  — защитно име: бащата бил 
едър, но му мрели децата. Лехчево (Ми
хайловградско), р. 1920.

Великана ж — от Велик(а)-[-а«а. Раз
град, р. 1930.

Великански ф — от диал. * великан  ’който< 
се големее; големан’. Райково (Смолянско).

Велйкден м  — превод на гр. Паскал, 
Паско. Н. Геров.

Велйко м  — разширено от Велик. ИзБ. 
Велйков и Велйковски ф.

Великослав ф — разновидност на Вели
слав. Самоковско, 15— 16 в.

Велимйр м  — от Вельо и м и р . Сравни
телно ново. (В Кула, 1958: на двете баби — 
Велика и Милица).

Велйн м  — от Вел(е), Вел(ьо) +  м«. Ти
пично за Софийско и ЮЗБ. Велйнов ф.

Велйна ж — от Вел(а) +  ина. Никопол, 
1881, Габрово, р. 1959.

Велислав м  — старинно име — „който има 
голяма слава“, възобновено през време
на Възраждането. Рядко. Велиславов ф.

Велислава ж — женска форма от Вели
слав. Лом, 1893, Русе, р. 1881, 1905, Ви
дин, р. 1908, Ловеч, р. 1910.

Велиславка ж — умалит. от Велислава. 
Бистрец (Врачанско).

Велисор м  — видоизменено от *Велисар, 
Велизар. Търново, нар. песен.

Велйчка ж — женска форма от Величко.
Велйчко м  — умалит. от Велико. На

рядко из цялата страна.
Велйя ж — от Вел(а) +  ця. Трънско.
Велиян м  — разновидност на Велян. 

Брест (Никополско)*, р. 1958.
Велияна ж — от Вела и Яна. Свищов, 

1894, Казанлък.
Велка ж — умалит. от Вела.
Велко м  — успоредна форма на Вельо- 

и Велчо. Из цялата страна. Велков и Вел
ко веки ф.

Велкушан м  — от Велк(о)+г/ш-|-ая. Вел- 
кушанов ф.

Велмйлия ж — навярно от Вела и Еми
лия. Единичен случай. Никопол, 1930.

Велошйн м  — от Вел(ьо) +  ошя«, както 
Драгошин, Митрошин. Велошйнов ф. Плов
див.

Велто м  — от Вельо с вмъкнато т  под 
влияние на имена като Вето, Гето, Мито. 
Велтов ф. Казанлък.

Велуш м  — от Вел(ьо) +  уш. Велушев 
ф. Търново.

Велчо м  — умалит. от Вельо, успоредна 
форма на Велко. Из цялата страна. Вел
чев и Велчо в, Велчевски и Велчовски ф.
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Вельо м  — от старинно велий  ’голям, 
велик’. Из цялата страна. Велев, В&льов 
и Велевски ф.

Веля ж — женска форма срещу Вельо. 
Бр. Миладинови.

Веляк м  — от Вель(о)+шс. Веляков ф. 
Сбор (Пазарджишко).

Велян м  — от Вель(о)+ая. Банско. Ве- 
лянов ф. Банско, Балчик, Долни Дъбник.

Велянка ж — женска форма от Велян. 
Долни Дъбник.

Вена ж съкрат. от Невена. Бенински 
ф. Ихтиман.

Венаки м  — от Вене с гръцка умалит. 
наставка -аки. Мърчаево (Софийско).

Венанко м  — умалит. от *Венани. Бело
зем (Пловдивско). Венанков ф. Пловдив.

Венда ж — от Вена с вмъкнато д. Же
равна (Котленско), 1870, Котел, Порой 
(Демирхисарско), 1896, Петрич, Благоев
град, Брусник (Сливнишко), р. 1905.

Вендлевски ф — може би полско име.
Вендо м  — от Вено с вмъкнато д. Лу

ково (Свогенско), р. 1892, Толбухин, 1886, 
Шумен, 1892. Вендовф. Реброво (Свогенско).

Вендула ж — от Венд(а)+ у л а .
Вендулка ж — умалит. от Вендула.
Вене м  — югозападна форма на Вено. 

Софийско, Кюстендилско. Венев ф.
Венеамйн м  — вм. Вениамин.
Венедйк м  — вм. Венедикт. Венедйков 

ф. Баня (Разложко), Сливен.
Венедйкт м  — гр. BevsSCxxog от лат. 

Benedictus ’благословен’ — име на кален- 
дарски светия. Рядко.

Венекия ж — видоизменено от Венеция 
(?) Враца, р. 1957.

Венелйн м  — от фамилното име на почи
тания в България руски историк Юрий 
Иванозич Венелин. Нарядко из цялата 
страна. Венелйнов ф. Венелйнски ф. Бело
градчишко.

Венелйна ж — женска форма от Вене
лин. Русе, р. 1870, Варна, Мездра, Пле
вен, Гулянци (Никополско).

Венера ж — лат. Venus, Veneris, име 
на богиня от античната митология, Русе, 
р. 1875, Търново, р. 1911, Враца, Гоце 
Делчев.

Венерйна ж — от Венер(а) +  «яа. Пле
вен, р. 1939.

Венерия ж — от Венер(а)-|-ця. Бела Сла
тина, р. 1962.

Венерка ж — умалит. от Венера. Че- 
пърлинци (Сливнишко), р. 1936.

Венета DtC съкрат. от Венетия. Ти
пично за СИзБ, другаде рядко.

Венети м  — мъжка форма от Венета. 
Пловдив.

Венетйк м  — от лат. Veneticus; вж. Ве
нетия. Венетйков ф. Драгомирово (Сви
щовско).

Венетия ж — от името на областта Ve- 
netia в Източна Италия. Русе, 1936.

Венец м  — от венЬц или превод на гръц. 
Стефан. Рядко.

Венеци м  — мъжка форма от Венеция 
или разширено от Венец. Рядко.

Венециана ж — от Венеци(я)+ана. Бер
ковица, р. 1930.

Венецианка ж умалит. от Венециана. 
Михайловград, 1958.

Венеция ж — разновидност на Венетия. 
Дрен (Радомирско), р. 1934, Красава (Брез- 
нишко), Враца, Михайловград, Плевен, 
р. 1935, Владиня (Ловешко), р. 1956, Габ
рово, Толбухин, р. 1957.

Венецка ж — женска форма от Венец. 
Силистра.

Венецко м  — умалит. от Венец. Пле
вен, р. 1891, Видин, р. 1936.

Венечко м  — успоредна форма на Ве
нецко. Търново.

Вени м  — съкрат. от Венелин или разно
видност на Вене. Кнежа.

Вениамйн м  — библейско име, евр. „син 
на десницата ми“. Рядко. Вениамйнов ф.

Вениамйна ж — женска форма от Вениа
мин. Синод, именник.

Венислав м  — модернизирана форма на 
Венко, Венелин или друго подобно име. 
Разград, р. 1924, Варна, Плевен, Луко
вит, р. 1963.

Венислава ж — женска форма от Вени
слав. Вършец, 1914, Михайловград, 1939.

Венйца ж — от Вен(а) +  щ а .  Избеглии 
(Асеновградско), Пчеларово (Кърджалий
ско).

Венйци м  — мъжка форма срещу Ве- 
ница. София, 1914.

Венка ж съкрат. от Невенка (в Ет
рополе — умалит. и от Велика).

Венко м  — умалит. от Вено, Вене, Ве
нелин или друго име. Типично за Цариброд 
и Софийско. Венков ф.

Вено м  — съкрат. от Невен или друго 
име. Софийско, Враца, Своде (Ботевград- 
бко). Вено в ф. Софийско, Габрово.

Венто м  — от Вено с вмъкнато т. Вен- 
тов ф.

Венцемйраж — от „венец на мира“. Варна, 
1958.

Венцеслав м  — свободен превод на гръц. 
Стефан. Крива Паланка, р. 1881, Кюстен
дил, 1893, нарядко из цялата страна. 
Венцеславо в ф.

Венцеслава ж — женска форма срещу 
Венцеслав. Рядко.

Венци м  — съкрат. от Венцеслав или 
от Венец. Кричим, Мездра, р. 1956.

Венцислав м  — вм. Венцеслав. Типично 
за Свищов.

Венцислава ж — вм. Венцеслава.
Венчан м  — от Венч(о)+ а н . Варна. Вен- 

чанов ф. Пловдив.
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Венчана ж — женска форма от Венчан. 
Пазарджик, р. 1960.

Венчарски ф — от диал. венчар ’жител 
на махала Венеца*. Калугерово, Своге 
•(Ботевградско), Ботевград, Търговище.

Венче1 ж — умалит. от Вена или женска 
форма от Венчо. Рядко.

Венче2 м  — югозападна форма на Венчо. 
Рядко.

Венчо м — умалит. от Вено, Вене, успо
редна форма на Венко. Софийско, Михайлов
градско, Исперихско. Венчев и Венчов 
ф . Плевен, 1908, Пазарджик, Пловдив, 
Шумен.

Веньо м  — успоредна форма на Вено с 
меко окончание. Венев ф.

Венюшка ж — умалит. от Вена по руски 
•образец. Луковит, р. 1963.

Вера1 ж — рус. Вера, а то черковен пре
вод на гръц. Шоттд. От Освобождението 
ласам доста разпространено.

Вера2 м — съкрат. от Верадин. Годеч, 
нар. песен.

Верадин м  — от вера+ дин., както Въл- 
хадин, Миладин, Стоядин. Брезнишко. Ве- 
радйнов ф.

Верадйна ж — женска форма от Вера
дин. Брезнишко.

Верадйнка ж — умалит. от Верадйна. 
Брезнишко.

Верадов ф — вм. Ферадов. Варна, 1936.
Веранов ф — от диал. веран ’разтурен; 

болнав’ (пер.-тур. veran). Пазарджик.
Вербев ф — видоизменено от Върбев под 

румънско влияние. Шумен.
Вербин ф — от *Верба, рум. Verbea, 

видоизменено от Върба.
Вергйев ф — от тур. vergi ’данък; дар

ба’. Карнобат, Поморие, Бургас, Кермен 
(Сливенско), Бошуля (Пазарджишко), Бо
силеград, 1897.

Вергйл м  — съкрат. от Вергили. На
рядко из СИзБ под румънско влияние; 
през периода 1933—1939 г. разпростра
нено в семейства на сдружени земеделци 
покрай името на един земеделски министър. 
Кюстендил, р. 1933, 1934, Михайловград, 
р. 1935, Войнеговци (Софийско), р. 1937, 
Клисура (Софийско), р. 1935, 1939. Слив
нишко. Вергйлов ф.

Вергйли м — лат. Vergilius, име на древ- 
норимски поет. Тутракан.

Вергйлия ж — женска форма от Вер- 
гил(и). Плевен, 1956, Михайловград, 1958.

Вергйн м  — съкрат. от Вергиний. Вер- 
гйнов ф. Карлово.

Вергйна ж — съкрат. от Вергиния. Мра
мор (Софийско), р. 1920, Клисура (Со
фийско), р. 1930, Смоляновци (Михайлов
градско), р. 1937.

Вергйний м  — лат. Verginius, родово 
име, у нас проникнало по книжовен път. 
Рядко.

Вергйния ж — женска форма срещу Вер
гиний, у нас проникнала покрай книгата 
Павел и Вергиния от Бернарден де Сен- 
Пиер. Пещера, р. 1924, Видин, р. 1934, 
Етрополе, Ботевград, Криводол (Врачан
ско), Костинброд (Софийско), р. 1939.

Верго м  — съкрат. от Вергйл. Весели- 
ново (Преславско), Шумен, Новопазар- 
ско. Вергов1 ф.

Вергов2 ф — от гр. ftep â ’пръчка’ (?) 
Костур, 1890, Пещера, Пазарджик, Пър
венец (Пловдивско).

Вердеков ф  — може би от диал. *вердек 
’йордек, патица’ (?) Търново, Русе, Кар
нобат.

Вердйн м  — съкрат. от Верадин. Бояна 
(Софийско).

Вердо м  — от Фердо с диалектен преход 
на ф във в. Мракетинци (Трънско), Вишан 
(Годечко), Долна Секирна (Брезнишко), 
Голяновци (Софийско), Вердов ф.

Верен м  — от верен; срв. Верко, Верчо. 
Самоков, р. 1911, София, р. 1911, Велин
град, р. 1930.

Веренгйя ж. Сливница, р. 1910.
Веренйчкова ф — жена на Веренички. 

София, 1937.
Веренйшки и Веренйчки ф — от с. Ве-

реница (Михайловградско).
Вержйни м  — мъжка форма от Вержиния. 

Горна Оряховица, р. 1964.
Вержйнил ж — разновидност на Верги

ния. Рядко.
Вериана ж — навярно от Вера и Ана. 

Айтос, р. 1934.
Веригаров ф — превод на Синджирджиев.
Веризов ф.
Веримезов ф — вм. Вермезов. Пловдив.
* Верйнкьо м  — видоизменено от Вера

дин или друго някое име. Верйнкев ф. 
Дръмша (Софийско).

Верислава ж — вм. Велислава с дисими- 
лация на първото л. Доброславци (Со
фийско), р. 1915.

Верихов ф. Стара Загора.
Верица ж — умалит. от Вера (?) Сир- 

ково (Македония), р. 1924.
Веришанов ф — от диал. *вериш ан ’уко- 

рител’ (от тур. veri§ ’укор’). Пловдив.
Верияна ж — разширено от Вера. Бра- 

кьовци (Годечко), р. 1948.
Верка ж — умалит. от Вера. Из цялата 

страна.
Верко м  — мъжка форма от Вера, Верка. 

Рядко. Верков ф.
Верлйнов ф — от Берлинов с новогръцки 

изговор на б.
Вермезов ф — от тур. vermek ’давам’ н 

отрицание mez „който не дава, скъпер
ник’. Пловдив, Тутракан.

Вернез м  — някакво чуждо име. Вър
шец, р. 1908. Вернезов ф. Вършец, Ми
хайловград.
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*Верньо или * Верни м — от верен. Вер- 
нев ф. Луковит, 1893.

Веромйра ж — новостъкмено име. Еди
ничен случай.

Верон м  — от арменското женско име 
Верон. Русе, 1937, Сливница, р. 1925.

Верона ж — женска форма от Верон 
или съкрат. от Вероника. Силистра, 1894, 
Пловдив, р. 1921.

Вероника ж — лат. Veronica, а то от 
гръц. Bepsvhtrj, име на египетски царици, 
у нас проникнало по книжовен път. Шу
мен, р. 1882, Пловдив, р. 1922, Михайлов
град, Костенец, Поцърненци (Радомирско).

Верония ж — от Вероника, което е смя
тано за умалително. София, р. 1913.

Версам м . Манастир (Бургаско), 1906. 
Садовик (Брезнишко), р. 1921.

Верудйнка ж — умалит. от Верадина.
Верун м  — видоизменено от Верадин. 

Станке Димитров, нар. песен.
Верусия и Веруся ж — от Вера по обра

зеца на руско Маруся. Михайловград, 
Свищов.

Верчо м  — съкрат. от Верадин или успо
редна форма на Верко. Насалевци (Трън- 
ско), р. 1914, Поцърненци (Радомирско), 
Брезнишко, Бърложница (Сливнишко).

Веса ж — съкрат. от Весела, Веселина 
или Василка. Из цялата страна.

Весел м  — от весел (у цигани — от тур. 
л. и. Вейсел). Сравнително ново. Веселов 
ф. Пещера, 1893, Свогенско.

Весела ж — съкрат. от Веселина. Рядко.
Веселана ж — от Весел(а) +  ана, Рядко.
Веселанка ж — умалит. от Веселана. 

Ракитово (Велинградско), р. 1958.
Веселйн м  — от весел+ и н , пожелателно 

име: да е весел или да весели близките си. 
Главно ЗБ. Веселйнов ф. Веселйнски ф. 
Благоевград.

Веселйна ж — женска форма срещу Ве
селин. • Главно ЗБ.

Веселйнко м  — умалит. от Веселин. Ве- 
селйнков ф. Белотинци (Гоцеделчевско).

Веселйчка ф — от някакъв стар прякор. 
Пазарджик.

Веселйя ж — успоредна форма на Ве
селина. Баня (Михайловградско), р. 1850, 
Вършец, р. 1898, Етрополе, Рашково (Бо
тевградско), Елисейна (Врачанско).

Веселка ж — умалит. от Весела. Со
фийско.

Веселко м — умалит. от Весел. Весел- 
ков ф.

Весел ушна ж — от Весел(а)+//ш/са. Рус", 
р. 1958.

Веска ж — умалит. от Веса.
Веско м  — умалит. от Весо. Кот~~ 

1893. Весков ф. Никопол, Банско.
Весо м  — съкрат. от Веселин или от 

Васил. Весов ф.

Весталка ж — от весталка ’жрица на* 
богиня Веста в древния Рим; прен. дев
ствена, целомъдрена* (лат. vestal is). Може 
би единичен случай, р. към 1938.

Вета ою ~ ■ съкрат. от Елисавета. Рядко.
Ветвинов ф — писателски псевдоним.
Ветйн м  — от Вет(о) +  ц«. Ветйнов ф. 

Силистренско.
Ветичков ф. София, 1906.
Ветка ж — умалит. от Вета. Трън, Брез

ник.
Ветлйна ж — може би вм. Светлина. 

Горна Митрополия (Плевенско), р. 1949.
Вето м — от Вельо или Вено с друг за

вършек, както Вано и Вато, Гено и Гето, 
Йоло и Йото. Александрово (Ловешко), 
Луковит, Ботевград, Осиковица, Своде (Бо
тевградско). Вето в ф. Бусманци, Лозен 
(Софийско), Исперих. Ветовски ф. Нова- 
чене (Ботевградско).

Ветрен ка ж — от ветрен в смисъл 
’който работи леко, като вятър*; срв. 
Хвърчилков. Свогенско: Реброво (стари),. 
Луково (млади), Чепинци (Софийско).

Ветренски ф — от с. Ветрен (Пазар
джишко). Пазарджик, 1893, Кюстендил, 
1917.

Ветрйлов ф — от прякор Вет рилот о- 
’който работи или ходи бързо и леко’ (?) 
Кърнаре (Карловско). Ветрйлците — род. 
в Царибродско.

Ветров ф — вж. Вятров.
Ветьо м  — успоредна форма на Вето с 

меко окончание. Ловеч. Ветьов ф.
Вехалов ф — от диал. *вехал ’ездач’ (?) 

Пловдив.
Вехтовски ф — от Ветовски, преосмис- 

лено по вехт. Стара Загора.
Веца ж — умалит. от Вела, Велика, 

Веселина или друго подобно име. Ботев
град, Ореховско. Вецин ф. Боровци (Бер
ковско).

Веце м  — западна форма на Вецо. Ве- 
цев ф. Самоков, Огняново (Елинпелинско).

Вецко м  — умалит. от Вецо. Вецков ф.
Вецо м  — умалит. от Величко, Веселин 

или друго подобно име. Рядко. Вецов ф. 
Велинград.

Вечерйнков ф — от прякор Вечерйнко• 
’който обича да работи по вечерина, ве
черно време’. Орханово (Грудовско).

Вечеров ф — псевдоним, може би пре
вод на тур. Акшамов.

Вечко м  — умалит. от Вечо. Вечков ф.. 
Равнец (Бургаско).

Вечо м  — от Велчо с изпадане на л, 
както Веко от Велко. Вечов и Вечев ф . 
Луковит, Свищов.

Веша ж — женска форма от Вешо. Ет
рополе, Червен брег.

Вешка ж — умалит. от Веша. Кула..
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Вешко м — умалит. от Вешо. Осиковица 
.(Ботевградско). Бешков ф. Осиковица, По- 
,дем (Плевенско), Севлиево, Русе.

Вешо м — успоредна форма на Вецо, 
Весо, Вето. Етрополе, Осиковица (Ботев
градско), Караш (Врачанско). Вешов ф. 
Етрополе, Осиковица, Баница (Врачанско), 
Яна (Софийско). Вешовски ф. Ботевградско.

Вещински ф — навярно от вещица. Плов
див.

Веячки ф — вм. Виячки. Перник.
Веячкин ф — видоизменено от Веячки. 

Гулянци (Никополско).
Вйбенов ф — от рум. л. и. Viba. Божу- 

рица (Плевенско).
Вйва ж — от лат. viva ’жива*. Едини

чен случай, София, р. 1933.
Вивда ж. Добруджа.
Вйглов ф — от диал. вйгла  ’зрителна 

тръба’ или направо от грц. рСуХа 'наблю
дателница*. Пловдив, 1917, Поморие.

Вйда ж — женска форма срещу Виден. 
Нарядко из цялата страна. Вйдин ф. Ли- 
таково, Рашково (Ботевградско), Миланово 
(Свогенско). Вйдински ф. Литаково, Скра
вена (Ботевградско).

Ви дан м —  от Вид(о) +  а«. Михайлов
град. Виданов ф. Меляне (Берковско), 
Михайловград, Бургас.

Видана ж — от Вид(а) +  аяа. Лопян (Бо
тевградско).

Виданка ж умалит. от Видана. Мо
мино (Търговищко).

Вйдел м  — от Вид(ьо), Вид(о)+ел. Вй- 
делов ф. Стара Загора, Айтос, Варна, Русе, 
Стубел (Михайловградско), Костенец, Ло- 
зен (Софийско).

Виделйн м  — от Видел+ и н .  Търговище.
Вйден м  — пожелателно име: да бъде 

виден, известен, почитан. Нарядко из 
ЗБ. Вйденов ф. Цариброд.

Вйденка ж — женска форма от Виден. 
Софийско.

Вйдимка ж — вм. Видинка. Синод, имен
ник.

Видимски ф. Трекляно (Кюстендилско).
Вйдин м  — успоредна форма на Виден. 

Вйдинов ф.
Видинка ж — успоредна форма на Ви- 

денка. Софийско.
Видинлйев ф — от видинлйя  ’жител на 

град Видин’. Габрово, 1893, Орехово, 
1935.

Вйдински ф — от град Видин. Варна,
1908.

Вйдка ж> умалит. от Вида. Чирпан
ско, Лом.

Вйдлички ф — от с. Видлица (Михайлов
градско).

Видлов ф  — може би вм. Вйглов. Войсил 
^Пловдивско), 1920.

Вйдна ж — женска форма от Виден. 
Бухово (Софийско), 1870.

Видняров и Виднярски ф — от диал. 
видняр  ’работник във видня’. Горубляне 
(Софийско), Скравена (Ботевградско).

Вйдо м  — съкрат. от Виден, Видин. 
Шумен, 1860, Варна, Реброво (Своген
ско), 1902, Своге, Белимел (Михайлов
градско). Вйдов ip. Белимел, Пловдив.

Вйдол м  — от Вид(о) +  ол. Михайлов рад- 
ско, Ореховско, Белослатинско, Калофер. 
Вйдолов ф . Михайловградско, Вършец, 
Свищов, Богданлия (Елинпелинско), 
Елин Пелин.

Вйдор м  — разновидност на Видол. Вйдо- 
ров ф. Чирпан.

Видосав м — вм. Видослав. Етрополски 
манастир, 1648.

Видосава ж — женска форма от Видо
сав. Горна Баня, нар. песен.

Видослав м  — изчезнало старинно име от 
В и до и слав.

Видослава ж — женска форма от Видо
слав. Шумен, р. 1924 (преселници от за
падните краища), Търговище.

Вйдра ж — рум. Vidra, от животното 
видра. Русе, р. 1870, Копривщица, нар. 
песен.

Видрарски ф — от с. Видраре (Тетевен
ско). Плевен.

Вйдров ф — от прякор В идрат а  ’под
вижен или изврътлив като видра*. Айтос.

Вйдул м  — успоредна форма на Видол. 
Бухово (Софийско). Вйдулов ф.

Вйдьо м  — съкрат. от Виден, успоредна 
форма на Видо. Типично за Чирпанско. 
Вйдев ф. Чирпанско. Вйдевски ф. Пловдив.

Виена ж — кръстоска от Вена и град 
Виена. Батулия (Свогенско), Карнобат.

Виждаров ф — вм. Веждаров, може би 
преосмислено по виж дам. Самоков.

Вйжин ф — от рум. фам. име Vija.
Вйза ж съкрат. от Византа. София 

(старо), Сомовит, 1911, Видин, 1927, Карно
бат.

Визант м  съкрат. от Византи. Византо- 
вич ф. Русе, 1843.

Византа ж — женска форма от Визант(и). 
Рядко.

Византи м — от гр. Bo£dvTiog ’византий
ски’. Толбухин, 1893. Византиев ф.

Визнович ф.
Вйка ж — от Вйдка с изпуснато д  (т ), 

както Йока от Йотка, Пеко от Петко. Ба
ница (Врачанско). Вйкин ф. Пловдив.

Викенти м — лат. Vicentius ’победител* 
с гръцки изговор — име на календарски 
светия. Рядко. Викентиев ф.

Вйко м  — съкрат. от Велико. Вйков ф. 
Шумен.

Вйктор м  — лат. Victor ’победител* — 
име на календарски светия. Рядко и срав
нително ново. Вйкторов ф.

Виктории ф — вм. Викторини, от Викто
рия. Рядко.
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Виктория ж — лат. Victoria ’победа*. 
Рядко.

Вйкторка ж — женска форма от Виктор. 
Дреново (Свогенско).

Викторя ж — стегната форма на Викто
рия. Безден (Софийско) р. 1910.

Вйкьо м  — от Витьо с преход на т* в 
к \  Кула, Етрополе. Вйкьов ф. Кула, Етро
поле, Пловдив.

Вилани ж — някаква разновидност на Ви- 
лияна (?) Пловдив, 1900.

Виларов ф — от Свиларов с изпадане на 
с или от вилар  ’който продава вили*. 
Велес.

Вйлда ж — от Виля с вмъкнато д. Пищане 
(Брезнишко).

Вилданка ж — от Филданка с в вм. ф. 
Сливница, р. 1919.

Вилдирас м  — от В-И-Л-ди-ра-с ( = Вла
димир Илич Ленин — диктатура на работ
ници и селяни). Свищов, р. 1939.

Вйле м  — а) от Свиле с изпадане на с; 
в) от Филе с диалектен преход на ф във в. 
Брезнишко, Станкедимитровско, Мрамор 
(Софийско). Вйлев ф.

Виленски ф — може би полско име — 
от град Вилно. Варна, 1936.

Вйли1 м  — нем. Willi, съкрат. от Вилхелм 
София, р. 1904, 1931.

Вйли2 |Ж — разновидност на Виля. Търно
во, р. 1895.

Вилиана ж — вм. Велиана или Вилияна. 
Русе, р. 1952.

Вилидолски ф — вм. Вел идол ски.
Вилизар м  — вм. Велизар. Вилизаров ф.

Трайково (Ломско).
Вйлин м  — от Велин с отмет на ударе

нието и изясняване на е в и. Н. Геров.
Вилйна ж — женска форма от Вилин. 

Габрово, р. 1960.
Вилиям м  — от англ. William (навярно 

от името на Уилиам Шекспир). Рядко.
Вилиян м  — от Вилиям с наше оконча

ние. (Кътина (Софийско), р. 1919; Горна Оря
ховица, р. 1965.

Вилияна ж ~ 1 а) от Виль(а) +  ана \ 
б) женска форма от Вилиян. Церово (Сво
генско), р. 1952, Михайловград, р. 1960, 
Нова Загора, р. 1960.

Вйлка ж — умалит. от Виля. Лакатник 
(Свогенско).

Вйлма ж — нем. Wilma, съкрат. от 
Вилхелм. София, р. 1926, Враца, р. 1957.

Вйлмош и Вйлмуш м  — от велмож а с 
отмет на ударението и изясняване на е в и  
(?) Видин, 1922.

Вйлнер ф — навярно немско име — от 
град Вилно.

Вйлсон м  — навярно от фамилното име 
на американския държавник Уилсон. Ви- 
нарово (Видинско), р. 1927.

Вилуш м  — от Вил(ьо-) +  уш . Шумен, 
1940.

Вилфан ф — някакво чуждо име. (Георги 
И. Вилфан).

Вйлхелм м — нем. Wilhelm. Михайлов
град, р. 1928, Варна, Пловдив.

Вйлхелма ж — женска форма от Вилхелм. 
Михайловград, р. 1924.

Вйлхем м  — видоизменено от Вилхелм. 
Михайловград, Балша (Софийско), р. 1921.

Вйлчо м  — умалит. от Виле, Вильо. 
Вискяр (Брезнишко). Вйлчев ф.

Вйльо м — успоредна форма на Виле.
Вйля ж — женска форма от Виле, Ви

льо. Софийско.
Вилян м  — вм. Велян. Русе. Вилянов ф.

Ловеч.
Вимазалов ф — от чеш. Vymazal. Бургас.
Вйна ж — съкрат. от Дарина. Радулов- 

ци (Сливнишко), Кладница (Пернишко).
Винанци м  — разновидност на Венанко. 

Ореш (Свищовско), 1917.
Винаров ф — от винар. Видин, Русе, Пле

вен, Пловдив.
Винаци м  — разновидност на Винанци и 

Венанко. Винациев ф. Ореш (Свищовско).
Вйндьо м — от Виньо с вмъкнато д. 

Вйндев ф. Сливен, 1893, Брястово (Ново
загорско).

Вйне м  — съкрат. от Давин. Световра- 
чане (Софийско). Вйнев ф.

Винета ж — вм. Венета. Горна Оряхови
ца, 1894.

Вйнешки ф — вм. Винецки. Варна, 1936.
Винйца ж — вм. Веница. Петелово (Кър

джалийско).
Вйницки ф — от с. Виница (Варненско), 

1897.
Вйнка ж — женска форма от Виньо, Вине. 

Цаконица(Врачанско),Вълчедръма(Ломско), 
Кюстендил, Красно село, р. 1964.

Вйнко м  — умалит. от Вине. Своге. 
Вйнков ф. Своге, Видин.

Вйно м  — успоредна форма на Виньо с 
твърдо окончание. Вйнов ф. Комарево 
(Плевенско).

Винотка ж — според местно обяснение: от 
вйно. Гъмзово (Видинско), р. 1927. Тя била 
първата в село, а след нея има още 2—3.

Винтонка ж. Чолаковци (Търновско), 
р. 1919.

Вйнчо м  — умалит. от Виньо. Златарица 
(Еленско), Златар (Преславско), Бресто- 
во (Ловешко), Плевенско, Лясковец. Вйн- 
чев ф.

Винщеров ф — от диал. *вин(и)щ ер  ’пив
ница’ (?) Габрово.

Вйньо м  — а) в Севлиевско: съкрат. от 
Серафим; б) другаде: от вйно. Вйнев ф. 
Севлиево, Златарица (Еленско), Обнова 
(Плевенско), Търговище, Новопазарско, 
Пловдив.

Виола ж — от лат. viola ’теменужка’. 
Варна, р. 1948.
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Виолет м  — мъжка форма от Виолета. 
Своге, р. 1931.

Виолета ж — от фр. violette ’теменужка’. 
Ново, рядко.

Виолетка ж умалит. от Виолета, 
р. 1916, Витановци (Пернишко), 1956. Русе, 

Виолйн м  — мъжка форма от Виолина. 
Ново, рядко.

Виолйна ж — от итал. violina ’цигулка’. 
Ново, рядко.

Виорел м — от рум. viorele ’теменужки. 
Покрайна (Видинско).

Виорйка ж — от рум. viorica ’теме
нужка’. Тутракан, 1959.

Виранов и Виранев ф — вм. Веранов. 
Сливен.

Виргйния ж — успоредна форма на Вер- 
гиния. Пещера, 1926, Кюстендил, 1958.

Вирджйна ж — от итал. vergine ’мома, 
дева’. Пловдивско.

Виренея ж — от някакъв псевдоним. 
Вършец, р. 1950.

Виржйнио м  — видоизменено от Вирджи- 
на или мъжка форма от Виржиния.

Виржйния ж — вм. Виргиния. София,
р. 1952, 1957.

Вирйшапков ф — от прякор В ирйш апка  
’който си вири шапката; вироглав човек’. 
Калековец (Пловдивско).

Вйров ф — вм. Вихров. Пловдив, 1917. 
Брястовец (Бургаско).

Вйровски ф — от с. Вировско (Врачан
ско). Орехово, Кнежа.

Вироглавски ф — от вироглав. Врачеш 
(Ботевградско).

Вирон м. Царибродско, Годечко, р. 1900. 
Виронов ф.

Вйрски ф — може би от с. Вирово (Карно
батско). Чирпан.

Вйрчо м  — умалит. от Вирон или от 
друго някое име. Вйрчев ф. София, 1893, 
Станке Димитров.

Вирянов и Вирянски ф — вм. Веранов. 
Сливен, Кюстендил (гроб), Неделково (Пер
нишко).

Висарион м  — от гр. Brjoapitov според 
Синод, именник „горист“ — име на кален- 
дарски светия. Висарионов ф. Търново.

Висаров ф — от рум. visare ’сънуване, 
бленуване*. Черквица (Никополско).

Висария м  — разновидност на Висарион. 
Златица (от Разложко).Висариев ф. Златица.

Вйско м — навярно съкрат. от Висарион. 
Вйсков ф. Здравец (Исперихско). Вйсков- 
ски ф. Свищов, 1893.

Вискьовлйев ф — вм. *Вискьойлиев, от
с. Вискьой (Вие, Ивайловградско). Русе 
1937.

Вйсла ж — може би далечно видоизме
нение от Висария. Бр. Миладинови.

Вислйн м — мъжка форма от Висла или 
образувано от река Висла, в Полша. Шу
мен, р. 1927.

Високалийски ф — навярно вм. Високо- 
могилски. Станке Димитров, Русе.

Високов ф — от прякор В исокия  или 
превод на тур. Узунов. Свищов, 1893, Ни
копол, Стара Загора, Хасково, 1893.

Високомогйлски ф — от с. Висока могила 
(Станкедимитровско). Станке Димитров.

Височков ф — от прякор Висдчкия. Вълчи 
трън (Плевенско), 1917, Плевен.

Висулчев ф — от прякор Висулчо  (?) 
Пловдив.

Вйсша ж — от прилаг. висш. Единичен 
случай, Русе, 1936.

Вйта ж — женска форма от Вито. Глав
но ЮЗБ.

Виталд м  — някаква разновидност на 
Витали. Русе, 1936.

Витали м  — от лат. vitalis ’жизнен’, рум. 
Vi tali. Виталиев ф. Русе.

Виталий м  — разновидност на Витали. 
Михайловград.

Витан м  — от Вит(о) +  ан. Нарядко 
почти из цялата страна Витанов ф. Ви- 
тански ф.

Витана ж — женска форма от Витан. 
Калугерово (Ботевградско), Царичина 
(Свогенско), Видин.

Витания ж — разновидност на Витана. 
Видин.

Витанка ж — умалит. от Витана. Шумен. 
Вйтеков ф — от Витев с вмъкнато ек. 
Вйтелов ф — от вйт ел, превод на едно 

от значенията на тур. б урм а . Търново 
1897, 1900.

Витйна ж — от Вит(а) +  ина. Н. Геров. 
Вйтка ж — умалит. от Вита. Вйткин ф. 
Виткйнж — от Витк(о) +  и«. Виткйнов ф., 
Вйтко м  — умалит. от Вито, Витьо. 

Рядко, на разни места из страната. Вйтков 
ф. Вйткович ф. Бухово (Софийско), 1860. 
Вйтковски ф. Пловдив.

Витларов ф — от * ви т ла р ’? ’Пловдив. 
Витлеем м  — вм. Витлием.
Витлеемка ж — вм. Витлиемка. Лозен 

(Софийско), р. 1933.
Вит лена ж — видоизменено от Витлиема. 

Кладница (Пернишко).
Витлием м  — от евангелския град Вит

лием, давано като защитно име срещу 
детска смъртност. Шумен, р. 1874, 1903, 
Нови пазар, Русе, Каварна. Витлиемов ф. 
Брацигово.

Витлиема ж — женска форма от Витлием. 
Русе, р. 1870, 1879, 1880, Пещера, Плов
див, София, р. 1930.

Витлиемка ж — умалит. от Витлиема. 
Шумен.

Витлиян м  — видоизменено от Витлием. 
Шумен.

Витлям м  — от Витлием с източнобъл- 
гарски преглас на ие в я . Могила (Ново- 
пазарско). Витлямов ф. Могила, Шумен, 
Разград.
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Витлянка ж — видоизменено от Витлием- 
ка. Шумен.

Вйто м  — съкрат. от Витомир. Шума 
(Годечко). Вйто в ф. Добърчин (Свогенско), 
Доброславци, Маслово (Софийско).

Вйтол м  — от Вит(о) +  ол. Вйтолов ф. 
Казичене (Софийско).

Витомйр, по-старо Витомер м  — старинно 
име, чиято първа част е сродна с вйтез 
’победител, юнак’, а втората е значела 
’голям, велик*, после е преосмислена по 
м и р . Рядко. Неделище (Годечко), р. 1933.

Виторио м  — итал. Vittorio =  Виктор. 
Разград.

Витошански ф — от вит ош анин  ’човек 
откъм Витоша’. Станке Димитров, 1900, 1915

Вйтошки ф — съкрат от Витошански. 
Станке Димитров, 1948.

Вйтски ф — от река Вит или от с. Вид- 
>бол (Видинско). Видин, 1897, 1943.

Вйтьо м — съкрат. от Витомир, успо
редна форма на Вито. Луковитско, Лопян, 
Осиковица (Ботевградско).Вйтьов и Вйтевф.

Вйтя м  — рус. Витя, умалит. от Виктор. 
Брезово (Пловдивско), р. 1961.

Вйхра ж — женска форма от Вихър. 
Ново, рядко.

Вйхрен м  — разновидност на Вихър по 
типа Румен, Пламен, Росен. Ново, рядко.

Вйхрена ж — женска форма от Вихрен. 
Ново, рядко.

Вйхренски ф.
Вихрййски ф — стар родов прякор от 

‘ви хъ р . Липница (Ботевградско).
Вйхър м  — пожелателно име: да бъде 

силен, буен и бръз като вйхъ р . Рядко. 
Вйхров ф. Плевен. Вихровски ф. Севлиево, 
Кнежа.

Вйца ж — от Вита с друг завършек,както 
Вада и Вата, Мата и Маца, Мита и Мида. 
Врачанско, Мърчаево (Софийско), Етро
поле, Беленско, Разградско.

Вйцелов ф — от рум. vijel ’теле’ или 
vijelar ’телчар’. Свищов.

Вйцеров ф — разновидност на Вйцелов. 
Свищов.

Вйцо м  — от Вито или Вичо с друг за
вършек. Вйцев ф. Варна.

Вича ж — женска форма от Вичо. Шумен, 
Толбухинско, Чирпанско, Лерин.

Вичан м  — от Вич(о) +  ан  или разно
видност на Вишан. Дъскот (Търновско), 
17 в. Вичанов ф. Вичански ф. Михайлов
град.

Вйчина ж — от Вич(а) +  ина. Шумен, 
р. 1912.

Вйчинка ж умалит. от Вичина. Шумен.
Вйчка ою умалит. от Вича. Типично 

за Шумен.
Вйчко м  — умалит. от Вичо. Вйчков ф. 

Шумен, 1844.
Вйчо м  — съкрат. от Велико (а в по- 

ново време и от Виктор). Типично за Шумен

и Шуменско; Тулча, 1857, Чирпан. Вйчев 
и Вйчов ф. Преслав, 1860, Шумен, Зим
ница (Ямболско), Чирпан.

Вишь м  — вм. Вишо. Видраре, 1648.
Вйша ж — женска форма срещу Вишо. 

Трявна р. 1880, Габрово, Шереметя (Тър
новско), Търново, Плевен, Каблешково 
(Поморийско), Бусинци (Трънско — от 
Вишня).

Вишан м  — от Виш(о) +  ан. Банско. 
Витанов ф. Банско, Русе, Ветово, Ива- 
ново (Русенско).

Витана ж — от Виш(а) +  ана  или 
женска форма от Вишан. Силистра, 1894. 
Вишанин ф. Банско.

Вишански ф — от с. Вишан (Годечко).
Вйше ж — домашна форма на Виша. 

Силистра (гроб), Люблен (Поповско).
Вишеслав м  — изчезнало старинно име 

„много славен човек“. Вайганд, Синод, 
именник.

Вишидана ж — може би „дадена свише“ 
или от Виша и Дана. Сливен, 1940.

Вйшка ж — умалит. от Виша или разно
видност на Вйчка. Свищов, 1887, Разград.

Вйшко м  — умалит. от Вишо или от 
Величко. Софийско, Свогенско. Вйшков ф.

Вйшна ж — вж. Вишня. Трънско, Плов
див, Филиповци (Софийско).

Вишневин ф — псевдоним — от вйш на. 
Ловеч, 1950.

Вишнея ж — някаква разновидност на 
Вишна (?) Ореш (Свищовско), р. 1936.

Вйшньо м  — мъжка форма от Вишня. 
Н. Геров. Вйшнев ф. Полетковци (Кулско). 
Вйшневски ф.

Вйшня ж — от дърво и плод вйш ня\ 
срв. Череша, Ягода. Владая (Софийско), 
1917, Вукан (Трънско).

Вишняков ф — от виш няк  ’1. вид вишна; 
2. място с вишни’. Шумен.

Вйшо м  — съкрат. от Вишеслав, Вишо- 
слав. Ъглен (Луковитско), 1917. Вйшев ф. 
Сопот, Карлово, Пловдив, Пазарджик, Юна
ците (Пазарджишко).

Вишо вградени ф — от с. Вишовград (Пав- 
ликенско).

Вишослав м  — разновидност на Више
слав. Пернишко, 15—16 век.

Виячев, Виячки и Вияшки ф — от диал. 
*вияч ’който вие (кастрира) коне и друг до
битък’. Дворище (Кюстендилско), Самоков, 
Беланица (Радомирско), Врачанско, Бело
градчик.

Влад м  — съкрат. от Владимир. Елена, 
1833, Ракита (Луковитско), р. 1858, Луко
вит, 1894, Торос (Луковитско), 1910, Угър
чин, Габрово, Плевен, Етрополе,Осиковица, 
Осиковска Лакавица (Ботевградско). Вла- 
дов ф. Владо веки ф. Осиковица, Литаково 
(Ботевградско). Владето ф. Етрополе.
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Влада1 ж — женска форма от Влад или 
от Владо. Етрополе, Лопян (Ботевградско), 
Казанлъшко. Владински ф. Ловеч.

Влада2 м — западна форма на Владо. 
Трън, Цариброд.

Владай м — разширено от Влад(а)2.
Владайка ж — женска форма от Владай. 

Ботунец (Софийско).
Владайчо м — умалит. от Владай. Долни 

Богров (Софийско).
Владай м — от Влад, Влад(о) +  ан. 

Влада но в ф. Елена, 1910.
Владе и Влади м — домашна форма на 

Влад. ИзБ. Владе в ф.
* Владей м — разширено от Влад. Вла- 

деев ф. Михайловград.
Владена ж — от Влад(а) +  ена • Невро- 

копско, 15— 16 в.
Владигеров ф — от Владев и Геров. 

Тулча, 1857, Шумен, 1881, Бургас, 1893.
Владйка ф — прякор, вм. Владиков. 

(Петър Л. Владика, Лом, 1870).
Владйкин и Владйков ф — от владйка  

(бащата след овдовяването си станал вла
дика, или го отгледал владика, или по 
друг повод наречен така). Търново (Въз
раждането), Свищов (Възраждането), Бело- 
во (Пазарджишко), 1893, Несебър, 1893.

Владйкоец ф — от диал. владйкоец ’вла- 
дишки човек’. Велес, 1873.

Владилен м — от Влад-Ил-Лен ( =  Вла
димир Илич Ленин). Търговище, 1960.

Владймер м — старинно име „велик вла
детел“. Чибаовци (Свогенско), р. 1894. 
Владймеров ф. Чибаовци.

Владимйр м  — видоизменено и преосмис- 
лено от Владймер; старинно име, отново 
разпространено по време на Възраждането. 
Владимйров ф.

Владймир м  — вм. Владймер. Трънско.
Владимйра и Владимйрка ж — женска 

■форма от Владимир. Рядко. •
Владйн м  — от Влад, Влад(о) +  ин. 

Враца, 1900, Вършец. Владйнов и Вла- 
дйнски ф.

Владйнко м  — умалит. от Владйн. Рядко.
Владислав м  — старинно име „който вла

дее със слава“, възобновено по време на 
Възраждането. Плевен, р. 1862. Владисла- 
вов ф.

Владислава ж  — женска форма от Влади
слав. Рядко.

Владйца ж — от Влад(а) -1- ица. Попина 
(Силистренско), 1874.

*Владйч м — от Влад, Влад(о) +  ич. 
Владйчев ф.

Владйчки и Владйшки ф — от владйш ки  
(имал някаква връзка с владика; срв. 
Владикин). Самоков, Бели Искър (Само
ковско)., Челопечене (Софийско), Габрово, 
Сливен.

Владка ж — умалит. от Влада. Етрополе, 
Осиковица, Осиковска Лакавица (Ботев
градско).

Владлен м  — от Влад-Лен (=  Владимир 
Ленин), срв. Владилен. Асеновград, р. 1959

Владлйев ф — навярно от някоя мест
ност с подобно име. Клисура (Карловско), 
1893.

Владо м  — съкрат. от Владимир или 
разширено от Влад. Владов ф.

Владун м — от Влад, Влад(о) -f ун . 
Владунов ф. Бяла река (Преславско), 1917.

Владунка ж — женска форма от Владун'. 
Костинброд (Софийско).

Владьо м  — успоредна форма на Владо, 
Влади. Н. Геров.

Влайна ж — женска форма от Влайо. 
Брезнишко.

Влайнка ж — умалит. от Влайна. Ярджи- 
ловци (Радомирско), 1886, Красава (Брез
нишко), Софийско.

Влай м  — съкрат. от Влайо. Разград, 
1868. Влаев и Влайо в ф. Влайски ф. Те
тевен.

Влай да ж — кръстоска от Влада и И ай да. 
Богьовци (Сливнишко).

Влайка ж — женска форма от Влайко. 
Панагюрско, р. 1912.

Влайко м — от Владко (Владько) с пре
ход на д' в й. Пирдопско, Тетевен, Годечко. 
Влайков и Влайковски ф.

Влайкя ж — разновидност на Влайка. 
Скравена (Ботевградско).

*Влайльо м — от Влай, Влай(о) +  льо 
по подобие на Бальо, Кальо, Мильо. 
Влайлев ф. Русе, 1936.

Влайо м  — от Влайко, което е смятано за 
умалително. Ловешко. Новозагорско, Па
зарджишко. Влаев и Влайов ф. Сливен, 
1860, Трояново (Старозагорско), Севлиево, 
Толбухинско, Годеч. Влаевски ф. Тетевен, 
1893, Радотина (Ботевградско).

Влайчо м  — умалит. от Влай, Влайко. 
Старозагорско, Ямбол. Влайчев ф.

Влаканински ф — вм. Вълканински. Оре- 
ховско.

Влакнов ф. Велинград, 1957 (помак).
Влас м  — съкрат. от Власий. Старо, 

рядко. Власов ф. В л а с о в р ът ,  В л а -  
с о в д о л  — местности в Ботевград.

Власаки м  — умалит. от Власий с гръцка 
наставка. Клисура (Карловско), 1893, Па
нагюрско, Казанлъшко, Царибродско, 
Криводол (Врачанско). Власакев, Власа- 
киев и В лае ако в ф.Хухла (Ивайловградско)* 
Копривщица.

Власарев ф.
Власе м — успоредна форма на Власьо. 

Пловдив, 1908. Власев ф. Банско.
Влйсий (и Власи) м  — име на календарскн 

светец, гр. ВХаоюс от лат. Blasius. Рядко. 
Власев ф.

•8 Речник на личните и фамилни имена пз



Власински ф — от с. Власи (Цариброд- 
ско). Кюстендил, Блатешница (Радомирско).

Власка ж — женска форма от Власко. 
Рласкин ф. Самоков.

Власко м  — умалит. от Влас, Власий. 
Власко в и Власко веки ф.

Власо м — разширено от Влас. Н. Геров. 
Властанов ф. Марица изток, 1961. 
Властимир м  — разновидност на Влади

мир (?) Вайганд, Синод, именник.
Власьо м  — разновидност на Власе, Вла

сий. Дряновско, Брестовица (Пловдивско). 
Власев ф. Троян, Карлово.

Влаха пр  — обикновено на човек, който е 
ходил и живял в Румъния (Влашко). На
рядко почти из цялата страна.

Влахййски ф — от В ла хй я  (Влашко). 
Влахйна ж — от Влаина с вмъкнато х  

под влияние на нарицат. влахиня  (?) Гру
дово, р. 1922.

Влахйнкя ж — умалит. от Влахйна. 
Връбница (Софийско), р. 1905, Алдомиров- 
ци (Сливнишко), р. 1927.

Влахйня ж — от влахиня  ’румънка, цин- 
царка’ или разновидност на Влахйна. 
Айтос, р. 1913.

Влахкйнов ф — от влахкйня  (?) Пловдив, 
1900, 1949.

Влахлйев и Влахлййски ф — от диал. 
*влахлйя  ’1. който знае влашки език; 
2. който е живял във Влашко’ (?) Карлово, 
Плевен, Луковит.

Влахов ф — от прякор Влаха. Нарядко 
почти из цялата страна.

Влаховски ф — разновидност на Влахов. 
Долни Дъбник.

Влахушков ф — от диал. *влахуш ко  
’влахче’. Ник. Милев.

Влачугов ф — от диал. влачуга  ’обичайно 
къпане на Ивановден или на Бабинден’. 
Г рудово

Блашан м  — от Влаш(о) +  ан  Влашанов
ф . Пловдив.

Влашка ж — женска форма от Влашко. 
Влашкин ф. Пазарджик, 1917.

Влашки ф — разновидност на Влахов. 
Нова Загора.

Влашко м  — умалит. от Влашо. Влаш 
ков ф . Русе, Велинград.

Влашкоселски ф — от Влашко село (Вра
чанско). Крушовица (Врачанско).

Влашо м  — от Власе, Власи с друг за
вършек, както Тасе и Ташо, Косьо и Кошо. 
Видин, р. 1876, Михайловградско, Ребро- 
во (Свогенско), Първомайски, Пловдив. 
Влашев и Влашов ф. Добростан (Асенов- 
градско), Кремиковци.

Влая1 ж — женска форма от Влайо. 
Рядко. Влаин ф. Разлог, 1917.

Влая2 м  — западна форма на Влайо. 
Цариброд.

Влока ф. (Антон Георгиев Влока, Русе).

Влора ж — от Флора с в вм. ф. Пищане* 
(Брезнишко).

Влъкна ж — женска форма от Вълко 
(Влъко). Етрополе, 1648, Ботевградско.

Влъчко м  — умалит. от Вълко. Ботев
градско. Влъчков ф.

Eioдан м — видоизменено от Войдан. Во- 
данов ф.

Воданчо м — умалит. от Водан. Елин 
Пелин, нар. песен.

Воден м — от Вод(ьо)+ея. Карлово, нар. 
песен. Воденов ф. Илинден (Гоцеделчев- 
ско), Княжево.

Воденичаров и Воденичарски ф — от во
деничар  или превод на Дерменджиев. Рядко, 
на разни места.

Воденчарски ф — от диал. воденчар ’во
деничар’. Ботевградско, Кнежа.

Воденчо м  — умалит. от Воден. Карлово, 
нар. песен.

*Водйл м — от Вод(ьо)+ил. Водйлов- 
ф. Разград, 1908.

Водинйченски ф — от някое село или 
местност Воденици. Варна.

* Водйца ж — женска форма срещу Во- 
Дьо.

Водйцалиев ф — от диал. водйцалия; 
вж. Водиченски. Средна кула (Русенско).

Водйченски ф — от с. Водица (Попов- 
ско). Ковачевец (Поповско).

Водйчка ж — умалит. от Водица. Скре- 
батово (Гоцеделчевско).

Водкаджиев ф — от вддкадж ия ’любител 
на водка’. Каварна, 1962.

Водкеев ф. (Никола Водкеев Савов,. 
Добрич, 1886; Сминка Савова Водкеева, 
Враца, 1949).

* Водо м — разновидност на Водьо с 
твърдо окончание. Водов ф.

Водо пя но в ф — може би руско име.
Водски ф — от Водьо или от някоя 

махала с подобно име. Дряново, 1893v 
Габрово, 1900.

Вддьо м  — от празника В оддкръщ  или 
В одици  (6 януари) — роден на тоя ден 
или срещу него. Водев ф. Карнобат, 1893. 
Велинград. Водиев ф. Пещера, Пазарджик.

Воемйр м  — „който воюва за мир". Рядко.
Военкин ф — от *Военка, умалит. от 

Воя (?) Миндя (Еленско).
Воздански ф. Кюстендил, 1961.
Воздолски ф — от някоя местност Воздол.
Возев ф.
Войл м  — от Воин с друго окончание 

(?) Белотинци (Михайловградско), р. 1939.
Воймен м  — от черковното во име ни  

(?) Негован (Софийско), р. 1942.
Воин и Войн м — от воин ’юнак, боец’ 

или видоизменено от Войдан. Ъглен (Лут 
ковитско), 1648, Софийско, Свогенско, Бер
ковица, Михайловград. Войнов ф.
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Войнка ж — женска форма от Воин. 
Софийско, Свогенско, Берковица, Вър
шец.

Войнчо м  — умалит. от Воин. Долно 
Камарци (Пирдопско). Войнчьовски ф. Бре
зово (Пловдивско).

Воислав м — старинно име: „който воюва 
за слава“. Ботевградско. Воиславов ф. 
Радотина (Ботевградско). Воиславски ф. 
Гурково (Ботевградско).

Войводов и Войводски ф — от войвдда. 
Пазарджик, 1893, Пловдив, Ямбол, Же- 
лезна (Берковско), Расово (Ломско).

Войдан м  — „даден от войната“; срв. 
Богдан. Дебърско, Михайловград (маке
донци). Войданов ф.

Вой дан а ж — женска форма от Войдан. 
Бр. Миладинови.

Войден м  — видоизменено от Войдан, 
понеже -ан  обикновено привлича ударе
нието, а името е било възприето с неуда
рено -ан. Букьовци (Ореховско). Вой- 
денов ф. Букьовци.

Войдо м  — съкрат. от Войдан. Войдов ф.
Войка ж — женска форма от Войко. 

Етрополски манастир, 1648, Сушица (Гор
нооряховско), Сомовит.

Войко м  — умалит. от Войо. Софийско, 
Свогенско, Сомовит. Войков ф. Софийско, 
Свогенско, Куле махала (Ломско), Котел.

Войкя ж — от Войка с удвояване на 
йотацията. Етрополе, Лопян (Ботевград
ско). Войкински ф. Ботевград, Правец 
(Ботевградско).

Войло м  — от Вольо с премет на йота
цията (?) Вайганд, Синод, именник.

Воймйр м  — успоредна форма на Воемир. 
Петрич, 1957.

Войн м  — съкрат. от Воин. Чепинци 
(Софийско). Войнов ф. Войнски ф.

Война ж — женска форма от Войно. 
Етрополски манастир, 1648.

Войнйк пр  — от войник  (1оаннъ Илиевъ 
Войникъ, Лясковец, 1844).

Войнйков ф — от войнйк  с някогашно 
значение ’българин на помощна работа в 
турската войска; войниган’. Търново,Бяла, 
Търговище, Шумен, Лясковец, Угърчин, 
Ловеч, Плевен, Стара Загора.

Войнйшки ф — разновидност на Вой
ни ков. Стъргел (Пирдопско), Рашково (Бо
тевградско), Бобораци (Радомирско).

Войнко м — умалит. от Войн или от 
Войно. Войнков ф. Костинброд (Софийско).

Войно м  — от Воин-fo. Нарядко из 
ЗБ. Войнов и Войновски ф.

* Войновед м  — „който води война“ или 
„който разбира от война“ (?) Войноведов 
ф. Студена (Софийско), 1917.

Войномйр м — от война и м и р  (?) Па
зарджик, р. 1922.

Войняговски ф — от с. Войнеговци (Со
фийско).

Вбйо м — съкрат. от Радивой, Войдан 
или друго подобно име. Софийско, Каблеш
ково (Поморийско), Стара Загора. Воев 
ф. Сопот, Стара Загора, Гоце Делчев, 
Толбухин. В о й о в о  т е м е  — местност 
в Гурково (Ботевградско).

Войсилов ф — от с. Войсил (Пловдив
ско). Пазарджик.

Войсков ф  — от войска (?)
Войтех м  — изчезнало старинно име. 

Вайганд.
Войчо м  — умалит. от Войо. Плевен, 

Видин, Осиковица (Ботевградско). Вой- 
чов ф. Ботевградско, Чепинци (Софийско). 
Вбйчовски ф. Скравена (Ботевградско).

*В6ко м  — от Войко с изпадане на й. 
Боков ф. Лозарово (Червенобрежко).

*Вокьо или *Воке м  — от Войко с пре
мет на йотацията. Вокев ф.

Волга ж — кръстоска от Олга и името 
на река Волга. Стара Загора, 1880, 1885, 
Първомай, 1930, Костинброд, Опицвет (Со
фийско). Волгин ф.

Воле м  — разновидност на Воло, Вольо, 
Волев ф. Алино (Самоковско), Бобошево 
(Станкедимитровско), Кричим, Пазарджик.

Волен1 м  — от волен ’свободен’. Ямбол, 
1930, София, р. 1951.

Волен2 ф — писателски псевдоним.
Волка ж — може би вм. Вълка. Бр. Ми

ладинови.
Волний ф — псевдоним от волний. Варна, 

София.
Воло м  — от вол: при обредно подхвър

ляне го помирисал вол; срв. Кравко. Ди
митровград, 1957. Волов ф. Шумен (Въз
раждането), Варна, Самоков, Елин Пелин.

Воло варов ф — от воловар. Разград, 
Стара Загора, Етрополе.

Володи м  — вм. Володя. Мездра, р. 
1959.

Володия м  — разширено от Володи. Брез
ник, р. 1958.

Волбдя м  — рус. Володя, умалит. от 
Владимир. Напоследък модно.

Волокин ф  — може би руско име.
Волтер м  — от фамилното име на френ

ския писател и мислител Voltaire. Търново, 
р. 1905.

Волуйеков ф — от диал. волуек ’ко
личка сено в ливада’. Черни Вит (Тете
венско).

Вольо м  — разновидност на Воло, Воле.
Воля ж — женска форма от Воло, Воле. 

Тетевен. Волин ф. Пловдивско.
Волян м  — от Воль(о) +  ан. Воля но в ф . 

Шумен, 1940.
Вонйдов ф — от Вонов с вмъкнато гръц

ко ид. Русе, 1936.
Вонко м  — умалит. от Воно. Бон ков 

ф. Михайловград.
Воно м  — от Войно с изпадане на w, 

както Воко от Войко. Вонов ф. Мадан
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(Михайловградско), Паскалево (Толбухин
ско).

Воньо м  — от Бойно с премет на йо* 
тацията. Бонев ф. Старозагорско.

Воруков ф — видоизменено от Юруков. 
Пазарджик.

Вбрчо м — от Форчо, Никифорчо с пре
ход на ф във в.

Восковарджйев ф — от диал. восковар- 
джйя ’който преварява восък от стари 
кошерища’. Трън.

Воскя ж — от восък; срв. Вощан. Трън- 
ско.

Вотйш м  — от Вот(о) +  ггш. Вотйшев ф. 
Орехово.

Вото м  — от рум. Voit, а то от поле. 
wojt ’кмет’. Вотов ф. Русе.

Вочо м — от *Вотчо, умалит. от Вото. 
Вочов ф. Михайловград. Вочевски ф. Пле
венско.

*Вощан м  — от диал. *воскян ’восъчен’ — 
във връзка с употребата на восъка в черк
ва за свещи (?) Вощанов ф. Ветрен (Па
зарджишко), 1917. Вощански ф. Пазар
джик.

Вощинаров ф — от диал. *вощ инар  ’който 
претопява вощини’; срв. Восковарджйев. 
Пещера, Пловдив, Карлово.

Воя ж — женска форма от Войо. Воин 
ф. Банско. Воински ф.

Врабевски ф — от с. Врабево (Троян
ско). Тетевен, 1877, Орехово, 1900.

Врабко м  — успоредна форма на Враб
чо. Врабков ф. Пловдив.

Врабчански и Врабченски ф — от с. 
Врабча (Трънско). Радомирско.

Врабчо м  — защитно име: да е издръж
лив и жизнен като врабче. Врабчев ф. 
Габрово, Търново, Айтос.

Врагов ф — от враг , може би превод на 
Шейтанов или Дяволов. Панагюрище, Плов
див.

Враголомски ф — от диал. *враголдм  ’по
бедител на врага, на дявола’. Ярлово (Са
моковско).

Враджалиев и Враджелиев ф — от диал. 
*врадж алия ’вражалец’. Свищов, 1888, 
Русе, Пловдив, 1900, Хасково..

Враджев и Враджов ф — от Врачев с озву
чаване на ч в дж. Трудовец (Ботевградско), 
Русе, 1900, Карлово.

Вражалкин ф — от диал. враж алка  
’врачка’. Михайловград.

Вражалски ф — от враж алец. Бов, Ла- 
катник (Свогенско), Уровене (Врачанско).

Враждалййски ф — разновидност на Вра
джалиев.

Вражев ф — разновидност на Врагов. 
Габрово (гроб).

Вражйлов, Вражйлев и Вражйлски ф —
от диал. *вражйл *врач, вражалец’. Вел
ковци (Габровско), Габрово, Огоя (Сво
генско).

Вражиторов ф — от диал. враж итдр  
’врач, вражалец’ (рум. vrajitor). Брегово 
(Видинско).

Врайко м  — умалит. от Врайо. Белене 
(Свищовско). Врайков ф. Белене, Варна.

Врайо м  — може би кръстоска от Брайо 
и рум. frate ’брат’ (?) Враев ф. Гешаново 
(Толбухинско).

Вракалежа пр  — от диал. *вракалеж  
’хвъркане, подхвърчане’ (?); срв. Хвър- 
чилков. Луковит. Вракалежов ф. Луковит.

Врамба ж — някакво гръцко име. Про- 
сеник (Сярско), нар. песен.

Враменцалиев ф — от някое село (?) 
Пазарджик.

Врангалов ф — нова форма на Вранго- 
ловски. Котел, 1960, Сливен.

Врйнгов ф — от грц. (ppd̂ xog ’европеец* 
с озвучаване на ф във в. Пещера.

Вранголовски ф — може би във връзка 
с грц. ’бия с камшик’ (?) Котел*
1867.

Вранка ж — женска форма срещу Вран- 
ко. Струга, нар. песен.

Вранко м  — успоредна форма на Вран- 
чо. Пещера, нар. песен. Вранков ф. Варна.

Врановски ф — от някое село Враново. 
Пловдив.

Врански ф — от град Враня. Калофер.
Вран чо м  — от вран  ’мургав, черен, 

чернокос’. Вранчев и Вранчов ф. Устово 
(Смолянско), Батак, Пещера, Калофер, 
Карлово, Елин Пелин, Ник. Милев.

Вранястенски ф — от с. Враня стена (Ра
домирско). Радомир, 1893.

Враншки ф — от с. Враняк (Белосла- 
тинско). Орехово, Остров (Ореховско), 1917.

Вратййски ф — от местно име Вратигата 
(?) Ихтиман.

Вратинарски ф — вм. Вретена реки (?) 
Карнобат, 1893.

Вратйнков ф. Стубел (Михайловградско).
Вратогазов ф — от диал. *вратогаз ’който 

си върти задника’. Благоевградско.
Вратцалиев ф — от диал. вра(т )цалия  

’жител на град Враца’. Русе, 1900.
Вратияшки ф — от диал. врат няк  ’едър 

врат* — били все пълни, вратести. Скра
вена, Липница (Ботевградско).

Врацов ф — може би грешка вм. Врагов. 
Пловдив.

Врач пр  — от врач. Копривщица, 1849. 
Врачев и Врачов ф. Копривщица, Пловдив, 
Пловдивско, Бариево (Севлиевско), Гло- 
жене (Тетевенско), Етрополе, Литаково, 
Гурково (Ботевградско). Врачовски ф .Троян, 
Койнаре (Белослатинско), Литаково, Гур
ково.

Врачана и Врачанка ж — от празника 
Врачеве (14 ноември) — родена на тоя ден 
или срещу него. Михайловград, 1877, 1956, 
1958; Владимирово (Михайловградско), р.
1928.
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Врачански ф — от град Враца. Берко
вица, 1917, 1960, Лехчево (Михайловград
ско).

Врачежа пр  — от с. Врачеш (Ботевград
ско). Бела Слатина (гроб). Врачежете — 
род. Бела Слатина.

Врачешки ф — от с. Врачеш (Ботевград
ско). Трудовец (Ботевградско).

Врачков ф — от прякор Врачкат а. Плов
див.

*Врежко или *Врешко м  — от вреж 
’стъбло на тиква и други растения’ (за
щитно име) или от гр. gpiaxto ’намирам*, 
близко по смисъл на Найден (?) Врежков 
ф. Струмица, 1917.

Вренков ф — от Френков с озвучаване 
на фр във вр (?) Варна.

Вресков ф — от прякор Вреско ’който 
много вряска’ (а според местно обяснение — 
от рибата вресак). Етрополе.

Врета ж — от гр. fJpixag ’грубо дървено 
изваяние, идол, статуя’. Кичевско.

Вретенаров и Вретенарски ф — от врете- 
нар. Етрополе, Златица, Пирдопско, Вра
ца, Кочериново (Станкедимитровско).

Врето м — мъжка форма срещу Врета. 
Стара Загора, 1880. Вретов ф. Стара За
гора, Пазарджик, Варна.

Вретула ж — от Врет(а)-\-ула . Вайганд.
Вречко м — умалит. от Врето (*Вречо). 

Вречков ф. Пиперица (Санданско).
Ври газов ф. Якоруда, 1917.
Вригов ф. Леринско.
Ври иго м  — от Фринго с озвучаване на 

ф р  във вр. Врйнгов ф.
Връба жу Връбан м — вм. Върба, Вър

бан. Ботевградско.
Връбка ж — умалит. от Върба, Връба. 

Ботевградско, Пещерско (Айтоско).
Връбко м  — умалит. от Върбо. Връб- 

ков ф. Перник.
Връблянски ф — от с. Върба (Радомир

ско).
Връбча ж — женска форма срещу Връбчо. 

Шумен.
Връбчо м — умалит. от Върби, Върбо. 

Айтос. Връбчев ф. Айтос, Бургас, Калуге- 
рово (Ботевградско).

Връгалом пр  — вж. Враголомски. Кюс
тендил, 1879.

Връдлевски ф — може би от с. Върдо- 
ловци (Царибродско).

Връснелев ф. Пловдив.
Врътешкарски ф — от диал. *врът еш - 

кар  ’който прави въртележки и върти 
децата, Стоб (Станкедимитровско).

Връцелски ф — от местност Връцел- 
ското. Разлива (Ботевградско).

Врязов ф — навярно вм. Брязов с ново
гръцки изговор на б. Бургас, 1917.

Вряшко м  — от Врежко, Врешко с вто
рично я  вм. е. Вряшков ф. Карабунар 
(Пазарджишко).

Всевлад м  — „побългарено“ от рус. Всс- 
волод. Търговище.

Всеволод м — от рус. Всеволод. Рядко.
Всеслав м — „всеславен“. Синод, имен

ник.
Всеслава ж — женска форма от Всеслав. 

Синод, именник.
Вузила и Вузилов ф. (Петъръ попъ Ву- 

зила — сливенецъ, 1843; Нойко х. Ву- 
зиловъ — Букурещъ, 1843).

*Вуйно м  — от Вуй(о)-|-Н0 . Вуйнов ф. 
Берковица.

Вуйо м — от остар. вуйо в смисъл ’момче, 
родено след сестрини си деца’ или пожела- 
телно име: да порасне и да стане вуйчо. 
Самоков, 1648, Софийско. Вуев ф. Ихтиман.

* Вуйчо м  — от вуйчо; срв. Вуйо. Вуй- 
чев ф. Габрово, Варна.

Вукадйн м — разновидност на Вълка- 
дин. Софийско. Вукадйнов ф. Софийско, 
Самоковско.

*Вукал м  — от Вук(о) +  ал. Вукалов ф. 
Станке Димитров, 1893.

Вукан м  — разновидност на Вълкан. Ло- 
пян (Ботевградско). Вуканов ф.

Вукана ж — разновидност на Вълкана. 
Вуканин ф. Костенец.

Вукашйн м  — разновидност на Вълкашин. 
Софийско. Вукашйнов ф. Брезник.

Вукйца ж — от Вук(о)4- ица. Шумен, 
1940 (преселници от ЗБ).

Вуко м  — разновидност на Вълко в 
говори, дето вм. вълк  изговарят вук. Со
фийско, Самоковско, Ихтиман. Вуков и 
Вуко век и ф. Вуковци — род в Лопян (Бо
тевградско).

*Вукол м  — гр. ВовхбХос — име на ка- 
лендарски светия. Вуколов ф. Смолян, 
1957.

Вукосава ж. Силистра, р. 1937.
Вуксан м  — от Вук(о)+са«. Вуксанович 

ф. София, 1910. Вуксанов ф. София, 1920.
Вула ж — женска форма от Вуло. Бо

тевградско.
Вулгаров ф — вм. Булгаров. Горна Ва

сил ица (Ихтиманско).
Вуле м — разновидност на Вульо, Вуло. 

Вулев ф. Панчарево.
Вулжо м  — вм. *Вулджо, Вулчо, умалит. 

от Вуло (?) Вулжев ф.
Вуло м — декомпозирано от „умалител

ното“ *Вулко или от Вуко с друго оконча
ние. Ботевградско, Етрополе, Батулци (Вра
чанско). Вулов ф. Ботевградско, Луковит, 
1894.

Вулпан м — рум. Vulpan. Вулпанов ф . 
Видин.

Вулпев ф — от рум. vulpe ’лисица’. 
Свищов, 1894, Стара Загора.

Вултев ф — навярно видоизменено от 
Вулпев. Стара Загора.

Вултияди м. Милославци (Трънско), р. 
1900.
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Вулчо м — умалит. от Вуло. Лютиброд 
(Врачанско), 1853.

Вульо м — от Вуло с меко окончание. 
Етрополе, Видраре (Тетевенско). Вульов 
ф. Етрополе, Калугерово, Лопян, Нова- 
чене (Ботевградско).

Вульпе ф — от рум. vulpe ’лисица’. 
Бесарабия.

Вуна ZHC съкрат. от Павуна или от 
Вута, Вуша с друго окончание. Типично 
за Ботевградско, Тетевенско, Луковитско, 
Белослатинско.

Вунка ж — умалит. от Вуна. Ботевград
ско.

Вунко м  — умалит. от Вуно. Вунков 
ф. Литаково (Ботевградско).

Вуно м — съкрат. от Павун или от Вуко 
с друго окончание. Врачеш, Новачене 
(Ботевградско). Вунов ф. Ябланица (Со
фийско), Врачеш, Гурково, Новачене. Ву- 
новски ф. Ботевград.

Вунчо м  — умалит. от Вуно. Липница 
(Ботевградско), Лакатник. Вунчев и Вуй
чов ф. Гурково, Краево, Липница, Лита
ково (Ботевградско), Божурище (Софий
ско), Мортагоново (Разградско).

Вупов ф — може би печатна грешка. 
Пещера, 1947.

Вурджев ф. Пловдив, 1954.
Вурдов и В ур до веки ф — от диал. вурда  

’извара; малоценна стока’ (от пер-тур. 
hurda). Богданлия (Елинпелинско), Вра
чеш (Ботевградско).

Вута ж — женска форма от Вуто. Ти
пично за Правец и Трудовец (Ботевград
ско). Вутин ф. Етрополе. Вутински ф. 
Липница (Ботевградско).

Вутак м — прякорно име от Вуто. Лу
ковит. Вутаков ф. Луковит.

Вуте м  — успоредна форма на Вуто, 
Вутьо. Софийско, Елинпелинско. Вутев 
ф. Елин Пелин, Мусачево (Елинпелинско), 
Ресен (Македония), 1917.

Вутешко м  — умалит. от Вутьо. Ву- 
тешков ф. Осиковска Лакавица (Ботев
градско).

Вутка ж — умалит. от Вута. Правец, 
Своде (Ботевградско), Враца. Вуткин ф. 
Литаково (Ботевградско).

Вутко м — умалит. от Вуто, Вутьо. 
Боженица (Ботевградско), Враца, Кубрат, 
1917. Вутков ф. Осиковица, Трудовец 
(Ботевградско), Ябланица (Тетевенско). 
Вутковски ф. Боженица (Ботевградско).

Вуто м  — от Вуко с друго окончание, 
както Вето и Веко, Гето и Геко, Хито и 
Хико, Бото и Боко, Въто и Въко. СЗБ. 
(В Ботевградско модернизират Вуто ла 
Васил). Вутов ф.

Вутомйр м — модернизирано от Вуто. 
Единичен случай.

Вутьо м  — успоредна форма на Вуто с 
меко окончание. Тетевенско, Луковитско. 
Вутев и Вутьов ф.

Вуцко м  — умалит. от Вуцо. Вуцков 
ф. Губислав (Свогенско).

Вуцо м  — от Вуко, Вуто с друго окон
чание, както Вацо, Вако и Вато, Мицо, 
Мико и Мито. Вуцов ф. Ботевградско, 
Габрово, Севлиево, Толбухин (гроб). Ву- 
цев ф. Губислав (Свогенско).

Вуча ж — женска форма от Вуче. Кос
тинброд (Софийско), р. 1888.

Вучарски ф — от диал. вучар ’вълчар’. 
Згурово (Кюстендилско).

Вуче м  — разновидност на Вълчо. Со
фийско. Вучев ф. Софийско, Самоковско, 
Ихтиман, Крива Паланка.

Вучидолски ф — от махала Вучи дол 
(Трънско).

*Вучйн м  — от Вуч(е) +  и«.
Вучйнка ж — женска форма срещу Ву- 

чинко. Балша (Софийско), 1911.
Вучйнко м  — умалит. от Вучин. Свидня 

(Свогенско).
Вучко м  — умалит. от Вуче. Софийско. 

Вучков ф. Софийско, Самоков, Самоков
ско, Пазарджишко.

Вучо м  — разновидност на Вълчо. Ву- 
чов ф. Осиковица, Осиковска Лакавица 
(Ботевградско), Ихтиман.

Вучоглавски ф — от диал. *вучоглав(ец) 
'?’ Кой но (Кюстендилско).

Вуша ж — женска форма от Вушо. Бо
тевградско, Соколаре (Белослатинско).

Вушка ж — умалит. от Вуша. Скра
вена, Трудовец (Ботевградско).

Вушко м  — умалит. от Вушо. Вушков 
ф. Ботевградско, Етрополе.

Вушо м  — от Вуко, Вуто с друго окон
чание. Ботевградско, Етрополе, Луковит
ско. Вушов и Вушев ф.

Въгларовф — от диал. въглар  ’въглищар’. 
Пазарджик.

Въглев ф — от прякор В ъгльо  ’черен 
като въглен’; срв. и Въгленов. Плевен, 
1869.

Въгленов и Въгленски ф — от въглен\ 
според семеен спомен от Севлиево: бил 
хубавец и горял момите като въглен. Сев
лиево, Деков (Свищовско), Благоевград.

Въглищарски ф — от въглищ ар. Враца.
Въглярски ф — от диал. въгляр  ’въгли

щар’. Михайловградско.
Въдрев ф. Айтос.
Въжаров и Въжарски ф — от въжар 

’който прави и продава въжета’. Кюстен
дил, Дрен (Радомирско) и др.

Въжмоков ф — от рум. v!j ’старец’. 
Свищов.

*Въжо м  — от Въшо с нарочно озвуча
ване н а ш в ж  (?) Въжев ф. Пещера, Варна.

Възвъзов ф — от тур. viz-viz ’между
метие за бръмчене или заекване’. Айтос.
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Въздържанов ф — измислен име на въз
държател (?) Гергевец (Сливенско).

Възелов ф — от прякор В ъзела  (пра- 
дядото си връзвал парите в кърпа, възел). 
Разград, 1897, 1900, Търговище.

Възкреся ж — съкрат. от Възкресил. 
Ново, рядко.

Възкресйн м  — превод на грц. Анастас. 
София, р. 1939.

Възкресйя ж — превод на грц. Анастасия.
Възлев ф — от прякор В ъзльо  *ни- 

•сичък човек, завързак’ или разновидност 
на Възелов. Варна.

Възнесена и Възнесения ж — от празника 
Възнесение — родена на тоя ден. Шумен, 
р. 1923.

Въко м  — от диал. вък  ’вълк’, разно
видност на Вълко. Кула, р. 1923. Въков 
ф). Кула, Видин, Гложене, Гол. Брестница 
(Тетевенско), Шумен, Кюлевча (Шуменско).

Въкьо м  — успоредна форма на Въко 
или от Вътьо с преход на т’в к \  Въкьов ф. 
Видин.

Въла ж — женска форма срещу Въльо, 
Въло. Плевенско, Ловеч, Михайловград
ско, Брезово (Пловдивско), Сливенско, Кар
нобатско, Айтоско, Бургаско. Вълни ф. 
Вълчедръма (Ломско).

Вълешко м  — от В ъ л(о )+ еш ко . Вълеш- 
ков ф. Садовец (Луковитско), Червен брег, 
Бела Слатина, Кнежа.

Вълка ж — женска форма срещу Вълко. 
На разни места из страната.

Вълкадйн м  — от Вълко навярно
под влияние на Костадин, Господин; срв. 
Миладин, Стоядин, Варадин. ЗБ. Вълкадй- 
нов ф. Стрезимировци (Царибродско), Це- 
рецел (Свогенско).

Вълкан м  — от Вълк(о)+а«. Нарядко 
из цялата страна. Вълканов ф. Вълкан- 
ски ф. Врачеш (Ботевградско), Кричим.

Вълкана ж — женска форма срещу Въл
кан. Главно ЗБ. Вълканински ф. Кнежа.

Вълканджйк м  — от Вълкан с турска 
умалит. наставка -джик. Вълканджйков 
ф. Драка (Грудовско).

Вълканка ж — умалит. от Вълкана. Въл- 
канкин ф.

Вълкянчо м  — умалит. от Вълкан. Ай
тос, 1893. Вълканчев ф.

Вълкарев ф — от диал. *вълкар  ’вълчар’. 
Делчево (Гоцеделчевско).

Вълкано веки ф — от някое селище с по
добно име. Боровци (Берковско).

Вълкаш м — от Вълк(о)+ам*. Невро- 
копско, 16 в.

Вълкашйн м — от Вълко+ш«н. Старо.
Вълко м — от вълк  — заклинателно име: 

да не му пакостят вълци (понеже сам той е 
вълк). Доста разпространено из цялата 
страна. Вълков, Вълковски и Вълко ви ч ф.

Вълковййски ф — от с. Вълковия (Ца
рибродско). Берковица.

Вълнар п р  — от въ лна р  ’търговц на 
вълна’. Старозагорско, 1900. Вълнаров ф. 
Сливен, Стара Загора.

Вълнев ф  — от прякор В ъ лньо  ’рунтав 
човек* (?) Пловдив, Момчиловци (Смолян- 
ско).

Вълнеев ф — видоизменено от Белнеев. 
Варна.

Въло м — декомпозирано от „умалител
ното“ Вълко или Вълчо. Плевенско, Те1- 
тевенско, Кнежа, Врачанско, Михайлов
градско, Лопян (Ботевградско). Вълов и 
Въло веки ф.

Вълхин ф — вм. Вълкин, от Вълка. 
Търново.

Вълчан м  — от Вълч(о)+ а н . Жеравна, 
1860, Айтос, Сливен, Лозен (Софийско). 
Вълчанов ф. Чирпан, Стара Загора, Пир
доп, Ломско, Софийско.

Вълчарете — род в Ботевград и Лип- 
ница (Ботевградско).

Вълчаров ф — от вълчар  ’ловец на вълци’. 
Михайловградско.

Вълчедръмски ф — от с. Вълчедръма 
(Ломско).

Вълчеков ф — от Вълчев с вмъкнато 
ек. Луковит.

* Вълчец м — умалит. от Вълчо (?) Въл- 
чецов ф. Смолянско. Вълчешки ф.

Вълчйн м — от Вълч(о) +  ц«. Враца, Лип- 
ница, Радотина (Ботевградско). Вълчй- 
нов ф. Враца, Етрополе, Ботевградско, 
Цалапица (Пловдивско). Вълчйновски ф.

Вълчйнко м  — умалит. от Вълчйн. Въл- 
чйнков ф. Белослатинско, Кнежа, Ботев
градско.

Вълчко м  — умалит. от Вълко или- Въл
чо. Вълчков ф.

Вълчо м  — успоредна форма на Вълко. 
Из цялата страна, повече в ЗБ. Вълчев 
и Вълчевски ф.

Въльо м  — успоредна форма на Въло с 
меко окончание. Главно ЮИзБ. Вълев 
и Въ ле веки ф.

Въльовичарски ф — вм. Валявичарски. 
Продановци (Самоковско).

Въндо м  — успоредна форма на Въндьо 
с твърдо окончание. Котел. Въндов ф:

Въндъков ф — вм. Фъндъков. Самоков, 
1900.

Въндьо м  — от Въньо с вмъкнато д. 
Силистра, Войново (Силистренско). Вън- 
дев и Въндьов ф. Котел, Сливен, 1867, 
Карнобат, Стралджа (Ямболско), Силистра, 
Алфатар (Силистренско).

Вънеров ф. Чирпан.
Вънко м — умалит. от Въньо, Въно. 

Вънков ф. Бели Извор (Тетевенско), Габ
рово.

Въно м — успоредна форма на Въньо. 
Вънов ф. Русе, 1917.

Вънто м  — от Въно с вмъкнато т. Вън- 
тов ф . Михайловградско.
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Вънчо м  — умалит. от Въньо. Вън че в 
ф. Мирово (Чирпанско)).

Въньо м  — от Въльо, Вътьо с друго 
окончание. Каблешково (Поморийско). Въ- 
нев и Въньо в ф. Сливен, 1845, Алфатар 
(Силистренско), Бреница (Белослатинско).

Върба ж — от върба  във връзка с праз
ника Връбница; отговаря на грц. Вая. 
Търновско, Беленско, Ореховско, Ботев
градско, Карнобат, Батак. Върбин и Вър- 
бински ф. Ботевградско.

Върбанов ф — от някоя местност Вър
бака. Пещера.

Върбан м  — мъжка форма от Върба. 
Главно СБ. Върбанов ф.

Върбанз ж — от Върб(а)+а/ш. Рядко.
Върбанка ж — женска форма от Вър

бан. Русе.
Върбачев ф.  Желязково (Грудовско).
Върбен м  — от Върб(о), Върб(ьо)-(-г«. 

Плевен. Върбенов ф.  Плевен.
Върбенйшки ф — от някое село с по

добно име. Плевен.
Върби м — североизточна форма на 

Върбьо. Златар (Преславско). Върбев ф. 
Шумен, Шуменско.

Върбйна ж — от Върб(а) \-ина . Ляско
вец, Карнобат, Толбухин.

Върбйнка ж — умалит. от Върбйна. 
Рядко.

Върбйцалиев ф — от диал. върбйца- 
ли я  ’от село Върбица’ (такива има 5). 
Шумен, София.

Върбйцов ф — навярно вм. Върбица- 
лиев.

Върблянски ф — вж. Върбянски. Зло- 
гош (Кюстендилско).

Върбо м — мъжка форма от Върба. 
Върбов ф. Габрово, Дряново, Русе.

Върбьо м  — разновидност на Върбо. Вър- 
бьов и Върбев ф.

Върбянски ф — от с. Върба (Радомир
ско). Злогош (Кюстендилско).

Въргйн м — от Върг(о)-4-мя. Въргйнов 
ф. Радомирско.

Върго м — от диал. въргам  ’хвърлям’ — 
защитно име във връзка с народния 
обичай да се подхвърля новородено дете; 
срв. Найден. Въргов ф. Велинград, Ка
занлък.

Върголомов ф  — вж. Враголомов. Бла
гоевград.

Въргул м  — от Върг(о)-р£/л. Въргулев 
ф. Асеновград, Павелско (Асеновградско), 
Пловдивско. Смолянско, Варна.

Върдол м  — разновидност на Вардол. 
Върдолов ф. Милковица (Никополско).

Вързанов ф — вж. Варзанов. Видин.
Вързйлов ф — от диал. варзйло  ’трес- 

чици от червено южно дърво за боядисване 
великденски яйца’. Пловдив.

Вързоев ф — от рум. Varzoi; вж. Вар
занов. Видин.

Вързопов ф —  от върздп.
Върколев и Върколов ф — може би ви

доизменено от Въргулев. Пещера.
Въркозунов ф — от диал. въркозун  ’връв 

или ремък за гащи’. Кула.
Върлаков ф — от диал. върлак  ’неспо

койно малко дете, което не дава мира на 
майка си’. Русе, Видин.

Върлйнков ф — от прякор В ъ рлйнка-  
т а  ’тънък и висок като върлина’. Котел.

Върльо м — успоредна форма на Върго* 
или от прилаг. върл. Върлев ф. Търново, 
Варна.

Върляков ф — разновидност на Вър
лаков. Карлово.

Бърсано в ф — вм. Варсанов. Пещера.
Въртан м  — от Върт(о)-(-АЯ. Въртанов. 

ф. Пирдопско.
Въртелов ф  — от диал. върт ел  ’ръжен 

за печене, шиш’; срв. Ватралов.
Въртел яка пр  — от диал. върт еляк  

’въртележка за прежда’. Котел.
*Въртен м — от Върт(о)4-е«- Въртенов 

ф. Пловдив.
Въртйгов ф — от върт йга  — растение, 

което носят момци, за да се въртят момите 
около тях. Велинград, Пазарджик.

Въртйгоров ф — от диал. *върт йгдр  
’буен вятър’ (?) Ямбол, Веселиново (Ям
болско) .

Въртййски ф — разновидност на Вра- 
тийски. Ихтиман.

Въртйкъщов ф — от диал. въ р т и къ щ а  
’въртокъщник, домакин’. Лясковец.

Върто м  — пожелателно име: да се вър
ти, да стои близо до родителите и дома си; 
срв. Намеран. Върто в ф. Трекляно (Кю
стендилско), Радомир, Софийско. Въртов- 
ски ф. Ботевград, Врачеш (Ботевградско).

Върховски ф — от някоя местност Вър
ха (?) Ямбол, 1893.

Върхошков ф.
Върчоланов ф — от диал. *върчолан' 

’който подхвърча’ (?); срв. Хвърчилков.
Вършйлов ф — от с. Горно или Долно- 

Вършило (Пазарджишко). Пловдив, Брест- 
ник (Пловдивско).

Въса ж — съкрат. от Василка с изясня
ване на неудареното а в ъ. Шумен, р. 
1888. Въсенски (вм. Въсински) ф. Благоев
град, Падеж (Благоевградско).

Въсеков ф — от Въсев с вмъкнато ек. 
Карнобат.

Въскресйя ж — вж. Възкресия. Сили
стра, 1894 (няколко).

Въсо м  — съкрат. от Васил или от Ве
селин; вж. Въса. Софийско.

Въстанов ф — от въст аник. София, 1879.
Въсьо м  — успоредна форма на Въсо е 

меко окончание. Въсев ф. Търново.
Вьта ж — женска форма от Въто. Вра

чанско, Видин, Шипочане (Самоковско)^ 
Красново (Пловдивско).
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Вътаков ф — от прякор Вътака ’който 
се вре навсякъде като вътък’ (?) Мездра.

Вътан м — от Вът(о)+я«. Вътанов ф.
Въти м — разновидност на Въто, Вътьо. 

Орехово.
Вътка ж — умалит. от Въта. Врачанско, 

Кула, Плевен, Чирпан.
Вътко м — умалит. от Въто, Вътьо. 

Кула, Белослатинско, Врачанско, Пле
венско, Михайловградско, Чирпан.

Въто м — от Въко, Въло с друго окон
чание, както Вуто, Вуко, Вуло. Белосла
тинско, Врачанско, Плевенско. Вътов ф. 
Съединение (Чирпанско). Вътовски ф. Бре
ница (Белослатинско).

Вътьо м  — успоредна форма на Въто с 
меко окончание. Чирпанско, Първомайско, 
Белозем (Пловдивско), Грудово, Поморий
ско, Тетевенско, Никополско, Белосла
тинско. Вътев и Вътьов ф. Карнобатско, 
Цар Петрово (Кулско).

Вътяков ф. Варна.
Въхлев ф — може би нарочно видоиз

менено от Бъхлев. Търново, Пловдив.
Въца ж — женска форма срещу Въцо. 

Ловеч, Ловешко, Бежаново (Луковитско), 
Севлиево, Севлиевско, Русе, Русенско, Шу
мен. Въцин ф. Кнежа.

В1»цка ж — умалит. от Въца. Ракита 
(Луковитско).

Въцко м  — умалит. от Въцо. Въцков 
ф. Въцковски ф. Враца.

Въцо м  — от Въко, Въто, Въло с друго 
окончание, както Вуцо, Вуто, Вуло. Ка-

тунец (Ловешко). Въцов и Въцев ф. Ло 
вешко, Враца, Михайловград, Плевен.

Въча ж — женска форма срещу Въчо. 
Въчин ф. Банско. Въчински ф. Койнар 
(Белослатинско), Плевен.

Въчка ж — умалит. от Въча. Златар 
(Преславско), Зетьово (Чирпанско).

Въчко м — умалит. от Въчо. Зетьово 
(Чирпанско). Въчков ф. Чирпан, Ъглен 
(Луковитско), Мелник.

Въчо м — от Вълчо с изпадане на л 
или успоредна форма на Въко. Карнобат, 
1878, Добрич (Хасковско), Жълтеш (Габ
ровско), Ласкар (Плевенско), Златар (Пре
славско), Шумен. Въчев ф. Хасково, Шу
мен, Преслав, Свищов, Ловеч. Въчовски ф.

Въша ж — женска форма срещу Въшо. 
Въшин ф. Галиче (Белослатинско).

Въшко м — умалит. от Въшо. Въшков 
ф. Брегово (Видинско), 1917.

Въшо м  — от Въто, Въко, Въло с друго 
окончание, както Вушо, Вуто, Вуко, Вуло. 
Въшев ф. Катунец (Ловешко).

Вягов ф — от виал. вяг , вег ’кривоглед’; 
срв. Ведев. Павелско (Асеновградско), Плов
див.

Вязгин ф.
Вяне м  — разновидност на Вене, Вено 

със запазено якане. Вянев ф. Гоце Делчев 
(гроб).

Вятров ф — от вят ъ р  — може би поради 
често повтаряне на тая дума. Стояново 
(Ловешко), 1917.

Вячеслав м — рус. Вячеслав ’с по-го- 
ляма слава’. Ново, рядко.
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Гаазйев ф — от прякор Гаази  ’победи- 
~тел, непобедим* (ар.-тур. gazi). Русе, 1937.

Габаров и Габарев ф — от с. Габарево 
(Казанлъшко). Габарево, 1905, Казанлък, 
Варна, Сливен.

Габеров и Габерски ф — от с. Габер 
(Царибродско или друго). Благоевградско.

Габраков ф  — от мах. Габрака (Еленско) 
или от друго някое село. Търново, 1927, 
Луковит, Кюстендил (гроб), Крива Па
ланка.

Габрашйнски и Габрешански ф — от
с. Габаре (Белослатинско). Бела Слатина, 
Бреница (Белослатинско).

Габрашков ф — от мах. Габрака (Елен
ско). Дулово.

Габриел м  — латински изговор на Гав- 
риил. Ново, рядко.

Габриела ж — женска форма от Габриел. 
Михайловград, р. 1933.

Габриелйна ж — от Габриел(а) +  ина. 
София, р. 1959.

Габрйлов ф — вм. Гаврилов. Каблешково 
(Поморийско).

Габрйна лс — произволна форма от ба- 
• бите Гана и Гена. Кула.

Габровец пр  — от град Габрово. Севлие
во, 1900.

Габровски ф — от град Габрово или от 
друго някое селище с подобно име. На 
много места из страната.

Габулов ф — вм. Гадулов. Айтос.
Габъров и Габърски ф — от мах. Габър- 

ска (Троянско). Гиген (Никополско).
Гавадело в ф — от Гадавелов с метатеза 

(може би нарочно).
Гавадйнов ф — от диал. *гавадйна  ’га- 

вед, звяр, диво животно’. Пловдив.
Гавазов и Гавазки ф — от гавазин  ’въо

ръжен пазач на големец’ (ар.-тур. kavaz). 
Битоля, Белее, Пазарджик, Стара Загора, 
Грудово, Русе, Ловеч, Бистрица (Софийско).

Гавалюгов ф — от диал. *гавалюга ’шум,
: гълчава, врява’ (?) Бургас, 1900, София, 
1897, Станке Димитров, 1900.

Гаван&ров ф — от диал. *гаванйр ’който 
прави и продава гаванки’ или побългарено 
от *Гаванкаджиев. Пловдив.

Гаванбзов (или Гаванезов) ф — от диал. 
гавандз ’голяма тенджера или гърне’ (тур. 
kavanoz). Пловдив.

Гавардев ф.
Гавелски ф. Костенец, Ихтиман.
Гавйзов ф — навярно вм. Гализов. Бре

зово (Пловдивско).
Гавлашки ф. Гол. Конаре (Пловдивско).
Гаврайл м  — библейско име, евр. „кре

пост божия“. Рядко, Гаврайлов ф.
Гаврайла и Гаврайлка ж — женска форма, 

от Гавраил. Русе, 1936.
Гаврайлко м  — умалит. от Гавраил. 

Гаврайлков ф. Разград.
Гаврйдов ф — видоизменено от Гаврилов 

(?) Пловдив.
Гаврййски ф — от гавра  или вм. *Гав- 

рилски (?) Градище (Севлиевско).
Гаврйко м  — умалит. от Гаврил. Гаврй- 

ков ф. Самоков.
Гаврйл м  — ськрат. от Гавраил. Нарядко 

из цялата страна. Гаврйлов ф.
Гаврйла и Гаврйлка ж — женска форма 

от Гаврил. Етрополе, Тетевен.
*Гаврйт м  — видоизменено от Гаврил (?) 

Гаврйтов ф.
Гаврьо м  — ськрат. от Гаврил. Н. Геров.
Гага ж — женска форма от Гаго. Ник. Ми

лев.
Гагалелиев ф — от с. Гагаля (Русенско). 

Русе.
Гагалов ф. Нова махала (Чирпанско), 

Батак.
Гагамов ф — от Гамов с удвояване на 

първата сричка. Стара Загора, Ямбол.
Гаганелов ф — от диал. *гаганела ’гагау- 

зин’ (?) Варна.
Гаганйшки ф — от с. Гаганица (Берков

ско). Радомир.
Гагаров и Гагарски ф. Пазарджик, Сло- 

кощица (Кюстендилско).
Гагаузов ф — от гагаузин. Варна, Плевен.
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Гагаш м — от Гаг(о) +  аш. Гагашев ф. 
Русе.

Гаго . м — видоизменено от Гаврил, Га- 
льо, Гало, Гаро или друго подобно име. 
Ракитово (Велинградско). Гаго в ф. Перу
щица, 1893, Пазарджик, 1900, Айтос, 1893, 
Ракитово, Пчеларово (Кърджалийско), Кип- 
ра (Варненско). Гаговски ф. Узунджово 
(Хасковско).

Гаголевичин ф — от Гаголевица, жената 
на Гагул. Банско.

Гагул м  — от Гаг(о) +  ул . Гагулов ф. 
Кюстендил. Гагулски ф. Босилеград.

Гагульо м  — от звателната форма на 
Гагул. Гагульов ф. Ник. Милев.

Гагуля ж — женска форма от Гагульо. 
Ник. Милев.

Гагъчев и Гагъшев ф. Пловдив (маке
донци).

Гадавелов ф — от диал. *гадавела ’гаден 
човек* или ’който много се гнуси’ (?) Про- 
димчец (Ловешко).

Гаданчев ф — от прякор Гаданчо  (оби
чал да гадае). Суворово (Варненско), 
Шумен.

Гадата пр  — от забравеното име Гадо. 
Трудовец (Ботевградско).

Гадел м  — от Гад(ьо) +  ел. Гаделев ф. 
Хасково, Първомай, Пловдив.

Гадерски ф — вм. *Гаделски\ вж. Гадел. 
Пазарджик.

Гаджалов и Гаджалски ф — от диал. 
.гаджал(ин) ’1. мършаво добиче; 2. презри
телно прозвище на турчин’. Стара Загора.

Гаджан м  — от Гадж(о) -\-ан. Гаджанов ф. 
Гюмюрджина, 1880, Стара Загора, Русе, 
Долна Баня (Ихтиманско).

Гаджевръков ф. Пловдив.
Гаджо м  — съкрат. от Гаврил или от 

Гачо с озвучаване на ч в дж. Плов
дивско.
Гаджев и Гаджо в ф. Панагюрище, Плов
дивско, Пещера, Асеновград, Мъглиж (Ка
занлъшко), Ихтиман, Ихтиманско. Гаджов- 
ски ф.

Гаджоков ф — от прякор Гадж дк (от 
Гаджо).

Гаджон м  — от Гадж(о)+ он. Гаджонов ф. 
Типично за пловдивските католици; Стара 
Загора, Раздел (Ямболско), Габрово.

Гаджул м  — от Гадж(о) -J- t/л.Гаджулов ф. 
Ново село (Видинско).

Гаджур м  — разновидност на Гаджул. 
Гаджуров ф. Асеновград, Асеновградско.

Гади м  — североизточна форма на Гадьо. 
Поповско. Гадев ф.

Гаднев ф — от гаден  (?) Троян, 1893. 
Гадо м  — успоредна форма на Гадьо с 

твърдо окончание. Гадов ф. Елховско.
Гадул м  — от Гад(о) +  ул . Гадулов ф. 

Дрянковец (Айтоско).
Гадуларов и Гадуларски ф — писмена раз

новидност на Гъдуларов. Шумен, Ловеч.

Гадьо м  — видоизменено от Гаврил, Га
ньо, Гачо или друго някое име. Бр. Мила
динови. Гадев ф. Троян, 1920. Гадевски ф. 
Троян, 1917.

Гадючков ф — от рус. гадюка ’усой
ница* (?)

Гадя ж — женска форма от Гадьо. 
Сливен, р. 1861.

Гаеолу ф — от Гайо, Гаев с турска на
ставка. Котел, 1962.

Гажеров ф. Бесарабия, 1857.
Газаранов ф — от диал. *газаран  ’човек 

с големи гъзери’ (?) Чирпан.
Газдаров ф — някаква разновидност на 

Газдов (?) Пазарджик.
Газдов ф— от диал. газда  ’1. водач на 

градинарска дружина; 2. Сърбин* (унг.-рум. 
gazda). Горна Оряховица, Ловеч, Враца.

Газенов и Газенски ф — от диал. * газен, 
съкрат. от ар.-тур. gazenfer ’храбър, без
страшен’ (?) Хвойна (Асеновградско).

Газепа пр  — от диал. газеп ’лют, яро
стен’ (ар.-тур. gazep). Павликени, 1940. 
Газепов ф. Севлиево, 1927, Пловдив, Плов
дивско, Пазарджик, Варна.

Газеров и Газерски ф — от диал. газер  
’гъзер’; срв. Газаранов. Крупник (Благоев
градско), Разград, 1917.

Газибаров и Газибарски ф — от диал. 
газибари  ’жители на отдалечена махала, 
които газят бари на път за по-голямото 
село или града*. Горни Лозен, Студена 
(Софийско), Калугерово (Ботевградско), 
Сливен, Берковица, Озирово (Берковско).

Газйев ф — вж. Гаазиев. Ивайловград- 
ско).

Газилайна пр  — от гази лайна. Крушово 
(Македония).

Газинчев ф — навярно видоизменено от 
Газенов. Батак.

Газнев ф . Стралджа (Ямболско).
Газов ф. София, 1927.
Газурков ф— от диал. гъзурко  ’който се 

гъзи, обръща си задника*. Дряново, 1833, 
Търново, Русе, Тутракан, 1893.

Газянов и Газянски ф — разновидност на 
Газенов. Пазарджик, Славяново (Плевен
ско), Брежани, Крупник (Благоевградско).

Гаин м  — от Га(йо) +  ин. Ник. Милев.
Гайшев ф — може би от Каишев с озву

чаване на к  в г. Брягово (Първомайско).
Гайбееь ф — от ар.-тур. gaybi ’тайнствен, 

невидим’. Карнобат.
Гайганарски ф. Райково (Смолянско),1720.
Гайгуров ф — от диал. гайгур  ’слаб, 

немощен човек’. Мелник, 1920, Благоев
град.

Гайдаджиев и Гайдаджийски ф — от диал. 
гайдадж ия ’гайдар*. Свежен (Карловско), 
Хасково, Стряма (Пловдивско).

Гайдара п р  — от гайдар. Плевен, 1900. 
Гайдаров и Гайдарски ф. Етрополе. Ботев
град, Горнооряховско, Стара Загора, Троян.
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Гайдарджйев ф — от диал. гайдардж йя  
’гайдар’. Дряново, Шумен.

Гайдарчев ф — от гайдарче. Ряхово (Ру
сенско), 1906.

Гайдашев ф — от диал. *гайдаш  „гай
дар’ (?) Гюмюрджинско.

Гайдеров ф — видоизменено от Гайда
ров.

Гайдов и Гайдовски ф — от прякор Гай- 
дат а  ’1. който често „надува гайдата“ 
(плаче); 2. който приказва бързо и нераз
брано като ручило на гайда’. Търново, 
1893, Лясковец, Нова Загора, 1893, Гру
дово.

Гайдурков ф — от прякор Г айдуркат а ; 
вж. Гайдуров и Гайдов. Враца.

Гайдуров и Гайдурски ф — разновидност 
на Гайдов. Търново, Ловеч.

Гайзанов ф — от Газянов с отмет на йота- 
цията. Пловдив, 1904.

Гайка ж — женска форма от Гайко, 
Гайо. Трявна.

Гайко м  — умалит. от Гайо. Гайков ф. 
Каварна. Гайкович ф. Котел, 1867.

Гайндров ф. Лясковец, Горна Оряховица.
Гайно м  — от Гай(о), Гай(ко) но, както 

Райно, Райо, Райко. Гайнов ф. Златарица 
(Еленско), Лясковец.

Гайнур м — от Гайн(о) +  ур . Гайнуров ф. 
Лясковец, Търново.

Гайо м — съкрат. от *Драгай, както 
Ганьо от Драган или Герган. Котел , 1867, 
Варна . Гаев и Гайов ф. Котел, Малък чиф
лик (Търновско) Пловдив, Загражден (Ни- 
кополско), Горни Вадин (Ореховско). 
Гаевски и Гайо веки ф. Русе, Дойренци (Ло
вешко).

Гайтан м — от гайт ан  (ит.-тур, gay tan), 
осмислено по израза гайт ан вежди ’тънки, 
хубави вежди’. Гайтанов ф. Свищов, 1888, 
Своге (добруджанец). Гайтановски ф. Плов
див. Гайтанени ф. Лом.

Гайтана ж — женска форма срещу Гай
тан. Пазарджишко, Асеновградско, Лита- 
ково (Ботевградско), Кичевско.

Гайтанджйев ф — от гайт андж йя  ’произ
водител или продавач на гайтан’. Сопот, 
Тетевен.

Гайтанеков ф — от Гайтанов с вмъкнато 
ек. Пловдив.

Гайтанка ж — умалит. от Гайтана. Асе
новград.

Гайто м — от Гайо с вмъкнато т  или 
съкрат. от Гайтан. Ник. Милев.

Гайчо м  — умалит. от Гайо. Сопот, 1845. 
Г а й ч о в е ц  — местност в Скравена 
(Ботевградско).

Гаки м — съкрат. от Георгаки. Станке 
Димитров, 1893. Гакев ф. Пещера.

Гакия м  — разширено от Гаки. Радомир, 
1894.

Галактион м  — грц. ГаХосхтюу, от focX# 
’мляко’ — име на календарски светия. 
Вайганд, Синод, именник.

Галан м  — от Гал(о) +  ан. Галанов ф. 
Типично за Пещера. Галански ф. Варна.

Галантов ф — от модната на времето дума 
галант ен. София, 1897.

Галанцев ф — разновидност на Галантов.
Галатйн м — видоизменено от Галатион. 

Пловдив.
Галатион м — вм. Галактион. Церово* 

(Пазарджишко), 1917, Варна. Галатионов ф. 
Панагюрище.

Галатовски ф — от с. Галата (Тетевен
ско и Варненско).

Галбулев ф. Пещера (македонци).
Галвучки ф.
Гале м  — югозападна форма на Гальо, 

Гало. Радомир, Софийско. Галев ф. Само
ковско, Пазарджик.

Галелйн м — от Гале +  ли н  (?) София, 
1958.

Гален м  — мъжка форма срещу „модер
ното“ Галина. Шумен, р. 1959, Горна Оря
ховица, р. 1965.

Галена ж — разновидност на Галина. 
Заножене (Берковско), р. 1877, Гаганица 
(Берковско), р. 1926, Велинград (старо),. 
Якоруда, Варна.

Галендйнов ф  — от гален Дино.
Галенка ж — умалит. от Галена. Яко

руда.
Гален ски ф. Търговище.
Галибанов ф — от диал. *галибан\ вж. 

Галибов. Севлиево, Лясковец.
Галйбов ф — от ар.-тур. galip,-bi ’по

бедител’. Враца, 1930.
Галйзов ф — от ар.-тур, galiz ’груб, не

приличен’. Троян, 1871, Севлиево, Търно
во, Шумен.

Галййски ф. Пловдив.
Галилей м  — от името на областта Гали- 

лея в евангелска Палестина; срв. Витлием 
Йерусалим, Назарчо. Пловдив, р. 1891, 
Остров (Ореховско), р. 1931, Михайлов
град. Галилеев ф. Пещера, Велинград, 
Якоруда.

Галимйр м  — от Гальо и -м ир  или от 
от гален  и м ирен  (?) София, 1958, Русе, р. 
1952, Разград, 1962.

Галйн м — а) от Гал(о), Гал(ьо) -f- ин\. 
Старо, б) мъжка форма срещу руското 
Галина. Ново. Галйнов ф. Челопеч (Пир- 
допско). Галйнски ф. Ставерци (Орехов
ско), 1917.

Галйна ж а) женска форма от Галцн. 
Старо. Пловдив, р. 1891, 1893, 1918, Здра
вец (Исперихско), р. 1885, Михайловград
ско, Вършец, Плевен, р. 1926, Кула, р.1939. 
б) от руско Галина. Ново, модно, (В Шу
мен през 1959 г. са записани. 24 Галина). 
Галйнин ф. Вършец.
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Галйнеков ф — от Галинов с вмъкнато ек. 
Панагюрище.

Галйнка ж — умалит. от Галина. Вършец, 
1890, 1891, Айтос, 1922.

Галйнчо м  — умалит. от Галин. Горни 
Богров (Софийско), р. 1937, Галйнчев ф. 
Пловдив.

Галион м  — видоизменено от Галин. Ка- 
зичене (Софийско), р. 1890.

Галитйн м — вм. Галатин. Галитйнов ф.
Галитион м — вм. Галатион. Галитио- 

нов ф.
Галитон м  — видоизменено от Галатион. 

Михайловград, Долна Василица, Голак 
(Ихтиманско), р. 1934. Галитонов ф. Михай
ловград. Галитоньов ф. Пазарджик.

Галитона ж — женска форма от Галитон. 
София, р. 1925, Вършец, р. 1934.

Галифбна ж — вм. Галитона. Михайлов
град, р. 1930.

Галйца ж — от Галина с друго окончание. 
Горни Богров (Софийско), р. 1931.

Галицена ж — може би от рум. galife 
’домашни птици’ — защитно име: да трае 
като домашните птици. Толбухин, 1950.

Галичанов ф — от с. Галиче (Ореховско). 
Пловдив.

*Галйш м  — от Гал(о), Гал(ьо) -|- иш. 
Галйшев ф. Русе. Галйшки ф. Айтос.

Галия ж — видоизменено от Галя. Сомо
вит, р. 1959.

Галка ж — умалит. от Галя или женска 
форма срещу Гале. София, р. 1927, Ра
домирско.

Галко м  — умалит. от Гало, Гальо. Гал- 
ков ф. Севлиево.

Гало м — от старинно гал  ’черен, мур
гав’ — защитно име; срв. Черньо, Сиво, 
Сяро, Гарьо. Гало в ф. Пазарджик, 1893, 
Софийско, Габрово, Еленско, Варненско. 
Галовски ф. Кнежа, Еница (Белослатинско).

Галованов ф — може би от рус. Голован. 
София, 1893.

Галолев ф — от по-старо Галоли, гръцко 
име. Асеновград.

Галун м  — а) от Гал(о) -+- ун \ б) от диал. 
га лу н  ’гълъб’. Караисен (Свищовско). Га- 
лунов ф. Търново, Каблешково (Помо
рийско). Гал уиски ф. Жеравна, 1905, Сли
вен, 1900, Пловдив, 1900, Шумен.

Галуна ж — женска форма от Галун. 
Ломско, Михайловград, Заноге, Губислав 
(Свогенско), Белица (Ихтиманско), Банско.

Галунка ж — умалит. от Галуна. Михай
ловград. Галункин ф. Пазарджик.

Галутка ж — навярно вм. Калудка. Ко
привщица, нар. песен.

Галуц м — от Гал(о) +  уц . Галуцов ф. 
Расово (Ломско), Русе.

Галуш м  — от Гал(о) +  уш . Галушев ф. 
Шумен, 1900, Пловдив.

Галуша ж — женска форма от Галуш.

Галушка ж — умалит. от Галуша.
Галчо м  — умалит. от Гало, Гальо. Ра

домирско. Галчев и Галчов ф. Говедарци 
(Самоковско), Осиковска Лакавица (Ботев
градско), Добринища (Разложко).

Галънски ф — може би вм. Галунски.
Галъшев ф — навярно вм. Галушев. 

Шумен, 1935, София, 1917, 1952.
Гальо м  — успоредна форма на Гало с 

меко окончание. Галев и Гальо в ф. Врачеш, 
Новачене (Ботевградско), Чепинци (Софий
ско), Самоковско, Петрич.

*Гальор м  — от Галь(о) -f op. Гальо- 
ров ф. Дебър (Първомайско).

Галя ж — а) женска форма срещу Гало, 
Гальо. Старо, б) рус. Галя, умалит. от 
Галина. Ново.

Галян м  — от Галь(о) +  ан. Галянов ф. 
Пловдив, 1927.

Галяна ж — кръстоска от Галя и Галина. 
Брацигово, р. 1956.

Гамазов ф — разновидност на Гамизов, 
Гамозов. Пловдив.

Гамаков ф — от диал. *гамак ’псувач’; 
вж. Гамизов. Варненско.

Гамалов ф — може би видоизменено от 
Гамаров или Гаманов. Самоков.

Гаманов и Гамански ф — от диал. *га- 
ман ’лакомец, гладник’ (рум. gaman). Оре
хово, Павликени.

Гамаров ф — от грц. fopapi ’1. мага
решки товар; 2. магаре’. Перущица, 1893.

Гамашев ф — от прякор Гам аш а  (ходел 
все с гамаши); срв. Ботушев. Орешец 
(Харманлийско).

Гамейски ф — от диал. *гамей  ’женкар, 
развратник’ (от гр.); срв. Гамов. Острец 
(Троянско), Шумен, Кула.

Гамзаков ф — от диал. *гамзак  ’ 1. мръсен 
нечистоплътен човек; 2. който намига, 
хвърля закачлив поглед’ (от ар.-тур. gamze). 
Варна.

Гамйзов ф — от гр. 'fapifoa> ’псувам*. 
Лясковец.

Гамйшев ф — видоизменено от Гамизов 
или от Гюмишев. Лещен (Гоцеделчевско), 
Бургас.

Гамов ф — от гр. с̂срос ’женитба; прен. 
полов акт’. Пловдив, Казанлък, Враца.

Гамозов ф — видоизменено от Гамизов 
под влияние на диал. гамосвам. Средна кула 
(Русенско).

Гамсъзов ф — от диал. гамсъз безгри 
жен* (от ар.-тур. gam и отрицание siz). 
Ловеч.

Ган м  — съкрат. от Драган. Старо. Ботев
град, Лакатник, Церово (Свогенско). Га- 
нов ф.

Гйна1 ж — съкрат. от Драгана или Герга
на. Из цялата страна. Ганин и Ганински ф.

Гана2 м  — западна форма на Гано. Берко
вица (старо).
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Гана долени ф — може би вм. Анадолски. 
Стрелец (Горнооряховско).

Ганак м  — прякорно име от Ган. Гана- 
ков ф. Новачене (Ботевградско).

Ганаш м  — от Ган(о) +  аш. Калофер, 
1845. Ганашев ф. Калофер, 1900. Ганаш- 
чето ф. Калофер, 1845.

Ган гарата пр  — от диал. гангара  ’нещо 
едро, обемисто’. Голема Раковица (Елин- 
пелинско), 1876. Гангаров ф. Рогош (Плов
дивско), 1908, Пловдив, Кърджали.

*Ганго м  — от Ганко с озвучаване на нк  
в нг. Ган го в ф. Пазарджик.

Гангуров ф — видоизменено от Гангаров. 
Мърчево (Михайловградско).

Ганда ж — от Гана с вмъкнато д. Страл
джа (Ямболско), 1847.

Гайдаров ф — може'би грешка вм. Гай
даров.

Ганджол и Ганджул м  — от Ганчол с 
озвучаване на нч в ндж. Ганджулов ф. Алино 
(Самоковско), Самоков. Ганджоловски ф.

Гандйлев ф — от диал. *гандйл  ’който 
много мисли’ (от рум. gindi ’мисля*). Въбел 
(Никополско)1

Ган до м  — от Гано с вмъкнато д. Котел, 
1845, Банкя, Варна. Гандов ф. Типично за 
Банкя.

*Гандоз м  — разширено от Гандо. Гандо- 
зов ф. Дюлево (Грудовско), Бургас.

Гандьо м  — от Ганьо с вмъкнато д. 
Котел, 1867, Варна. Гандев ф. Жеравна, 
Балчик, Сливен, Толбухин.

Гане м  — западна форма на Ганьо. До- 
ганово (Елинпелинско). Ганев ф.

Ганелия ж — от Гана и Анелия. Габро
во, р. 1959.

Ганета ж — умалит. от Гана по типа на 
Анета, Мариета и под. Дойренци (Ловешко), 
р. 1936, Криводол (Врачанско), р. 1955, 
Брезник, р. 1961.

*Ганец м — прякорно име от Гано. 
Ганецов и Ганецовеки ф. Борован (Бело- 
сл атинско).

Ганешка ж — от Ган(а) +  еш ка. Га- 
нешкин ф. Луковит.

Ганзован и Ганзовян ф — стара форма 
на Гънзовянов. Видин, 1850, 1860.

Ганзурев и Ганзуров ф. Райково (Смолян- 
ско), 1917, Ксанти, 1917.

Гани м  — североизточна форма на Ганьо. 
Русе, Разград. Ганев ф.

Ганйев и Ганйовски ф — от прякор Г а - 
нйят а  ’?’ Елин Пелин.

*Ганйч м  — умалит. от Гано, Ганьо. 
Ганйчов ф. Горни Лом (Белоградчишко).

Ганка ж — умалит. от Гана. Из цялата 
страна.

Ганко м  — умалит. от Ганьо, Гано, Ловеч. 
Танков ф. Вършец. Ганковски ф. Троян.

Гано м  — разширено от Ган. СЗБ. Га- 
нов и Гановеки ф.

Ганойл м  — от Гано +  ил  (от имена като 
Михаил, Емануил и под.). Ихтиман, р. 1959.

Ганузлиев ф — от диал. ганозлйя  ’грък 
от островите, който търгува по нашенско 
с маслини, зехтин, сапун и др.’ Стара За
гора, Толбухин.

Гануков ф. Пловдив.
Ганул м  — от Ган(о) +  ул . Ганулов ф: 

Русе.
Гануш м  — от Ган(о) +  уш . СИзБ. Го- 

нушев ф.
Гануша ж — от Ган(а) уш а. Шумен, 

Шуменско, Варна, Плевен, Ореховица (Пле
венско).

Ганушка ж — умалит. от Гануша. Ти
пично за Шумен; Разград, Русе. *

Ганцаров ф . Търново (външно лице).
Ганча ою умалит. от Гана. Велинград.
Ганчо м  — умалит. от Ган, Гано, Ганьо. 

Доста разпространено, главно ИзБ; типич
но за Дряново. Ганчев и Ганчов, Ганчо в- 
ски и Ганчевски ф. (

Ганчол м  — от Ганч(о) +  ол. Рядко.
Ганьо м  — успоредна форма на Гано сг 

меко окончание. Главно ИзБ. Ганев (и 
Ганьо в) ф.

Ганюш м  — разновидност на Гануш. 
Лехчево (Михайловградско).

Гапе и Гапо м  — съкрат. от Агапий. 
Тръстеник (Плевенско). Гапевф. Добриншца> 
(Разложко). Гапов ф. Габрово, Левски.

Гапчо м  — умалит. от Гапе, Гапо. Н. Ге
ров. Гапчев ф. Пловдив.

Гарабедов ф — вм. Гарабетов. Стара За
гора.

Гарабетов ф — от ар.-тур garabet ’чуд- 
новатост, оригиналност’. Чирпан.

Гарабййски ф — вм. *Гарибийски; вж. 
Гарибов. Разлог, 1917.

Гарабйнски ф — вж. Гарабийски. Алфа
тар (Силистренско).

Гарабйтов ф — вм. Гарабетов. Пещера.
Гарагашков ф — от диал. гарагаш ка  

’сврака’; срв. Свраков. Пазарджик, 1905.
Гараджовци род — вм. Караджовци. 

Церецел (Свогенско).
Гаралиев ф  — от диал. *гаралия  ’който* 

живее на гарата’. Гара Кричим.
Гаралбв ф — вм. Горалов. Ракитово (Be- 

линградско).
Гаратунски ф. Друган (Радомирско).
Гарафйлов ф — вм. Гаруфалов. Варна.
Гарбатйлов ф — писмена разновидност на 

Гърбатилов. Пловдив.
Гарбатов ф — писмена разновидност на 

Гърбатов. Пиргос (Русенско).
Гарбузанов ф — писмена разновидност на 

Гърбузанов. Русе, 1900.
Гарбус пр  — от диал. *гърбуз  ’гърбав 

човек’ (?) Търново. Гарбузов ф. Свищов* 
1888, Търново.
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Гарвалов ф — от Гарфалов с озвучаване 
на ф във в. Чирпан, 1893, Пловдив, Русе, 
1905, Щръкелово (Русенско).

Гарванов и Гарван ски ф — от прякор 
Гарвана  (креслив, граблив, чернокос, черен 
или нещо подобно). Стара Загора, Нова За
гора, Сливен, 1883, Чирпан, Харманлии, 
Загорци (Грудовско), Мездра, Вършец,Брест 
(Никополско), Ботевградско.

Гаргарйчов ф — вм. Гъргаричев. Търно
во, 1893.

Гаргов ф — от прякор Гаргат а  (вж. Гар
ванов). Сливен, Стара Загора, Нова За
гора, Елховско, Пловдивско, Пазарджишко, 
Голак (Ихтиманско), Казичене, Лозен 
(Софийско).

Гардаков ф — писмена разновидност на 
Гърдаков. Смолско (Пирдопско).

Гарджаров ф — от *гардж ар ’лош ловец, 
който бие гарги’. Пловдив.

Гарджо м  — от Гарчо с озвучаване на 
рч  в рдж. Г&рджев ф. Асеновград, Грудрво, 
Димитровград.

Гарел м  — от Гар(о) +  ел. Гарелов ф. 
Смилец (Панагюрско), Пазарджишко, Плов
див.

Гарелко м  — умалит. от Гарел. Гарел- 
ков ф. Пловдив.

Гарибалди и Гарибалдов ф — от името 
на известния и почитан в миналото у нас 
италиански революционер Джузепе Гари
балди. Казанлък, Нова Загора, Плевен.

Гарйбов и Гарйбски ф  — от ар.-тур. ga- 
rip, -bi ’чужденец; самотник*. Болград, 
1862, Бургас, 1900, Плевен, 1920, Търново, 
Крушето (Горнооряховско), Стефаново (Ло
вешко).

Гарйнка ж — женска форма от Гаро. 
Редина (Свогенско).

Гарйпов ф — вм. Гарйбов. Кнежа.
Гарланов ф — писмена разновидност на 

Гърланов.
Гарнйзов ф — може би във връзка с 

Гарньо. Левски, София.
Гарной м  — разновидност на Гарньо. 

Гарнбев ф. Панагюрище.
Гарньо пр  — от диал. гар\ вж. Гаро. 

Г а р н ь о в  д о л  — местност в Боженица 
(Ботевградско).

Гаро м  — от диал. гар  ’сив, мургав, че
рен* — защитно име като Черньо, Сиво, Га- 
льо. Пловдив. Гйров ф. Плевен, Самоков. 
Гаро веки ф. Славовица (Плевенско).

Гаровалов ф — вж. Гарвалов. Чирпан,
1897.

Гарой м  — разширено от Гаро. Гароев ф. 
Брегово (Видинско).

Гарол м  — от Гар(о) +  ол. Гаро ле в ф. 
Разград.

Гарски ф.
Гаруфалов ф — от гр. чаробсраХо ’карам

фил*. Малко Търново, 1905, Варна.

Гаруш м  — от Гар(о) +  уш . Гарушев ф 
Сливен, Нова Загора, Пловдив.

Гарфалов ф  — вм. Гаруфалов. Пловдив, 
1900.

Гарфаля ж — от гр. ГарофаХьсь ’ка
рамфил*. Русе.

Гарчо м  — умалит. от Гаро. Радомир, 
Враца, Врачанско. Гарчев и Гарчо в ф. 
Златица, 1893, Пирдопско, Пазарджик, 
Пловдив, Паламарци (Поповско), Вършец. 
Гарчовски ф. Баница (Врачанско).

Гаръбски ф  — разновидност на Гарибски. 
Сопот (външно лице).

Гарьо м  — успоредна форма на Гаро с* 
меко окончание. Гйрев ф. Славяново (Пле
венско), Радомирско, Калково (Сомоков- 
ско), (Пазарджишко, Пловдив.

Гасашки ф — вм. Гъсашки. Боденец (Вра- 
ч анско).

Гаспар м  — гр. Гаотеартдс, от ирански — 
име на един от тримата източни мъдреци 
или влъхви, които според евангелската» 
легенда дошли да се поклонят на младе
неца Исус. Търново, 1900. Гаспаров ф. 
Стара Загора.

Гата ж — женска форма от Гато, Гатьо. 
Севлиево, р. 1908. Гатин (и Гател) ф. 
Брацигово.

Гатан м  — от Гат(о) +  ан. Гатанев ф. 
Варна.

Гате м  — западна форма на Гатьо. До- 
ганово (Елинпелинско). Гатев ф. Дога- 
ново.

Гати м  — североизточна форма на Гатьо. 
Шумен. Гатев ф.

Гатйн м  — от Гат(и) +  ин. Гатйнов ф. 
Русе.

Гатка ж — умалит. от Гата. Сливен.
Гйто м  — а) от Гано с друго окончание,, 

както Вуто и By но, Гето и Гено; б) съкрат. 
от Гаврил или Игнат. Бела Слатина, Бо
тевградско, Железница (Софийско). Гатов- 
ф. Ботевградско, Елинпелинско, Железни
ца, Перник, Свогенско, Гатовски ф. Кнежа, 
Враца.

Гатуш м  — от Гат(о) +  уш . Новачене 
(Никополско). Гатушев ф.

Гатьо м  — успоредна форма на Гато с 
меко окончание. Типично за Севлиево, 
дето го извеждат отГанчо;Габровско,Чирпан.. 
Гатев ф. Севлиево, Плевен, Плевенско, 
Павликени, Кнежа, Сопот.

Гатяжев ф — от рум. gatejel 'дребо
сък, който иска да мине за мъж*. Сомовит.

Гафаров ф — навярно видоизменено от 
Гарфалов. Варна, 1900.

Гафон м. (Гафон Симеонов Германов, 
рибар — Варна, 1936).

Гафтанджйев ф — от Гайтанджиев с пре
ход на й  във ф. в. Войнягово (Карловско).

Гаца ж — от Гана с друго окончание. 
Ловеч, Ботевградско. Гацин ф. Ботевград. 
Гацински ф. Ботевградско.
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Гацен м  — от Гац(о) +  ен. Гаценов ф. 
Пловдив, Сливница.

Гаци м  — североизточна форма на Гацо. 
Разград. Гацев ф.

Гацка ж — умалит. от Гаца. Ловеч.
Гацо м  — от Гано, Гато с друго оконча

ние. Цариброд, Свогенско. Гацо в и Гацев ф. 
Ломско, Софийско. Гацовски ф. Врачеш (Бо
тевградско).

Гацол м — от Гац(о) +  ол. Гацо лов ф.
Пловдив.

Гача ж — женска форма от Гачо. Га- 
чин ф. Ковачица (Видинско).

Гачйл м  — от Гач(о) +  у л . Гачйлов ф.
Гачко м  — умалит. от Гачо или от Гацо. 

Гачков ф. Реброво, Церово (Свогенско), 
Търново.

Гачо м  — от Ганьо, Гато, Гацо с друго 
окончание. Търново, 1845, Плевен, Голе- 
маново (Кулско). Гачев и Гачо в ф. Търново, 
1860, Брацигово, Големаново, Свищовско, 
Етрополе. Гачовски и Гачевски ф. Трудо- 
вец (Ботевградско).

Гаша ж — женска форма от Гашо. Га- 
шин ф. Бяла.

Гашаров ф — може би от диал. *гъш ар  
’гъскар’ (?) Перущица, 1905, Пловдив, 
Бургас.

Гашен м  — от Гаш(о)+ен. Гашенов ф. 
Гоце Делчев, 1917.

Гашко м  — умалит. от Гашо. Ташков 
ф. Карабунар (Пазарджишко). Гйшков- 
ци — род в Брягово (Първомайско).

Гашо м  — успоредна форма на Гатьо, 
Гачо, Ганьо с друго окончание. Агатово 
(Севлиевско), Търново, Тетово, 1917. Та
шев и Гашов ф. Калофер, 1861, Севлиево, 
Агатово, Габрово, Варна, Плевенско, Бе- 

-лотинци (Михайловградско), Кичево, 1917. 
Г&шевски ф. Плевен, 1876, Орехово, Кой
наре (Белосл атинско).

Гашпар м  — разновидност на Гаспар. 
Гашпаров ф. Враца.

Гащ&ров ф — от *гащ ар  ’шивач на гащи’ 
(?) Перущица, Панагюрище.

Гащев ф — от гащ и  (?) Пазарджик. 
Гащевци — род в Прибой (Радомирско); 
срв. Гащейски.

Гащейски ф — от гащ и  ’потури’ (на
вярно някой е носил потури, а старата 
местна носия е тесни беневреци). Огоя 
(Свогенско).

Гащеров ф — може би видоизменено от 
рядкото име Гашпаров под влияние на 
гащи. Орехово.

Гащйлов ф — от диал. гащ йлест  ’гащат’.
Гащуров ф — от гащ ури  ’гащи, потури 

с плитко дъно’. Бъта (Панагюрско).
Гая ж — женска форма от Гайо. Бру

сен, Шумнене (Тетевенско), 1648.
Гвбздев ф — съкрат. от Гвоздеев. Трявна, 

1917, Търново, Стара Загора.

Гвоздейков ф — от прякор Гвдздейко; 
вж. Гвоздея. Твърдица (Сливенско), Русе, 
Тутракан.

Гвдздея пр  и ф — от гвоздей с прен. зна
чение ’който се навира навред и досажда’; 
срв. Пиронков. Стара Загора, Павликени. 
Гвоздеев ф. Вонеща вода (Търновско), 
Търново, Севлиево.

Гебеджалйев ф — от с. Гебедже (Бело
слав, Варненско). Варна.

Гебеджйев ф — от Кебеджиев с озву
чаване на ас в г или разновидност на Гебе- 
джалиев.

Гебешев ф — от ар.-тур. gebes ’простак, 
глупак*. Харманлии.

Гебов ф. Пловдив.
Гебрев и Гебров ф — от диал. гебре 

’козинява кесия за чистене коне’ (тур. 
gebre). Перник, Кюстендил, Друган (Ра
домирско).

Гевгалов ф. Мъглиж (Казанлъшко), Сли
вен.

Геведжанов ф — разновидност на Геве- 
чанов.

Гевезйев и Гевезов ф — от диал. гевезе 
’глезльо; бърборко’ (тур. geveze). Раз
град, Пловдив, Луковит.

Гевечанов ф — от диал. *гевечан ’който 
(обича да) яде гювеч’. Панагюрище.

Гевреков ф — от геврек (тур. gevrek ’ 1. чуп
лив, трошлив; 2. геврек’). Луковит, Лу- 
ковитско, Подем (Плевенско), Пловдив.

Гевренов ф — от тур. gevren ’чакай, 
дълго чакай!’ — навярно поради често по 
втаряне на тая дума. Котел, 1897, Ичера 
(Котленско), Карнобат, Русе:

Гевречков ф — от прякор Гевречко (оби
чал да яде гевреци). Пещера, Пловдив.

Гевшеков ф — от диал. гевшек ’слаб, 
тромав, недодялан’ (тур. gev§ek). Варна.

Гего м  — далечно видоизменение от Геор
ги. Кичевско. Гегов ф. Хасково, Гледка 
(Кърджалийско), Доганово (Елинпелинско), 
Панагюрище.

Гегусков ф. Пещера.
Гедеон м  — име на един от библейските 

съдии, евр. ’сеч, клане’. Старо, главно 
между монаси. Гедеонов ф. Русе, 1936.

Геджо м  — от Гечо с озвучаване на ч 
в дж. Геджев ф. Пловдив.

Гедйев ф — вм. *Гидиев, от гидия  ’буен 
младеж’. Търново, 1940.

Гедион м  — вм. Гедеон. Русе, 1936.
. Гедо м  — от Гендо с изпадане на н или 
съкрат. от Гедеон. Гедов ф. Градец (Кот
ленско), Тополовград, 1904, Сливен.

Геза ж — съкрат. от Гювеза. Гоцедел- 
чевско.

Гезеджййски ф — от диал. гезеджйя ’над
зирател на рудничарска пещ’ (от тур. ge- 
zici). Враца.

Гезенчов ф — разновидност на Газин- 
чев или на Гезеров.
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Гезеров ф —  от тур. gezmek ’разхож
дам се’. Саранци (Елинпелинско), 1893, 
1920, Пловдив, 1904.

Гезка ж умалит. от Геза. Долен (Го- 
цеделчевско).

Гека ж — женска форма срещу Геко. 
Софийско.

Геко м  — далечно видоизменение от Геор
ги или от Генко с изпадане на н. Бистрица 
(Софийско). Геков ф. Бяла, 1893, Софийско, 
Свогенско.

Гела1 лс — съкрат. от Ангела. Гоце- 
делчевско, Кърджали, Ардинско, Свилен
градско. Гелин ф. Ракитово (Велинград- 
ско).

Гела2 м — западна форма на Гело. 
Брезник. Гелин ф.

Гелан м  — от Гел(о)+а«. Своге. Гела- 
нов ф. Своге, Церецел (Свогенско).

Геле м  — съкрат. от Ангел, Рангел. 
Софийско. Гелев ф.

Гелелович и Гелолович ф. Варна, Со
фия.

Гелеменов ф — от с. Гелеменово (Па
зарджишко). Панагюрище.

Гелемеров ф — от диал. *гелемер ’който 
се смее или мами’ (от тур. gulmek или от 
гр. чеХш). Горно Броде (Сярско).

Гелемйнов ф — от Геле Минов или видо
изменено от Големинов. Панагюрско, Плов
дивско.

Геленов ф — от тур. gelen ’който идва’ 
(?) Пещера.

Геленцов ф — от диал. *геленец ’дошъл 
и си отминал’; срв. Геленов (?) Загори- 
чане (Костурско).

Гелец м  — умалит. от Геле, Гело. Ре- 
дина (Свогенско).

Гелизанов ф. Плевен.
Гелин м  — от Гел(о) +  ц«. Реброво (Сво

генско). Гелйнов1 ф.
Гелйна ж съкрат. от Ангелина. Па

зарджишко.
Гелйнов2 ф — от прякор Г елйнат а  (тур. 

gel in ’булка, невеста’) — преоблякъл се 
като булка, за да се скрие от турците. Сев
лиево, 1900, Харманлии, 1927.

Гелкан м  — от Гелк(о)+я«. Гелканов ф.
Гелко м  — съкрат. от Ангелко или умалит. 

от Гело. Гелков ф. Батулия, Искрец, Чи- 
баовци (Свогенско).

Гелмаруда ж — дъщеря на самодива от 
народна песен. Просеник (Сярско).

Гело м — съкрат. от Ангел, Рангел, 
успоредна форма на Геле. Гелов ф. Со
фийско, Лопян (Ботевградско). Геловски 
ф. Лехчево (Михайловградско).

Гелуша ж — съкрат. от Ангелуша. Н. Ге
ров.

Гелчо м  — умалит. от Геле, Гело. Гел- 
чев ф. Луковит.

Гембешев ф — вм. Гебешев, Бургас.

Гемеджйев ф — от диал. гемидж йя ’мо
ряк* (тур. gemici). Шумен.

Гемйев ф — от гемия  ’кораб’ (тур. genii). 
Пещера.

Гемйжев ф — от Гемишев с озвучаване 
на ш  в ж. Беляковец (Търновско).

Гемйшев ф  — вж. Гюмюшев.
Гемко м  — умалит. от Гемо. Банско. 

Гемков ф.
Гемо м  — от гр. ч&1±ое ’товар, пълнеж; 

прен. чедо от сърце’. Гемов ф. Пещера, 
Благоевград.

Гена ж — женска форма срещу Гено, 
Генчо; в Софийско — съкрат. от Германа; 
модернизират го на Евгения. Типично 
за Ботевградско и Пирдопско. Гении ф .

Генади (и Генадий) м  — грц. Tewafitog 
’благородник’. Софийско, Ломско, Ми
хайловградско. Генадиев ф.

Генадия1 ж — женска форма от Генади. 
Видин, р. 1335.

Генадия2 м  — разширено от Генади. Со
фийско.

Генашко м  — умалит. от Генади. Ге- 
нашков ф.

Ген го м  — ако «е е печатна грешка — 
от Генко с озвучаване на ш  в нг. Дря
ново, 1853.

Гендеров ф — вм. Гьондеров. Пчелинци 
(Радомирско), 1893.

Генджелиев ф — от с. Генджалии (Мла- 
дово, Новозагорско). Сливен, 1893.

Генджо м  — от Генчо, с озвучаване на 
нч  в ндж. Генджев и Генджо в ф. Пороище 
(Разградско), Търново, Търновско.

Гендо м  — от Гено с вмъкнато д. Котел, 
Сливен, 1844, Калофер, 1845. Гендов ф. 
Жеравна, Калофер, Сливен, Ихтиман. Ген- 
дович ф.

Гендоров и Ген ду ров ф — вм. Гюндуров. 
Пазарджик, Звъничево (Пазарджишко).

Гене м  —  югозападна форма на Гено. 
Радомир. Генев ф. Генешки ф.

Геневка ж — умалит. от Гена. Кътина 
(Софийско), р. 1921.

*Генек м  — умалит. от Гено. Генеков- 
ци — род в Краево (Ботевградско).

Генета ж — умалит. от Гена по типа на 
Анета, Мариета. Рядко.

Гениев ф — от Генев (Геньев) поради 
мекото Бургас.

Генйка ж — умалит. от Гена. Сливен, 
1893.

Генипанев ф — от Гени Панев. Ихтиман.
Гениславка ж — от Гена и Славка. Ми- 

ланово (Свогенско).
Генйшев ф — вм. Гемишев. Търново, 

1905, Русе, 1936.
Генка ж — умалит. от Гена.
Генко м  — умалит. от Гено. На разни 

места из страната. Генков ф. Генко век и ф.
Гено м  — далечно видоизменение от Геор

ги; срв. Гето, Гецо, Гешо; подновяват го
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на Евгени. Нарядко из цялата страна. 
Генов и Геновеки ф , Генович ф.

Геновева ж — лат. Genoveva, име на 
католическа светица, у нас разпростране
но от втората половина на миналия век 
покрай популярната тогава драма Мно
гострадалната Геновева. Типично за Шу
мен, другаде по-рядко.

Геновей м  — мъжка форма от Геновева. 
Русе, р. 1958.

Геноларски ф — от Генолар ’Геновци’ 
с турско окончание за мн. число. Плов
дивско.

Генто ле — от Гено с вмъкнато т \ срв. 
Гендо. Ген то в ф. Плевен.

Генуш ле— от Ген(о )+ у ш .  Ген у шев ф.
Генча ж — умалит. от Гена. Генчин ф.
Генчо ле — умалит. от Гено. Главно ИзБ, 

типично за Казанлък и Дряново. Генчев, 
Генчов, Генчевски ф.

Геньо м  — успоредна форма на Гено с 
меко окончание. Габровско, Дряновско, 
Харманлийско. Генев ф.

Гео ле — съкрат. от Георги. Рядко. 
Геов ф. Копривщица, Пловдив, р. 1887.

Гео дим ле — от Гео-Дим (=• Георги Ди
митров). София, р. към 1949.

Геозалянов ф.
Геолански ф. Пловдив.
Геомар ле— от Гео-Map (двамата дя

довци: Георги и Марко). Търговище.
Геомйл ле— от Гео-Мил (=Гео Милев). 

Лиляче (Врачанско), р. 1957, Русе, р. 
1952.

Георгаки м  — вж. Гьоргаки.
Георгачев ф  — от Георгакев с преход 

на к ' в ч.
Георге ле — вж. Гьорге.
Георгена ж — женска форма от Георги. 

Горна Василица (Ихтиманско), Челопе- 
чене (Софийско).

Георги (и Гьорги) ле — гр. Tedipftog ’зе
меделец*, име на календарски светец. 
Едно от най-разпространените имена в 
цялата страна. Георгйев и Георгйевич ф.

Георгйн м у Георгйна ж, Георгйца ле, жу 
Георгйчка ж, Георгйш ле, Георгйя ж — вж. 
Гьоргин, Гьоргина, Гьоргица, Гьоргиш, 
Гьоргия.

Георгияди ф — вм. Георгиев с гръцка 
наставка. Старо, рядко.

Георго ле — вж. Гьорго. Георгов ф.
Георгьбвски ф — вж. Гьоргьовски.
Георджев ф  — от Георчев с озвучаване 

на ч в дж. Райково (Смолянско).
Георунда ле — вж. Гьорунда. Георун- 

дов ф.
Георче ле — умалит. от Георги. Македо

ния. Георчев ф.
Георчул ле — от Георч(е)+е/л. Георчу- 

лев ф.
Геошарко ле — вж. Гьошарко.
Гебше ле.— вж. Гьоше.

Гепчев ф — близко с Гебов. Видин, 
1900.

Гера1 ж — женска форма от Геро. 
Софийско. Герин ф. Свищов, 1894, Банско, 
Костенец. Герински ф. Ихтиман, Скравена, 
Правешка Лакавица (Ботевградско).

Гера2 ле — западна форма на Геро. Со
фийско.

Гераз ле — от Герас с озвучаване на с  
в з. Геразов ф. Русе.

Гераков ф — от прякор Герака. Бай- 
лово (Пирдопско). Герашки ф. Врачеш 
(Ботевградско).

Геракйна ж — от птицата геракйня  (?) 
Копривщица, Етрополе, 1648.

Гераклййски ф. Враца.
Геран ле — от Гер(о)-|-а«. Геранов ф . 

Пловдив.
Герана ж — от Гер(а)+а«а. Трънско.
Геран джййски ф — от диал. * геран-

дж йя ’който копае герани’; срв. Бунар- 
джиев. Калугерово (Ботевградско).

Геранлйев ф — от изчезналото с. Геран 
(Търновско). Лясковец.

Герас ле — съкрат. от Герасим. Сливен. 
Герасов ф.

Герасим ле — гр. Гврсилрос ’почитан, 
почтен’ — име на календарски препо
добен. Берковица, Годечко, Драгоман, Кю
стендилско. Герасимов ф. Етрополе, Мез
дра.

Герасимка ж — женска форма от Ге
расим. Долни Богров, р. 1905, Свето- 
врачене (Софийско).

Герйска ж — женска форма от Гераско. 
Враца.

Гер&ско ле — умалит. от Герас. Берко
вица, Берковско, Михайловградско. Ге- 
расков ф. Берковица.

Гераш ле — от Гер(о)+аш. Герашев ф.
Пловдив.

Герашки ф — вж. Гераков.
Гербеев ф. Казанлък.
Герваз ле — съкрат. от Гервази. Гер- 

вйзов ф.
Гервази и Гервазий ле — лат. Gervasius, 

име на календарски мъченик. Владая 
(Софийско), Д  руган (Радомирско). Гер- 
вазиев ф.

Гервасий ле — разновидност на Гервази» 
Сливен, Котел, Громшин (Михайловград
ско). Гервасиев ф.

Герга ж — женска форма от Герго. 
Твърдица (Сливенско), Казанлък, Малък 
чифлик (Търновско), Нова Загора, Раки
тово (Велинградско), Софийско.

Герган ле — от Герг(о)+ а н . Кула, Пав
ликени, Узуните (Дряновско). Герганов 
ф. Кула, Павликени, Дряновско, Търнов
ско, Търново, Нова Загора, Ловеч, Бер
ковица.

Гергана ж — от Герг(а)Н-а«а. Етрополе, 
Осиковица, Осиковска Лакавица (Ботев-
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градско), Елинпелинско, Войнеговци (Со- 
фийско).

Гергева ж — женска форма от Герги. 
Свогенско, Еленово (Търговищко).

Гергевка ж — умалит. от Гергева. Сво
генско.

Гергенцето п р — умалит. от Герги. (Пе
тър Георгиев Гергенцето, Христо Геор
гиев Гергенцето — Чолаковци, Търнов
ско).

Герги м  — видоизменено от Георги. На 
разни места. Гергевски ф. Габрово.

Гергйл м  — от Герг(и) +  ил. Гергйлов 
ф. Болград, 1861.

Гергимйнов ф — от Герги Минов. Габ
рово, Велинградско.

Гергйн м  — от Герг(и)+ш*. Калугерово, 
Своде (Ботевградско), Бистрица (Софий
ско). Гергйнов и Гергйнски ф.

Гергйна ж — женска форма от Гергин. 
Ботевград, Ямболско.

Гергйца м  — от Герг(и)-Е щ а .  Гергй- 
цов ф. Габрово.

Гергйш м  — от Герг(и)+цш. Тутракан, 
1893.

Гергишан м  — от Гергйш+ а н . Герги- 
шанов ф. Пазарджик, Пловдив.

Гергишйн м  — от Гергиш+цн. Гер- 
гишйнов ф. Пазарджик. Гергишйнски ф. 
Троян, 1878.

Герго м — от Герги с друго окончание, 
за да се избегне втората мека съгласна. 
Главно СЗБ. Гергов и Герговски ф.

Гергуш м  — от Герг(о)+г/ш. Гергушев 
ф. Моравица (Врачанско), Кричим. Гер- 
гушки ф. Плевен.

Герда ж — съкрат. от Гердана. Мрамор, 
Доброславци (Софийско). Гердин ф. Ло- 
корско (Софийско).

Гердан м  — от гердан  (пер.-тур. gerdan) — 
да бъде украса на родителите си. Коприв
щица, нар. песен, Казанлък. Герданов 
ф. Казанлък, 1878. Гердански ф. Русе, 
1893.

Гердана ж — женска форма срещу Гер
дан. Софийско.

Герданеков ф — от Герданов с вмъкнато 
ек. Пловдив.

Гердемена пр  — от диал. *гердемен ’?’ 
Стара Загора.

Гердемлйев ф — от с. Гердеме (Харман
лийско). Тополовградско.

Герджи м — от Герги с преход на ги  
в джи. Герджев ф. Стралджа (Ямболско),
Асеновград.

Герджйков ф — от диал. гердж йк ’спрет
нат, гиздав, хубав* (от тур. ger$ek). Ляско
вец, Свищов, Какрина (Ловешко), Ихти
манско, Пловдивско, Хасково.

*Герджйл м  — от Гердж(и)-|-цл. Гер- 
джйлов ф. Кърджали.

Гердо м  — съкрат. от Гердан. Радомир
ско. Гердов ф.

*Гердуш м — от Герд(о) +  */ш.
Гердушко м — умалит. от Гердуш. Гер-*■“ 

душков ф. Пазарджик, 1893.
Геренов и Геренски ф — а) от с. Герен 

(Въбел, Търговищко); б) от диал. герен 
’ниско пасище около село* (от тур. geren). 
Търговище, Пещера, Враца.

Герзилов ф.
Гери м — видоизменено от Георги. Пав

ликени. Герев ф. Караисен (Свищовско). 
Герито, мн. Геритата ф. Павликени.

Герйдуров ф  — от гери Дуро ’стария 
Дуро* (от гр. TspaiGC ’стар, почитан’); срв. 
Старирадев. Пловдив. ;

Герйкочев ф — от гери Кочо; вж. Гери- 
дуров. Гопеш (Битолско).

Гериловски ф  — от областта Герилово 
( = Герлово). Върбица (Шуменско), Варна, 
Луковит, Тополовград, 1893.

Герйщов ф. Алфатар (Силистренско).
Герка ж — умалит. от Гера. Синод, имен

ник.
Герко м  — умалит. от Геро. Вайганд, 

Синод, именник.
Герлйков ф  — може би от тур. giirluk 

’изобилие; преуспяване’.
Герлов ф  — съкрат. от Герловски (?)
Герловски ф  — от областта Герлово в 

Преславско.
Герман м  — а) лат. Germanus ’близнак’, 

име на календарски светец; б) старинно 
име от тракийско germ =’горещ’. На разни 
места из ЮБ. Гер ма но в и Германски ф.

Герман а (и Германа) ж — женска форма 
от Герман. Софийско, Свогенско, Кюстен
дилско, Ихтиман.

Германка (и Германка) ж — умалит. от 
Германа. Трън, Брезник, Банкя, Добро
славци (Софийско).

Гермо м  — съкрат. от Герман. Гермов ф.
Геро м  — видоизменено от Георги. Ряд

ко. Геров ф. Копривщица, Панагюрище, 
Самоков, Ботевградско, Михайловградско.

Герой м  — от герой. Единичен случай.
Геройка ж — женска форма от герой. 

Криводол (Врачанско), Берковица, Ми
хайловград.

Геройко м  — от герой. Берковица, р. 
1921.

Геронтий м  — гр. repdvxiog, а то от 
fipovx ас ’старец’. Вече изчезнало. Ге- 
ронтиев ф. Шумен.

*Герсо м. Герсов ф. Пловдив (католици).
Герун м  — от Г е р ( о ) Л о з е н  (Со

фийско). Герунов ф.
Геруша ж — от Гер(а)+ у ш а . Етрополски 

манастир, 1648. Герушнн и Гер ушен ф. 
Бистрица (Софийско).

Герча ж — женска форма от Герчо. 
Етрополски манастир, 1648.

Герчица ж — умалит. от Герча. Шумен, 
р. 1874.
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Герчо м  — умалит. от Геро или видо
изменено от Герго. Типично за Шумен; 
Варна, Софийско. Герчев и Герчо в ф. Варна, 
Шумен, Плевенско, Етрополе. Герчовски 
ф. Скравена (Ботевградско), Лехчево (Ми
хайловградско).

Гершан м  — от Герш(о)+ая. Герш&нов 
ф. Варна.

Гершо м  — от Герчо с друго окончание. 
Гершов ф. Пещера, 1900.

Гета1 ж — женска форма от Гето. 
Липница, Своде (Ботевградско), Плов
див. Гетински ф. Новачене (Ботевградско).

Гета2 м  — западна форма на Гето. Со
фийско.

Гетан м  — от Гет(о)+ая. Гет&новски ф.
Боженица (Ботевградско).

Гети м  — разновидност на Гето. Луко
вит, р. 1890. Гетев ф .

Гетка ж — умалит. от Гета. Плевен. 
Геткин ф. Лопян (Ботевградско).

Гетко м  — умалит. от Гето. Гетковски 
ф. Врачеш (Ботевградско).

Гетман ф — от рус. Гетман (порусено 
от Гетов).

Гетманов ф  — от рус. гЬтман (Коста 
Филипов Гетманов, Търново).

Гето м  — видоизменено от Георги под 
влияние на имена с първично т  като Мато, 
Мито, Което, Христо. Врачанско, Ботев
градско, Ловешко, Пазарджик, 1845, Сопот. 
Гетов и Гето веки ф.

Геца ж — женска форма от Гецо или 
умалит. от Гена. Ловеч, Луковит, Етро
поле, Скравена (Ботевградско), Добро- 
славци (Софийско — от Германка).

*Гецак м  — прякорно име от Гецо. Ге- 
цаков ф. Русенско.

Гецко м  — умалит. от Гецо. Тутракан. 
Гецков ф. Тутракан. Гецковски ф. Бела 
Слатина.

Гецо м  — видоизменено от Георги. Сви
щов, 1845, Русе, 1845, Силистра, Попов- 
ско. Гецо в ф. Русе, Свищовско, Тутра
канско, Поповско, Лясковец, Лехчево (Ми
хайловградско).

Геча ж — женска форма от Гечо. Синод, 
именник.

Гечеков ф  — от Гечев с вмъкнато ек. 
Търново.

Гечка ж — умалит. от Геча. Синод, имен
ник.

Гечо м  — а) от Генчо с изпадане на 
н  (Ловеч); б) видоизменено от Драгия 
(Севлиево); в) успоредна форма на Гешо 
(Ботевградско); г) от Герчо с изпадане на 
р. Гечев и Гечов ф. Севлиево, Ловеч, Па
нагюрско, Етрополе, Лопян, Врачеш (Бо
тевградско). Гечевски ф. Толбухинско.

Геша ж — женска форма от Гешо. Ти
пично за Етрополе; Мрамор (Софийско — 
от Германа).

Гешак м — прякорно име от Гешо. Ге- 
шаков ф.

Гешан м  — от Геш(о)+ая. Гешанов ф. 
Панагюрище, Пазарджик, 1893, Бургас.

Гешйн м — от Геш(о)+и«. Гешйнов ф. 
Панагюрище. 1861.

Гешка ж — умалит. от Геша. Царимир 
(Пловдивско), Враца.

Гешко м  — умалит. от Гешо. Новачене 
(Ботевградско). Гешков ф. Новачене, Габ
рово.

Гешо м — видоизменено от Георги, Гер- 
ги. Врачанско, Ботевградско, Елинпелин- 
ско, Михайловградско. Гешев и Гешов ф. 
Гешевски ф. Дряново. Гешоолу ф (с тур
ска наставка). Стара Загора.

Гешаков ф. Ресенско.
Гйба ж— далечно видоизменение от Гъ- 

лъбина. Софийско. Гйбински ф. Карлово.
Ги вече в ф — от гив&ч; срв. Гевечанов, 

Пещера.
Гивешеков и Гювешеков ф — някаква 

разновидност на Гивечев или на Гевше- 
ков (?) Малко Търново, 1917, Кавала (уче
ник във Варна).

Гйга1 ж — женска форма от Гиго. Н. Ге
ров. Гйгин ф.

Гйга2 м  — западна форма на Гиго. Брез
ник, Трънско. Гйгов ф.

Гигимов ф — може би вм. *Гюгюмов 
(от тур. gugiim ’гюм*) или вм. *Гигилов 
(от диал. гигйля  се ’хиля се, смея се’).

Гйго м — видоизменено от Григор с 
изпадане на р . Софийско. Гйгов ф.

Гйда ж — женска форма от Гидо. Стру
га, нар. песен.

Гидарков ф. Гложене, Селановци (Оре- 
ховско).

Гидиклййски ф — от диал. *гидиклия  
’който има гидик’; вж. Гидиков. Казанлък.

Гидйков ф — от диал. гидик  ’телесен 
или друг недостатък’ (тур. gedik). Ямбол, 
1900, Стара Загора, 1908, Змейово (Старо
загорско), Кортен (Новозагорско), Кар
лово, Пловдив.

Гидион и Гидеон м  — видоизменено от
Гедеон. Гинци (Годечко), Добравица (Сво- 
генско). Гидионов и Гидеонов ф.

Гйдо м  — съкрат. от Гидион (?) Вършец. 
Гйдов ф. Ново село (Видинско).

Гйдол м  — от Гид(о)+ о л . Гйдолов ф. 
Тутракан, 1900.

Гидулски ф  — вм. *Гюдюлски; вж. Гю- 
дюлев, или от Гидул; вж. Гидол.

Гйжов ф  — от диал. гйжд ’лозова главина’, 
Михайловград.

Гйзда ж — от гйзда  ’хубавица*. Перу
щица, 1893, Пловдив, р. 1931, Севлиево.
Гйздин ф. Самоков, Вълчедръма (Ломско).

Гиздава ж — от гиздава  ’хубава’. Пет- 
ричко.
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Гйздата пр  — от гйзда. Трудовец (Бо
тевградско) Гиздавски ф . Скравена (Бо
тевградско).

Гиздавко м — от гиздав  ’хубав’. Гиз- 
давков ф. Крушово (Демирхисарско).

Гиздаков ф — от прякор Гиздака  ’ху
бавеца’. Пловдив, Варна.

Гиздерски ф — от диал. *гиздер ’хуба
вец?’ Бела Слатина.

Гйздо м  — от гиздав . Гйздов ф. Кюстен
дил, Ресилово (Станкедимитровско), Си
митли. Гйздовеки ф.

Гйздьо м  — успоредна форма на Гйздо 
с меко окончание. Гйздев ф. Берковица.

Гизела ж — от диал. гизЬл ’хубав, гю- 
зел’ (тур. giizel). Панчево (Кърджалий
ско), р. 1870, Бела Слатина.

Гизимов ф.
Гйзо м  — кръстоска от Гико, Гичо или 

друго подобно име и Лазо, Ризо, Стрезо. 
Гйзов ф. Зелениче (Леринско).

Гйка ж — женска форма от Гико. Етро
полски манастир, 1648.

Гйко м  — видоизменено от Драгия или 
Георги. Гйков ф. Хасково, 1900, Пещера, 
Карлово.

Гйла1 ж — женска форма от Гило, Гильо. 
Гйлин ф. Михайловград, Пловдив.

Гйла2 м — западна форма на Гило. Со
фийско.

Гиланов ф — вм. Геланов.
Гилермо м — италианска форма на Вил- 

хелм. Единичен случай.
Гилимеров ф — вм. Гелемеров. Бургаско.
Гилйн м  — съкрат. от Ангелин (Анги- 

лин). Узунджово (Хасковско). Гилйнов 
ф. Узунджово.

Гилйна ж разновидност на Гелина. 
Бр. Миладинови.

Гйло м  — успоредна форма на Гильо 
с твърдо окончание. Гйлов ф. Пловдив.

Гйльо м  — съкрат. от Гаврил — Г(авр)ил. 
Преславско, Пловдив, р. 1920. Гйлев ф. 
Варна, Пловдив.

Гйма ж. Долно Озирово (Берковско).
Гймбаров ф — руско фам. име. Пловдив.
Гимиджйски ф — разновидност на Ге- 

миджиев. Троян, 1893.
Гимйшев ф — вм. Гюмюшев.
*Гимон м  — от Кимон с озвучаване на 

к  в г (?) Гимонов ф. Пловдив, 1917.
Гймчо м. Горско Ново село (Горнооря

ховско), 1957.
Гйна ж — съкрат. от Ангелина, Евги- 

на, Гергина или друго подобно име. Главно 
СИзБ. Гйнин ф.

Гйнда ж — от Гина с вмъкнато д. Банско.
Гйндо м — от Гино с вмъкнато д. Гйн- 

дов ф. Сливен, 1893.
Гйндьо м — от Гиньо с вмъкнато д. 

Гйндев ф. Сливен.
Гйне м  — съкрат. от Гергин. Бистрица 

(Софийско). Гйнев ф.

Гинзаров ф. Лясковец.
Гйни м  — източна форма на Гиньо. 

Тополовград, 1906. Гйнев ф.
Гиника ж — разширено от Гинка. Кар

нобат, Бяла (Сливенско).
Гйников и Гйнеков ф — от Гйнев с вмък

нато ик, ек. Пловдив.
Гйнка ж — умалит. от Гина.
Гйнко м  — умалит. от Гиньо, Гино. 

Рядко. Гйнков ф.
Гинкул м  — от Гинк(о)+г/л. Гинкулов ф.
Гйно м — успоредна форма на Гиньо 

с твърдо окончание. Хасково. Гйнов ф. 
Гйновски ф. Самоков.

Гйнски ф  — от с. Гинци (Годечко). Си
митли.

Гинуш м — от Гин(о) +  г/ш. Шумен, 1870.
Гйнча ж — умалит. от Гина или от 

Гинка. Шумен. Гйнчин ф.  Банско.
Гйнчо м  — умалит. от Гино, Гиньо. 

Брезник, Чавдар (Пирдопско). Гйнчев ф. 
Лясковец, Търново, Чавдар, Тополовград - 
ско.

Гйньо м  — съкрат. от Гергин, Драгин 
или друго име. Лясковец, Шумен, Вар
ненско, Бургас, Руен (Айтоско). Гйнев ф.

Гйра ж — съкрат. от Аргира. Елхово, 
Пъново (Ивайловгр адско), Враца, 1911.

Гиргйн м  — вм. Гергин. Гиргйнов ф. 
Главно ИзБ.

Гиргйна ж — вм. Гергина. Горна Оря
ховица.

Гиргйца м — вм. Гьоргица. Гиргйцов 
ф. Свищов, Айтос.

*Гйрго м  — от Гирко с озвучаване на 
рк в  р г  (?) Гйргов ф. Самоков.

Гирдапски ф — от някоя местност по Ду
нав с гирдапи (водовъртежи) ? (пер.-тур. 
girdap). Русе.

Гйрджо м  — от Гирчо с озвучаване на 
рч  в рдж. Гйрджев ф. Асеновград, Пловдив.

Гириджйев ф — видоизменено от Ки- 
раджиев. Варна.

Гиризйлов ф — от диал. *гиризил  ’скит
ник?’ (от гр. чор££а> ’обикалям, скитам 
се’). Пловдивско.

Гиркан м  — от Гирк(о)+ая. Гирканов 
ф. Варна.

Гйрко м  — умалит. от Гиро. Гйрков 
ф. Русе.

Гйро м — съкрат. от Аргир. Варна. 
Гйров ф. Пещера, Брезник. Гиро веки ф .

Гироклев ф. Чоба (Пловдивско).
Гйрцо м — от Гирчо с друго окончание, 

както Мицо и Мичо. Гйрцов ф. Пещера.
Гйрчо м  — умалит. от Гиро.
Гисмелко м . (Андрей Гисмелков Йон- 

дъров, Варна, 1936).
Гйсьо м  — от Гитьо или Гичо, Гицо с 

друго окончание; срв. Петьо и Песьо, 
Ботьо и Босьо. Гйсев ф. Пловдив.

Гйта ж — женска форма от Гито, Гитьо 
или съкрат. от Маргита. Пловдивско, Чир-
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ланско, Казанлък, Разлива (Ботевградско), 
Ябланица (Свогенско).

Гйто м  — съкрат. от Драгия. Коприв
щица.

Гйтьо м  — успоредна форма на Гито с 
меко окончание. Райково (Смолянско), 1720. 
Гйтев ф. Търново, Сухиндол, 1917, Злато
град.

Гйца1 ж — съкрат. от Гьоргица. Русе, 
Кръстевич (Пловдивско), Софийско, Етро
поле, Новачене (Ботевградско).

Гйца2 м  — западна форма на Гицо. Бре
гово (Видинско). Гйцов ф.

Гйце м  — съкрат. от Георги. Бистрица 
Софийско). Гйцев ф.

Гйцка ж — умалит. от Гйца1. Типично 
за Русе.

Гйцо м  — съкрат. от Гьоргица или на- 
право от Георги. Русе, 1845, Грамада (Кул- 
ско), Плевенско, Враца, Реброво (Своген
ско). Гйцов ф.

Гицой м  — разширено от Гицо. Ги- 
цоев ф. Полина (Силистренско), 1917.

Гицуайка ф.
Гйча ж — женска форма от Гичо. Рядко.
Гйче ж — умалит. от Евгения. Кюстен

дилско.
Гйчка ж — умалит. от Гича. Ботевград, 

Толбухин.
Гйчко м  — умалит. от Гичо. Гйчков ф.
Гйчо м — видоизменено от Драгия или 

от Георги. Севлиевско, Новозагорско, Хар
манлийско, Софийско. Гйчев ф. Габрово, 
Перущица.

Гйша ж — женска форма от Гишо. Го
ран (Ловешко), Българско Сливово (Сви
щовско). Гйшин ф. Гол. Конаре (Пловдив
ско).

Гйшка ж — умалит. от Гиша. Враца.
Гйшо м  — от Гиньо, Гицо, Гичо с друго 

окончание, както Миньо, Мицо, Мишо. 
Пчеларово (Кърджалийско). Гйшев ф. Ал
фатар (Силистренско).

Гйя м  — съкрат. от Драгия. Гйев ф. 
Пловдив.

Глабов ф — разновидност на Глобов или 
Глъбов (?) Пловдив, 1917.

*Глава ж — женска форма от Главьо 
(?) Главни ф. Губислав (Свогенско).

Главан м  — от Глав(ьо), Глав(о)-|-а«.
Глав&нов ф. Габрово, 1843, 1917, Русе, 
Дряново, Горна Оряховица, Батошево (Сев
лиевско). Главановски ф. Трън, 1893 (външ
но лице).

Главанаков ф — от диал. главанак  ’гла
вест или бикоглав човек’. Русе, Стара 
Загора.

Главанчо м  — умалит. от Главан. Гла- 
ванчев ф. Пирдопско.

Главашки ф  — от с. Главаци (Врачан
ско) или с. Глава (Белослатинско).

Главе м — западна форма на Главьо. 
Главев ф. Типично за Шипочане (Само
ковско) .

* Главей или *Главея м — разширено от 
Главе. Главеев ф. Велинград, Благоев
градско.

Главеняков ф — от диал. главеняк  ’гла
вест човек’. Етрополе.

Главйна(та) пр  — от диал. главина  ’едра, 
голяма глава, главище’. Тетевенско (по
маци). Главйнов ф. Брацигово, 1893, Пе
щера, 1900, Македония. Главйнски ф.

Главйнчев ф  — от прякор Главинче ’гла
весто дете’. Македония (Охрид и др.).

Главко м — умалит. от Главьо. Глав- 
ков ф. Остров (Ореховско).

Главнйков и Главнйшки ф — от диал. 
главнйк  ’главатар’. Плевен, 1900, Плов
див, Враца.

Главнйчев ф — видоизменено от Глав- 
ников. Русе.

Главния пр  — от главен. Варна, 1936. 
Главнов ф. Горна Оряховица.

Главо м  — успоредна форма на Главьо 
с твърдо окончание. Главов ф. Ботевград 
(външно лице).

Главоков и Главошки ф — от диал.
главдк  ’едра глава, главище’. Габрово, 
1900, Враца.

Главонев ф — от диал. *главдн  ’гла
вест човек?’ Варна, 1936.

Главчо м  — умалит. от Главьо или пря
кор на главест човек. Бр. Миладинови. 
Гл&вчев и Главчо в ф. Липница, Скравена 
(Ботевградско), Копривщица, Провадий
ско. Главчо веки ф. Айтос.

Главшин ф. Михайловград.
Главьо м  — пожелателно име: да е гла

вен или умен; срв. Първо. Главев ф.
Глаголица ф — от рум. glagole ’ум, 

пипе’. Русе, 1870.
Гладйев и Гладййски ф — от гладйя , 

но не е ясна семантичната връзка. Бутан 
(Ореховско), Пещера, Пловдив.

Гладйл м  — от Глад(о) +нл. Гладйлов 
ф. Варна.

Гладйч м — умалит. от Гладо. Гладйчев 
и Гладйчов ф. Свежен (Карловско), 1905, 
Русе, 1881, Габрово, София.

Гладйчко м — умалит. от Гладо. Гла- 
дйчков ф. Търново.

Гладйш м  — от Глад(о)+иш. Гладйшев ф.
Гладко м  — умалит. от Гладо. Гладков 

ф . Лясковец, Троян.
Глйднев ф  — от прякор Глддньо  или 

Г ладния . Габрово, 1893, Алтимир (Оре
ховско).

Гладнйков и Гладийшкм ф — от гла д н и к . 
Стара Загора, Враца.

Гладния п р  — от гладен. Ботевград.
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Гладо м  — заканително име: да не позна
ва, да не изпитва глад (?) Гладов ф. Ру
се, 1936.

*Глазго м  — от Глазкосозвучаване на к  
в а. Глазгов ф.

Глазко и Гласно м  — умалит. от Глазо. 
Глазков и Гласков ф.

Глазо м  — от диал. *глаз ’голям камък’; 
срв. Камен, Кремен. Глазов ф.

Гламчов ф — от прякор Гламчо  ’гла- 
мав човек’. Панагюрище.

Гласнов ф. Бърдарски геран (Белосла- 
тинско).

Глафйна ж — кръстоска от Графиня и 
гр. Х̂афорт} ’изящна* (?) Русе, 1936.

Глеб м  — рус. л. и. Глеб. Единичен слу
чай, роден в Русия.

Гледачев ф — от гледач ’гадател, пред
сказвай *. Брезово (Пловдивско), Пловдив, 
Русе.

Гледжарски ф — от диал. *гледжар ’който 
гледжосва глинени съдове’. Земен (Радо
мирско).

Гледжов ф. Панчарево, Кокаляне (Со
фийско).

Гледката пр  — от гледка (?) Тетевен.
Гледков ф. Пчеларово (Кърджалийско).
Глезев ф — от прякор Глезьо ’глезльо’? 

Русе.
Глиго м  — съкрат. от Глигор. Софийско. 

Глйгов ф. Софийско, Банско.
Глигойра ж — женска форма от Глигор. 

Н. Геров.
Глйгбр м  — от Григор с дисимилация на 

първото р . ЗБ. Глигоров ф. Трън.
Глигорйнка ж — женска форма от Глигор.
Глйджо м  — видоизменено от Глиго, Гли

гор. Глйджов ф. Лозен (Софийско), Радо
мир. Глйджовски и Глиджето ф. Ботевград.

Гликерйя и Гликирйя ж — гр. ГХихврСа, 
a то от ^Хохврбс ’възсладък* — име на ка- 
лендарска светица. Айтос. р. 1900.

Глйнджев ф — от рекичка или местност 
Глин(джа) при Якоруда. Якоруда.

Глйшка ж — женска форма от Глишо. 
Ивански (Шуменско).

Глишо м  — от Глиго с друго окончание. 
Трън. Глйшев ф. Трън. Цариброд.

Глоба и Глобов ф. (Мица Петрова Глоба; 
Павел Евтимов Глобов, Враца, 1949).

Глог ф — псевдоним или съкрат. от Гло
гов.

Глогйнко м  — а) от глогйна  поради ху
бавия червен цвят или във връзка с вярва
нето, че глогът има лечебни и магически 
свойства: б) от диал. глогйнковец ’син на 
оживял плътник; той е по-силен от събот
ника*. Етрополе. Глогйнков ф.

Глогйнски ф — от някоя местност Гло- 
гината.

Глогов ф — от прякор Глога (дядото ле
кувал или правел заклинания с глог).

Етрополе, Миланово (Свогенско). Глогов- 
ски ф. Луковит.

Глодеров ф — от рум. диал. glod,-uri 
’оронена какалашка’. Свищов, 1917.

Гложенски и Гложински ф — от с. Гло- 
жене (Тетевенско или Ореховско). Пелово . 
(Плевенско).

Глора ж — съкрат. от Глория. Босиле
град, 1942.

Глория ж — лат. gloria ’слава’. Рядко. 
Мездра, р. 1955, 1958, 1959, Разград, р. 
1965.

Глошков ф — може би видоизменено от 
Грошков.

Глуаков ф — от прякор Г луака  ’глухия’. 
Дерманци (Луковитско).

Глупкеев ф. Пловдив.
Глутников ф — навярно вм. Глътников. 

Пловдив.
Глухаров и Глухарски ф — от прякор 

Г луха р я , Г луха р а  ’глухия*. Пазарджишко, 
Казанлък, Стара Загора, Тетевенско, Оре
ховско.

Глухия пр  — за глух или възглух човек. 
Нарядко из цялата страна.

Глухкойчев ф — от глухия Койчо. Стара 
Загора.

Глухов и Глухо веки ф — от глух . София, 
1887, Русе, Стойките (Девинско), Чумаковци 
(Белослатинско). Глуховци — род в Бря
гово (Първомайско).

Глухтенев ф  — от глухия Теньо. Широка 
Лъка (Девинско).

Глухчев, Глухчов и Глухчовски ф  — от
глухчо  ’глух или възглух човек’. На разни 
места из страната.

Глушков ф  — от глуш ко; вж. Глухчев. 
Пещера, Сливенско, Смолянско, Банско, 
Габрово, Горна Оряховица, Самоводене 
(Търновско). Г л у ш к о в а  п а д й н а  — 
местност в Литаково (Ботевградско).

Глъбов ф — разновидност на Глабов или 
Глобов (?) Пловдив.

Глътников ф  — от диал. * глъ т н й к  ’ла
комец; който гълта големи хапки или е 
глътнал чужд имот’. Стара Загора, 1900.

Глючот ф — членувана форма^т диал. 
глюч *сък, чвор’; за формата срв. Джинот. 
Враца (преселник от Македония).

Гмйтра ж — от Димитра с преход на 
ди  в ги  — гь — г. Берковица, Дълги дел, 
Дива Слатина (Берковско), Годеч, Трън- 
ско.

Гмйтър (Гмитр) м  — от Димитър; вж Гмит- 
ра. Трънско, Кулско.

Гмурчев ф — от диал. *гмурчо  ’който се 
гмурка’. Лиляче (Врачанско).

Гнйта ж съкрат. от Игната. Брезник.
Гнусни ф — навярно от прякор Гнус- 

ни я , Гнусен. Пещера.
Говедарец ф — от някое село с подобно 

име. Сливен, 1893.
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Говедаров, Говедарев и Говедарски ф —
от говедар. На разни места из страната.

Говедеви(те) — от говедо, род в Самоков. 
Говедов ф. Самоков.

Говеждански ф — от с. Говежда (Бер
ковско). Михайловград.

Гога1 ж — женска форма от Гого. Го- 
гински ф. Ловешко.

Гога2 м  — западна форма на Гого. Цари
брод, Трън, Брезник. Гогов и Гогин ф.

Гоганете — род в Каражалево (Първо
майско).

Гогачев ф.
Гоге м  — югозападна форма на Гого. 

Радомирско, Кюстендилско, Реброво (Сво- 
генско). Гогев ф.

Гого м  — видоизменено от Георги. Главно 
ЮЗБ. Гбгов ф.

Го голо в ф — от Гогоолу +  ов. Пловдив.
Гогоманов ф — от рум. gogoman ’глу

пак, простак’. Пловдив.
Гогомешки ф. Райково (Смолянско), 1720.
Гоготов ф — навярно във връзка с рум. 

gogon ’зрънце’. Брегово (Видинско).
Гогошикин ф — във връзка с рум. go- 

goa§a ’шикалка’. Ново село (Видинско).
Гогун м — от Гог(о) +  ун . Перник, 15— 

16 век.
Гогуш м — от Гог(о) +  уш . Гогушев ф. 

Коларово (Петричко).
Года ж — съкрат. от Годеслава. Радо

мирско, Доброславци (Софийско), Заселе 
(Свогенско), Шумен.

. Го дан м  — от Год(о) +  ан.
Го дан чо м  — умалит. от Годан. Года н че в 

ф. Шумен.
Годаров ф — вм. Гударов. Първомайско.
Годе м  — разновидност на Годьо. Би

стрица (Софийско), р. 1873. Годев ф. Герман 
(Софийско).

Годелев ф. Първомай.
Годеслав у. — старинно име: „годен, до

стоен за слава“.
Годеслава ж — женска форма срещу Го

деслав.
Годжаманов ф — от Коджаманов с озву

чаване на ас в г. Асеновград.
Годжо м  — от Годьо с преход на д 'в  дж 

или от Гочо с озвучаване на ч в дж. Оре
хово. Годжев и Годжо в ф. Станке Димитров, 
1893, Варна, 1936.

Годжука пр  — от диал. гудж ук ’живот
но без опашка или с къса опашка* (тур. 
диал. gucuk). Поморие, 1900. Годжуков ф. 
Пловдивско.

Годжун м  — от Годж(о) +  у н . Годжу- 
нов ф.

Годжуров ф — навярно разновидност на 
Годжуков. Бургас.

Годино м . Демирхисарско, 16 в.
Годиняков и Годинячки ф — от годи- 

няк  ’дете или животно на една година’. 
Самоков.

Годо м  — съкрат. от Годеслав. Годов ф. 
Желява (Софийско).

Годун м  — от Год(о) ~Г ун . Годунов ф.
Годучев ф. Пловдив.
Годьо м  — успоредна форма на Годо с 

меко окончание. Годев ф. Смилян (Смолян
ско), Пловдив.

Гоешко м  — умалит. от Гойо. Гоешков ф. 
Панагюрище.

Гозбаров и Гозбарски ф — от диал. 
*гозбар ’който иска да яде все гозби’; срв. 
Манджаров (в Копривщица го смятат за 
видоизменено от Газибаров). Ловеч, 1893, 
Копривщица.

Гозден м . Етрополски манастир (с. Слеги- 
ца), 1648.

Гозеров ф — от рум. goz, uri ’плява, 
слама, отсевки’. Варна.

Гозманов ф. Разград, Пловдив, Драга
левци (Софийско).

Гойко м  — умалит. от Гойо. Кукушко, 
16 век. Котел, 1867. Гойков ф. Котел, Плов
див, Красносел (Омуртагско). Гойкович ф.

Гойна ж — женска форма срещу Гойно. 
Брусен (Тетевенско), 1648.

Гойнаров ф — може би с нарочно подме
нено й  вм. в. Самоков, 1900, 1949.

Гойно м  — съкрат. от Драгойно. Брусен 
(Тетевенско), 1648. Гойнов ф. Кнежа, Пле
вен.

Гойо м  — съкрат. от Драгой. Софийско, 
Сопот, Петелово (Кърджалийско). Гоев 
Софийско, Казанлък, Върбаново (Дрянов
ско), Петелово.

Гойчо м  — умалит. от Гойо. Софийско, 
Стара Загора, Русе. Гойчев и Гойчов ф. 
Добротица (Дуловско), Силистра, Русе, 
Сомовит.

Голагаргов ф — от прякор Голат а гарга.
Гол&гов ф — нарочно видоизменено от 

Голаков. Пазарджик.
Голадйн м  — от Гол(о) +  а д и н , както 

Вълкадин, Варадин. Голадйнов ф. Пирот, 
1849.

Голака пр  — от голак ’гол, беден човек’. 
Стара Загора. Голаков ф. Казанлък, 1878.

Голанов ф — от диал. голан\ вж. Голака.
Голатов ф. Пловдив.
Голачев ф — от диал. голаче\ вж. Го

лака. Калофер.
Голгочев ф — навярно разновидност на 

Голкочев. Русе.
Голднер ф — бащата унгарец с немско име, 

синовете и внуците, натурализирани във 
Владая (Софийско).

Голдунов ф — от диал. голдун  ’гълъб’. 
Пазарджишко.

Голе м  — югозападна форма на Голо, 
Гольо. Голев ф. Кюстендил, Банско.

Големанов и Големански ф — от диал. 
големан ’едър, снажен или горделив човек’. 
Русе, Щръклево (Русенско), Камен (Горно
оряховско), Карлово Пловдивско.
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Голембатев ф — от голям бат е, т. е. си и 
на големия бате. Пловдив.

Големджййски ф — от диал. големджйя 
’който се големи, горделивец’. Карлово.

Големее в ф  — вм. Голомехов.
Големецо в ф — от големец. Сливен, 1893, 

Ямбол, 1900.
Големечков ф — от голем ичък , преосмис- 

лено по мечка. Вълчедръма (Ломско).
Големий и Големия пр  — от голям : за 

различаване на двама едноимци, единият 
от които е значително по-едър или по-стар. 
Лясковец, 1884, Осиковица (Ботевградско). 
Големиев ф.

Големйнов ф — от диал. големйн ’едър 
или горделив човек’. Прилеп, Кюстендил. 
1893, Самоков, 1893.

Големйнче ф — от прякор Големинчето  
вж. Големйнов. Самоков, 1873.

Големйров ф — от Гелемеров, преосмис- 
лено по голям. Пловдив.

Големов ф — западна форма на Голямов.
Големоселеца ф — от с. Голямо село (Ка

занлъшко). Калофер.
Големшйнски ф — от диал. голем ш ък  

’големичък’. Белоградчишко.
Големяхов ф — вм. Голомяхов. Стара 

Загора.
Голиванов ф — от голия Иван. Плевен, 

1900.
Голййски ф — вм. *Голински, от с. Го- 

линци (Ломско). Свищов.
Голиков ф  — от Голов, Голев с вмъкнато 

ик. Охрид, Варна.
Голйца м  — от Гол(о) +  ица. Голйцов ф. 

София, 1906.
Голишански ф — от диал. *голиш ан  

’съвсем беден човек’. Лозен (Софийско).
Голищаров ф — от диал. голищ ар  ’1. нео- 

перено птиче; 2. гол, беден човек’.
Голка ж — защитно име на още некръ- 

стено момиче. Голкин ф. Калофер.
Голкочев ф — от голия Кочо. Лясковец, 

Русе.
Голо м  — съкрат. от Драгол, Нягол 

(срв. Гуло, Гульо) или успоредна форма на 
Гольо с твърдо окончание. Голов ф. Ко
тел, 1893, Стара Загора.

Головйн ф — рус. Головин (син на оста
нал в България след Освобождението русин). 
Калофер, р. 1899.

Гологанов ф  — от гологан ’вид стара мо
нета’. Родопско, Сярско.

Гологачев ф — от диал. *гологйч ’голо- 
гащ, без гащи’. Варна.

Гологйнков ф — може би разновидност 
на Глогинков. Българево (Айгоско).

Гологлавски ф — от гологлав ’с окапа
ла коса* (рано им оголявала главата). 
Липница (Ботевградско).

Голомеев и Голомеов ф — вм. Голоме
хов. Велинград, Якоруда.

Голоменов ф — нарочно видоизменено or 
Голомеов. Якоруда.

Голомехов и Голомяхов ф — от голомех  
голомях ’с гол корем’. Велинград, Пещера, 
Стара Загора.

Голопендев ф. Дряново, 1917.
Голосманов ф. Габрово, 1893.
Голошйев ф — от гола ш ия  (ходел раз

гърден, с гола шия). Пещера, Разград.
Голуб м , Голуба ж, Голубйн м , Голубйн& 

ж , Голубйнка ж , Голубйнко м  — вм. Гълъб, 
Гълъба, Гълъбин, Гълъбина, Гълъбинка, 
Гълъбинко. Брезник и др.

Голубарев ф — вм. Гълъбаров.
Голун м  — съкрат. от Голубйн (?) Брез

ник.
Голуш м  — от Гол(о), Гол(ьо) +  уш . 

Голушов ф. Татарево (Първомайско), 1917.
Голчо м  — умалит. от Гольо. Голчев ф. 

Калофер (Възраждането), Карнобат, 1950.
Гольо м  — а) от диал. гольо ’некръстено» 

още момче’ — защитно име; срв. Пижо. 
б) успоредна форма на Голо с меко окон
чание. Гольо в ф. Липница (Ботевградско). 
Голев ф. На разни места из страната.

Голюб м  — съкрат. от Драголюб. Голю- 
бов ф. София, 1920.

Голюров ф — ако не е печатна грешка, 
може би от тур. gulu§ ’смях’. Кюлевче* 
(Бесарабия), 1857.

Голямов ф — от голям . Силистрй, 1894„ 
Русе.

Голянов ф. Казичене (Софийско — външ
но лице).

Голярски ф. Мурено (Радомирско).
Голяховски ф.
Гомон ф. Пловдив,1949.
Гонгалов и Гонгелов ф — от диал. гон-  

га л ,гд н ге л  ’кокал с месо’. Лясковец, Русе, 
Сопот.

Гондо м  — от Гоно с вмъкнато д. Гои- 
дов ф.

Гоне м  — югозападна форма на Гоно„ 
Гоньо. Радомир, Бр. Миладинови. Гонев ф^ 
Перник, Кюстендилско, Мачуково (Маке
дония).

Гонзов ф — може би от гр. ’по
томък’. Елховско.

Гонимйр м — „който гони (търси) мир“?* 
Вайганд, Синод, именник.

Гонимйра ж — женска форма от Гонимир. 
Шумен, р. към 1950.

Гонимъглов ф — от прякор Г о н и -м ъ гла  
’който се занимава с несериозни работи’. 
Пловдив, 1917.

Гоно м  — далечно видоизменение от 
Георги, както Гоцо, Гочо, Гошо. Гурково» 
(Ботевградско). Гонов ф. Гурково, Севлие
во, 1844, Калофер, Кнежа, Баня (Михайлов
градско).

Гонча ж — женска форма от Гончо. Трън.
Гончаров ф — от рус. гончар  ’грънчар ’ (?)• 

Шумен.
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Гончо м  — умалит. от Гоно, Гоньо, Гоне. 
Трън, Бр. Миладинови. Тончев ф. Чирпан, 
Шумен, Велинград.

Тоньо м  — успоредна форма на Гоно с 
меко окончание. Тонев ф. Чирпан, 1900, 
Пловдив. Гоневски ф. Крамолин (Севлиев

ско). 1917.
Гбпа1 ж — съкрат. от Господинка. Ха

сковско, Софийско. Гопин ф.
Топа2 м  — съкрат. от Господин. Трънско. 

Гопов и Гопин ф. Трънско. •
Гопорчев ф. Пловдив.
Гора ж — женска форма срещу Горо. 

Рядко.
Горазд м — от старинно горазд ’голям, 

•едър’ — име на кирилометодиевски уче
ник. Габрово, р. 1872.

Горалов ф — от турско л. и. — след Осво
бождението купили имота на турчина Горал 
в землището на с. Градница (Севлиевско).

Горан м  — от Гор(о) +  ан. Русенско, 
Свищовско, Плевенско, Белослатинско, 
Ломско. Горанов ф.

Горана ж — от Гор(а) +  ана. Черна мо
гила (Айтоско), р. 1890.

Горанка ж — умалит. от Горана. Садо- 
вец (Луковитско).

Горанчо м — умалит. от Горан. Горан- 
чев ф. Златарица (Еленско), 1845, Преслав, 
Велинград. Горанчевски ф. Бела Слатина.

Горасти ж  — съкрат. от Агораста. Хухла 
^(Ивайловградско).

Горбанов ф  — вм. Гурбанов. Елена, 1865, 
1893, Търново, 1881, Сливен, Хасковско.

Горбачев ф — навярно вм. Гърбачев.
Горбевски ф — разновидност на Гърбев. 

Русе.
Горга ж — от Горка с озвучаване на 

,рк  в рг. Радомирско.
Горгатов ф. Ореховско.
Горголйца ж — вм; Гургулица. Н. Геров.
Горгоров ф —  от -диал. *горгор ’страх, 

•страшилище’ (от тур. korku ’страх’). Мирко- 
во (Пирдопско).

Горготина ж — от Горга +  т ина . Про
сен и к (Сярско), нар. песен.

Горда ж съкрат. от Гордиана. Гордин- 
ски ф.

* Гордей м  — видоизменено от Гордий. 
Гордее в ф. Долна Липница (Павликенско).

Горди ан м  — от гордианка  ’вид стара 
монета (от времето на император Гордиан)’ — 

•бащата бил иманяр и веднъж изкопал 
гърне с такива монети. Айтос.

Гордиана ж — а) женска форма от Гор" 
диан. Айтос; б) от рум. gordiana, от лат. 
Gordius. Белене (Свищовско).

* Гордий м — грц. Гбрдюс — име на
календарски светия.

Гордяна ж  - разновидност на Гордиана 
или пожелателно име: да се гордеят с нея. 

•Скопие, 1942.

Горелков ф — от Гарелков с преход на 
а в о. Пещера, Стара Загора.

Гори м  — съкрат. от Григори. Горев ф. 
Шумен, Дивдядово (Шуменско).

Горйдков и Горйдов ф — от диал. го- 
р и д а , горйдка  ’ягорида’; срв. Ягоридков. 
Поликраище (Горнооряховско), Русе.

Горйл м  — от Гор(о) -f ил. Горило в ф. 
Стара Загора, Варна.

Горйн м  — от Гор(о) -f ин. Горйнов ф. 
Панагюрище.

Горйца ж — умалит. от Гора и преосмис- 
лено по горйца. Брезе (Свогенско), с. Де- 
бърско (Разложко), Бреница (Белосла
тинско), Липница (Ореховско), Киселево 
(Ломско), Шумен, Долни Богров (Софийско).

Гбрка ж — умалит. от Гора или направо 
женска форма от Григор. Софийско, Сво
генско, Етрополе, Белоградчишко, Нико- 
полско.

Гор кан м  — от Горк(о) +  ан. Синод, 
именник.

Горке м  — уж от името на Максим Горки. 
Чепинци (Софийско), р. 1941.

Горкина ж — от Горк(а) +  ина. Дебър- 
ско.

Горко м  — умалит. от Горо или съкрат. 
от Григор. Мрамор, Кътина (Софийско). 
Гбрковски ф. Умаревци (Ловешко).

Горнаков ф — разновидност на Горняков. 
Зимница (Ямболско), Бургас.

*Горней м  — разширено от Горньо. Г о р- 
н д е в  р ъ т  — местност в Осиковица (Бо
тевградско).

Горненскй ф — от диал. горненйц ’пла
нински жител’; срв. Планински.

*Горнйч м  — умалит. от Горньо. Гор- 
нйчев ф.

Гор нишки ф — от с. Горник (Белосла
тинско). Кнежа, Горни Дъбник.

Горно веки ф — от град Горна ( = Горна 
Оряховица). Габрово.

Горнолучки ф  — от с. Горна Лука (Ми
хайловградско). Михайловград.

Горномогйлец ф  — от някое село или ме
стност Горна могила. Габрово, 1900.

Горносекйрски ф — от с. Горна Секирна 
(Брезнишко).

Горньо м  — прякорно име: „планински 
или горски жител“. Горнев ф. Бяла, 1893, 
Провадия, 1917, Нови пазар, 1893, Варна.

Горняков и Горняшки ф — от диал. 
*горняк  ’планински жител’. Котел, 1893, 
Крушево (Севлиевско), Ставерци (Орехов
ско).

Горо м  — съкрат. от Григор и преосмис- 
лено по гора. Рядко, на разни места. Г6- 
ров ф.

Горол м  — от Гор(о)+ол. Горо лов ф.
Долна Диканя (Радомирско).
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Гороламов ф — ако не е печатна грешка, 
разновидност на Гороломов. Панагюрище, 
1873.

Гороломов ф — от диал. горолдм(ник) 
’блъснат, несвестен човек’. Панагюрище, 
Дъбово (Казанлъшко), Осоица (Елинпе- 
линско), Лом.

Горомезовски ф.
Горостйнов ф — според семеен спомен: 

били бежанци и се настанили на стан край 
гора. Шумен (преселници от ЗБ).

Горски ф — от горски. Свищов, 1853, 
Елена.

Горския пр  — бил горски стражар. Вра- 
чеш (Ботевградско).

Горуганя п р . Разлива (Ботевградско).
Горун м  — от дървото горун . Брез- 

нишко, нар. песен.
Горуня п р  — от горун. Горуиски ф.
Горфена ж — видоизменено от Агра- 

фена. Казичене, Чепинци (Софийско).
Горчак м  — от Торч(о)+а/с (?) Котел, 

1867. Горчаков ф.
Горчйвкин ф — псевдоним — от гор

чивка.
Горчйл м  — от Горч(о) +  ил. Горчйлов 

ф. Кукуш, Тополовград, Брегово (Видин
ско), Белоградчик, 1893.

Горчо м  — умалит. от Горо или съкрат. 
направо от Григорчо. Софийско, Своген
ско, Трънско, Ботевградско, Лом, Див- 
дядово (Шуменско), Хвойна (Асеновград
ско). Горчев и Гбрчов ф. Плевенско, Вра
чанско, Михайловградско, Видинско, Па
зарджишко, Велинград, Карнобат. Гор- 
човски ф.

*Горшко м  — от *Горчко, преумалително 
от Горчо (?) Гбршков ф. Никополско.

Гор яло в ф  — от горял ’пострадал от 
пожар’ (?) Устово (Смолянско).

Горян м  — разновидност на Горан. Ти
пично за Софийско. Горянов ф. Софийско, 
Брезнишко, Свогенско.

Горяна ж — женска форма срещу Горян. 
Свогенско, Брезник, Бреница (Белослатин- 
ско), Етрополе, Красносел (Омуртагско).

Горянин — вж. Змей Горянин.
Горянка ж — умалит. от Горяна. Со

фийско, Свогенско, Пернишко.
Горянски ф — от горянин  ’планински 

жител*.
Госкьо м  — от Гостьо с преход на т ’ в 

тс’. Ник. Милев.
Госпо м  — съкрат. от Господин. Пче- 

ларово (Кърджалийско). Госпов ф. Пче- 
ларово.

Господаря пр  — от господар (на слугата 
си). Трудовец (Ботевградско). Господарев 
и Господарски ф. София, Пловдивско, 
Трудовец.

Господен ф — навярно поради често по
втаряне на възклицанието господи). Люби
мец (Свиленградско).

Господйн м  — превод на гр. xdptog и 
подведено по старото значение на госпо
дин  ’господар, стопанин’. Сливен, 1843, 
Нова Загора, Стара Загора, Чирпан, Кър
джалийско, Разград, Толбухин, Толбухин
ско, Тутракан, Преслав, Нови пазар, 
Софийско, Михайловградско, Берковица, 
Ломско. Господйнов ф. Преслав, 1867, 
Сливен, Нова Загора, Плевенско, Михай
ловградско, Софийско.

Господйна ж — женска форма от Гос
подин. Новозагорско, Толбухинско, Лом
ско, Врачанско, Свогенско, Ботевградско.

Господйнка ж умалит. от Господина. 
Софийско, Свогенско, Трънско. Господйн- 
кин ф. Трън.

Господов ф — видоизменено от Госпо
динов или от Господев. Панагюрище, Па
зарджик, Старозагорско, Преслав, Русе, 
Търновско.

Госта ж — женска форма от Гостьо. 
Етрополски манастир (с. Трънак), 1648.

Гостая ж — разширено от Госта. Ник. 
Милев.

Гостйл м  — от Гост(ьо)4-цл. Ник. Ми
лев. Гостйлов ф. Крамолин, Столът (Сев
лиевско), 1917, Русе. Гостйловски ф. Шумен.

Гостйлко м — умалит. от Гостил. Го- 
стйлков ф. Ник. Милев.

Гостилиичаров ф  — от гост илничар. Раз
град.

Гостйн м — от Гост(ьо)+н«. Гостйнов 
ф. Ник. Милев.

Гостьо м  — съкрат. от старинно Ради- 
гост ’който обича гости’. Гостьов и Го- 
стев ф. Градец (Котленско), 1867, Топлеш 
(Габровско), София, 1910.

Гостян м  — от Гость(о)+ан. Вайганд.
Гота ж — женска форма от Гото. Со

фийско.
Готе м  — югозападна форма на Готьо. 

Готев ф. Радомирско.
Гото м  — видоизменено от Георги; срв. 

Гоцо, Гочо, Гошо. Пирдоп, 1893, Боденец 
(Врачанско). Готов ф. Боденец. Гбтовски 
ф. Плевен, 1900.

Готовански ф — от готован(ец).
Готун м — от Гот(о)+уя. Готунов ф. 

Пловдив.
Готуранов ф  — писмена разновидност на 

Гутуранов.
Гбтьо м — успоредна форма на Гото с 

меко окончание. Готев ф. Стара Загора, 
Пловдив, Мухово (Ихтиманско).

Гофаджия пр  — от диал. гофадж ия ’обу
щар, който шие калеври’. Търново, 1843.

Гоца1 ж — женска форма от Гоцо, 
Гоце. Брезе, р. 1874, Реброво (Свогенско), 
Софийско.

Гоца2 м  — западна форма на Гоцо, Гоце. 
Заселе (Свогенско).

Гбце м — видоизменено от Георги. ЮЗБ, 
Кукуш, Гевгели. Гоцев ф.
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Гоцеманов ф. Стара Загора.
Гоцена ж — от Го^а)1^  ена. Златуша 

(Софийско).
Гоцка ж — умалит. от Гоца1. Кюстен

дилско.
Гоцо м  — видоизменено от Георги. Бо

тевградско, Михайловградско. Гоцов ф.
Гонка ж — женска форма от Гочо, Гоч- 

ко. Софийско, Първомай. Гочкин ф. Котел, 
1867.

Гочко м  — умалит. от Гочо. Точков ф.
Гочо м — видоизменено от Георги или 

от Григор. Първомайско, Севлиево, Ям
болско, Тополовградско, Ботевградско,Трън- 
ско. Гочев и Гочо в ф. Първомайско, Сев
лиевско, Видин. Гочовски ф. Боженица 
(Ботевградско).

Гоша ж — женска форма от Гошо.
Гошко м  — умалит. от Гошо. Тошков ф.
Гошо м — видоизменено от Георги. Го- 

шев ф. Пловдив, Пазарджик, Калофер, 
Кюстендилско, Ботевградско.

Граблашев ф — вм. *Гръблашев, от диал. 
*гръблаш  ’гърбушко’.

Граблев ф  — от прякор Грабльо  ’гра
бител’ или нарочно видоизменено от Гръб- 
лев. Стара Загора.

Граблйчев ф — навярно вм. *Гръбли- 
чев.

Граблянов ф — писмена разновидност на 
Гръблянов.

Грабо м — от рум. graba ’бързина’. 
Търговищко, 17 в. Грабо в ф.

Грабулев ф. Прилеп, 1917.
Гр&бчов ф  — от прякор Грабчо  ’който 

граби’. Литаково (Ботевградско).
Гравира ж — гр. ГХаффа ’изящна, де

ликатна* с асимилация на л  в р. Русе.
Град м  — съкрат. от Градимир. По- 

повско, 15—16 век.
Градел м  — от Град(и)+ел.
Граделко м  — умалит. от Градел. Гра- 

делков ф. Задунаевка, 1857.
Градецки ф  — от с. Градец (Котленско). 

Сливен, Стара Загора.
Градечлйев ф  — от диал. градечлйя ’жи

тел на с. Градец’.
Граджо м  — от Градьо с преход на д 9 

в дж. Граджо в ф. Витановци (Пернишко).
Гради м  — съкрат. от Градимир или 

Градислав. Плевен, Русе. Градев ф. Бе- 
ленско, Русе, Толбухин, Стара Загора, 
Голак (Ихтиманско). Градевски ф. Коче
риново (Станкедимитровско), 1893.

Градимир м  — старинно, вече изчезнало 
име: „който гради, създава мир“ или „който 
урежда света“.

Градинаин ф — може би от *Градина(я), 
женска форма от Гради ? Белица (Разложко).

Гради наров и Градинарски ф  — от гра
динар. Стара Загора, 1873, Плевен, Велин
град, Борован (Белослатинско), Михайлово 
(Ореховско).

Градиничарски ф — от диал. *градини- 
чар ’жител на с. Градини (Радомирско)’ 
Самоков.

Градислав м  — старинно име: „който гра
ди, създава слава“. Самоковско, 15—16 век.

Градо м  — съкрат. от Градимир или 
Градислав. Дъскот (Търновско), 17 в. Гра- 
довски ф.

Градой м  — разширено от Градо. Вай- 
ганд, Синод, именник.

Градул м  — от Град(о)+#л. Етрополски 
манастир, 1648. Градулов ф.

Градьо м  — успоредна форма на Гради 
и Градо. Градев ф.

Гражданина пр  — от граж данин , може 
би поради често повтаряне на тая дума.

Граждански ф — от граж данин , за раз
лика от пришълците селяни. Луковит.

Граждоменка ж — от диал. граж домен- 
ка  ’гражданка’. Кукуш, нар. песен.

Гражев ф — разновидност на Граджов.
Грамадииков ф — от диал. *грам адник  

’1. змей, който живее по грамади; 2. гра
маден човек’. Горно Броде (Сярско), Плов
див.

Грама до в ф — от прякор Грам адат а  
’много едър човек’. Търговище, Разград.

Грамадски ф — от с. Грамада (Кулско).
Граматйков ф — от грам ат ик  ’грамотен 

човек в миналото*. Санданско, Бисер (Хар
манлийско), Казанлък, Поморие.

Граматнишки ф  — от диал. грам ат ник  
’грамотен човек, граматик*. Тръстеник (Пле
венско), Липница (Ботевградско).

Грамен м  — от Грам(о)+ея под влия
ние на имена като Камен, Стамен. Козло
дуй, 1917. Граменов и Граминов ф. Зеле- 
ниче (Леринско), Благоевградско).

Грамо м  — от гр. fpccppa’буква, писмо’ — 
пожелателно име: да стане грамотен и учен* 
Грамо в ф. Плевен, 1900, Кнежа, Агатово 
(Севлиевско). Грамовски ф. Вълчи трън 
(Плевенско), Кнежа.

Грамотни м  — от грамотен, вж. Грамо. 
Търново, нар. песен.

Грамофон м  — от Грамофон или от цвете 
грамофдкче. Севлиевско, р. към 1930.

Грамполов ф. София, 1893.
Грамчо м  — умалит. от Грамо, Скравена 

(Ботевградско). Грамчев и Грамчов ф . 
Враца, Панагюрско, Скравена.

Грандев ф — от диал. грант а  ’едър 
човек’ (?) Малко Търново.

Гранджев и Гранджов ф — разновидност 
на Грандев (?)

Гранзов ф. Благоевградско.
Гранйтов ф — вж. Гранитски. Севлиево, 

1963.
Гранйтски ф — псевдоним от грачиш  

(под руско влияние). Котел, 1825, Шумен, 
1860, Търново, 1865.

Гранйцки ф — от с. Граница (Кюстен
дилско). Кюстендил, 1893.
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Граничаров ф — от граничар  ’пограни
чен жител*. Чирпан, 1917, Разград.

Гранйчки ф — по-стара форма на Гра
ни цки. Кюстендил, 1900.

Гранчулов ф — писмена разновидност на 
Грънчулов. Ивайловград.

Грапльов ф — от диал. *грапльо  *чо- 
век с грапаво от шарка лице*. Царевец 
{Врачанско).

*Грасе или *Грасьо м  — може би от 
Красе, Красьо с озвучаване на к  в г. Гра- 
сев ф. София, 1950, Шумен, 1950.

Грасйна ж — женска форма срещу Тра
се? (Грасина Паисова Трандова, външно 
лице в Свидня, Свогенско, 1956).

Граскьо м  — умалит. от Грасьо. Гра- 
скьов ф. Ник. Милев.

Граснев ф — от Краснев с озвучаване 
на к  в г  (?) Асеновград, 1960 (грък).

Гратаров ф  — от рум. gratar ’решетка, 
•скара’. Русе, 1906.

Грйтка ж —  вм. *Градка, от Гради, 
Градо. Мърчаево (Софийско), р. 1916.

Грауров ф — от рум. graur ’скорец’, 
за кон ’сив*. Сомовит.

Графа ж  съкрат. от Аграфена. Заноге 
(Свогенско), Самоков, Самоковско, Вар
ненско.

Графигнатиев ф — от с. Граф Игнатиев 
(Пловдивско).

Графйня ж — кръстоска от Аграфена и 
граф иня.

Графйца ж — от Граф йца  Геновева (вж. 
Геновева) или умалит. от Графа. Разград, 
р. 1892, Бяла, р. 1907, Русе.

Графйчка ж — умалит. от Графйца. Джу- 
люница (Горнооряховско), р. 1924.

Графка ж — умалит. от Графа. Типично 
за Михайловград; Зимевица, Губислав (Сво
генско), Гинци (Царибродско).

Графов ф — навярно от прякор Графа. 
Варна, 1936.

Грахльов ф — от прякор Грахльо  ’кой
то яде грах’; срв. Бобанов, Бобарев. Са- 
ларево (Станкедимитровско), 1917.

Грахов ф — от гр а х ; срв. Грахльов. 
Велинград (помак).

Граховски ф — от областта Граово, Гра
хово. Радомир.

Грациела ж — ит. Graziella, литератур
но име. Рядко.

Граченов ф. Банско.
Граше м — от Грасе с друго окончание. 

Грашев ф. Прилеп, 1920.
Грашка ж — женска форма от Граше. 

Грашкин ф. Якоруда, 1917.
Грашко м  — умалит. от Граше. Граш- 

ков ф. Драганово (Горнооряховско).
Грашнов ф. Дебнево (Троянско).
Гребелянов ф. Сопот (външно лице)
Гребенйров ф — от гребе нар. Кюстен

дил, 1905, Етрополе, Стара Загора.

Гребенйков ф — от диал. *гребенйк ’гре
бен за влачене вълна?* Шумен.

Гребенчарски ф — от диал. гребенчар 
’гребенар’. Самоков.

Грежов ф  — от диал. греж  *сък, чвор’ 
(бил як и корав като греж); срв. Съков. 
Глючот. Дъмбене (Костурско).

Греков ф — от Гърков с черковносла- 
вянски изговор на ъ р . Болград, 1876, 
Чирпан, 1886, Айтос, Стара Загора, При
леп, Михайловград.

Грета ж — от нем. Grete, умалит. от 
Margaret е. Ново, рядко.

Гретиен м  — „подновил“ името на баба 
си Груда. Кърджали, р. 1962.

Греченлиев ф  — от диал. греченлйя  ’жи
тел на с. Гречи в Добруджа’. Болград, 
1905, Варна, 1889.

Грешев ф  — разновидност на Грешков. 
Папратльово (Еленско).

Грешков ф  — от прякор Греш кат а , по
неже при оран оставял греш ки  (неизорани 
места) в нивата. Смядово (Преславско).

Греянка ж. Доброславци (Софийско), 
р. 1910.

Грибачев ф — от диал. *грибач  ’който 
гри б а , зарива лозя’. Пещера.

Грйбнев ф. Поповско, Шумен.
Грйва ф — вм. Гривов, преосмислено 

по грива  ’косми’. Пещера, Асеновград.
Грйве м  — успоредна форма на Гриво. 

Самоков, Русе.
Грйвек ф — псевдоним от диал. грйвек  

’сив гълъб’. Грйвеков ф. Церово (Пазар
джишко), Дреново (Свогенско).

Грйверски ф — от диал. * грйвер  ’гъ
лъб грйвек* (?) Габрово, 1908.

Грйвишки ф  — от с. Гривица (Плевен
ско). Луковит, Никопол.

Грйвньо м — прякорно име от Гриво 
или мъжка форма от Гривня. Грйвнев ф. 
Пловдив.

Грйвня ж — от гр и вн а , гр и вн я ; срв. 
Сърма, Сирма, Атлаза. Павелско (Асенов- 
градско). Грйвнин ф. Широка лъка (Смо- 
лянско).

Грйво м  — от диал. грив  ’сив, сивоок, 
шареноок’ — защитно име, както Сиво 
Сяро. Грйвов ф. Типично за Пещера; 
Асеновград.

Григойра ж — вм. Григорина. Н. Геров.
Григор м  — съкрат. от Григори. Доста 

разпространено, главно ЗБ. Григбров ф.
Григорена и Гри горен ка ж — женска

форма от Григор. Подгумер, Световра- 
чане (Софийско).

Григори (и Григория) м — гр. Гртл6рю£ 
от тртгпорбо) ’бдя, стоя буден’ — име на 
календарски светия. Враца, Михайловград, 
Лом и др. Григориев ф.

Григорйна и Григорйнка ж — женска 
форма от Григор. Софийско, Етрополе.
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Григорйца ж — женска форма от Григор. 
Етрополе.

Григорка ж — женска форма от Григор. 
Софийско, Етрополе.

Григорчо м — умалит. от Григор. Гри- 
гбрчев ф.

Грйев ф — от рум. gri ’сив’, отговаря на 
Сивов. Русе.

Грйжа ж — от гриж а — заклинателно 
име против детска смъртност, защото преди 
нея умирали няколко деца на родителите й. 
Горна Оряховица, 1957.

Грйлов ф — от диал. * гр и л , грилага  
’едър, грамаден човек’. Лозен (Софийско).

Грймня ж — разновидност на Гривня. 
Асеновградско.

*Грйнго м  — от *Гринко, умалит. от 
Гриньо. Грйнгов ф. Пещера.

Грйньо м  — от рум. Grin, съкрат. от 
Угрин. Долна Студена (Беленско).

Грйтка ж — съкрат. от Негритка. Владая.
Грйша м  — рус. Гриша, умалит. от 

Григорий. Ново, Рядко.
Гробан м . Неврокопско, 16 в.
Гробов ф — от гроб. (Бил висок; като 

спал опънат на полего, другарите му на 
шега взели мярка за гроб). Каракулово 
(Толбухинско), Шумен.

Гробченски ф — от диал. грдбченин  ’от 
махала Гробът (Троянско). Русе.

Гродьо м  — разновидност на Гроздьо или 
на Груди. Варна, 1957.

Гроз м  — мъжка форма срещу Гроза. 
Лопян, 1648.

Гроза ж — защитно име: да й е грозно 
името, за да не я сполети зло. Лопян, 1648, 
Софийско, Чирпанско, Брезово (Пловдив
ско), Пчеларово (Кърджалийско).

*Грозай м  — разширено от Гроз. Гро- 
зайовски и Грозаевски ф. Литаково (Ботев
градско).

Грозгьо м — от Гроздьо с преход на д * 
в г*. Грозгьо в ф. Скравена (Ботевградско), 
Ник. Милев. Грозгьовски ф. Ботевград.

Грозда ж — кръстоска от Гроза и грозде. 
Софийско, Елинпелинско, Ботевградско, 
Петрич, Лобаница (Македония). Гроздин- 
ски ф..

Гроздан м — кръстоска от Грозьб и 
грозде. Рядко, на разни места из страната. 
Гроздано в ф.

Гроздана ж  — от Грозд(а) 4- ина  или 
женска формг от Гроздан. Шуменско, Търго
вищко.

Грозданеков ф — от Грозданов с вмък
нато ек. Панагюрище.

Грозданка ж — умалит. от Гроздана. 
Рядко.

Гроздарев и Гроздарски ф — от гроздйр. 
Пловдив, Скравена (Ботевградско).

Грозде м — югозападна форма на Гроздьо. 
Драгошиново, Пасарел (Самоковско). Гроз- 
дев ф.

Гроздена ж — женска форма от Грозде. 
Брезнишко, Софийско, Пазарджйшко, Кръ- 
стевич (Пловдивско), Благоевградско.

Гроздйн м  — от Грозд(ьо) 4- ин. Гроз- 
дйнов ф. Бойкинци (Кулско).

Гроздо м  — успоредна форма на Гроздьо 
с твърдо окончание. Гроздов ф. Враца.

Гроздьо м  — кръстоска от Грозьо и 
грозде. Русе, Литаково (Ботевградско). 
Гроздев ф. Търново, Пловдивско.

Грозе м  — западна форма на Грозьо. 
Грозев ф. Губислав (Свогенско).

Грозен м  — от грозен — защитно име; 
вж. Гроза. Грознов ф. Кула, 1917.

Грозена ж — от Гроз(а) 4- в на.
Грозко м — умалит. от Грозьо. Грозков ф. 

Ябълково (Хасковско).
Грозлеков ф — от *Грозлев с вмъкнато ек. 

Пловдив.
Грозо м  — успоредна форма на Грозьо с 

твърдо окончание. Тетевен, 1820, Грозов ф.
Грозоман м  — от Грозо -f jнам. Елешница 

(Разложко), 16 в.
Грозьо м  — мъжка форма срещу Гроза, 

схващано и като умалит. от Гроздан. Хас
ковско,Първомайско,Пловдивско, Карнобат
ско, Трявна, Осиковица (Ботевградско). 
Грозев ф. Русенско, Свищовско, Трявна, 
Ловешко, Харманлии, Осиковица.

Гройо ф — навярно от Грозьо с изпадане 
на з. Разлива (Ботевградско). Гроев, Гроев- 
ски и Гройовски ф. Разлива.

Гройс ф — от нем. диал. Grois ’старец’. 
Русе (дядото австриец).

Громаков ф — от диал. грум ак  ’буца, 
грудка*. Пловдив.

Громан м — от Гром(о) 4- ин. Невро
копско, 15— 16 век.

Громко м — умалит. от Громо. Шумен, 
р. 1926. Громков ф. Шумен, Карлово.

Громо м  — от диал. гром  ’гръм, гръмо
тевица’ — заклинателно име: да го не бие 
гръм. Громов ф. Провадия, 1900.

Громшин ф — от с. Громшин (Михайлов
градско). Лом, 1870.

Грбнко м  — умалит. от Гроньо.Гронков ф. 
Бойница (Кулско).

Гроньо м  — може би нарочно видоизме
нено от Грозьо. Гронев ф. Янтра (Горно
оряховско), Горна Оряховица.

Грохлев ф — от прякор Грдхльо  ’грохнал, 
отпаднал човек’. Свежен (Карловско).

Грохов ф. Станке Димитров, 1912.
Грохчо м  — от *Грозчо (Гросчо), умалит. 

от Грозьо, с преход на с в х, както Рухчоот 
Русчо. Грохчов ф. Ник. Милев.

Грочо м  — от Грохчо с изпадане на х. 
Грочев ф. Фотиново (Пещерско).

Грошко м  — умалит. от Грошо. Грошкор 
ф. Павликени, Бяла.

Грошо м  — от Грозьо с друго окончание 
(?) Грошев ф. Съево (Ловешко), Войнягово 
(Карловско), Пловдив, Троян, Сливен.

142



Грубан м — от диал. груб  ’грозен’; срв. 
Гърдьо. Дебърско.

Грубешаров ф  — друга форма на Гру- 
бешлиев. Асеновград.

Грубешлйев ф — от някое село Грубеш. 
Кочани (Македония), Асеновград, Плов
див.

Груд м  — мъжка форма срещу Груда. 
Тетевен, Свежен (Карловско), Поморие, 
Рудник (Бургаско). Трудов ф. Габрово, 
Бургас, Грудово.

Труда ж — от диал. груда  ’буца, грудка’— 
пожелателно име: да е здрава и набита като 
грудка. Етрополски манастир, 1648, Ста
розагорско, Ямболско, Айтоско, Грудов- 
ско, Хасково.

Труди м  — разширено от Груд. Старо
загорско, Чирпанско, Лясково (Айтоско). 
Грудев ф.

Грудйн м  — от ̂ Груд +  ин. Грудйнов ф. 
Райково (Смолянско), Кочериново (Станке- 
димитровско).

Г|рудко м  — умалит. от Груд, Груди. 
Грудков ф.

Грудлев ф — от прякор Грудльо  ’набит 
като грудка*. Карнобат.

Грудниколов ф — навярно от Грудев 
Николов. Джебел (Момчилградско).

Грудчо м  — умалит. от Груд. Грудчев ф. 
Тетевен, 1893.

Грудьо м  — успоредна форма на Груди. 
Хасково. Грудьов и Грудев ф.

Грузо м  — разновидност на Грозо или 
на Груди. Брегово (Видинско).

Груйлчо м  — видоизменено от Груйчо. 
Болград, нар. песен.

Груйца1 ж — женска форма от Груйо. 
Панагюрище, нар. песен.

Груйца2 м  — от Гру(йо) +  ица. Прилеп. 
Груйка ж — от грудка  (грудька) с преход 

на д* в й. Груйкин ф. Смолско (Пирдопско).
Груйо м  — от Грудьо с преход на д ’ в й. 

Казанлък, Копривщица, Пирдоп, Браци
гово, Софийско, Троянско, Дебърско. 
Груев и Груйов ф.

Груйчо м  — умалит. от Груйо. Груйчев ф. 
Благоевградско.

Груло м  — разновидност на Грульо.
Н. Геров.

Грульо м  — от Груйо с преход на й  в 
ль. Бр. Миладинови.

Грумелов ф — от диал. *грумел ’бучка, 
грудка*. Плевен, 1911.

Грумка ж — от диал. грум ка  ’грудка’; 
вж. Груда. Дебърско, нар. песен.

Грумчо м  — мъжка форма срещу Грумка. 
Новопазарско, нар. песен.

Груна ж — от *Грудна, *Грумна с из
падане на съгласната пред н. Дебърско.

Груно м  — мъжка форма срещу Груна. 
Грунов ф. Карнобат (каракачанин).

Груньо м  — разновидност на Груно. 
Грунев ф. Михилци (Карловско).

Трупче (Грубче) м  — умалит. от *Грубе; 
вж. Грубан. Групчев ф. Охрид, 1862, 1917, 
Русе, 1936.

Грухлански ф — от грухам , гр ухт я . Вра- 
чеш (Ботевградско).

Груцо м  — от Грудьо с друго окончание,, 
както Нецо и Недьо, Гъцо и Гъдьо. Гру- 
цов ф. Въбел (Никополско), Никопол.

Груя м  — западна форма на Груйо. Трън. 
Груин ф.

Гръблев и Гръбльов ф  — от гръбльо - 
’гърбав човек*. Разград, Габрово, Пана
гюрище, Ореховско,Врачеш (Ботевградско).

Гръблянов ф — от диал. *гръблян  ’гър 
бав човек*.

Гръбнаков ф  — от прякор Г ръбнйка  
(може би със значение ’гърбав човек’). 
Пловдив.

Гръбчев ф — от диал. *гръбчо  ’гърбав чо
век*. Етрополе.

Гръвдилов ф. Катуница (Благоевград
ско).

Гръда ж, Гръде и Гръдьо м  — вм. Гърда,. 
Гърде, Гърдьо. Етрополски манастир, 1648. 
Казанлък, 1878. Карлово.

Гръден м — от диал. *гръден  ’грозен’; 
срв. Гърдьо. Н. Геров.

Гръдньо м — от старата звателна формат 
на Гръден. Н. Геров.

Гръкйна ж — вм. Гъркиня. Етрополски 
манастир, 1648.

Гръков ф — вж. Гърков. Копривщица,. 
1849.

Гръковци — род в Разлива (Ботевград
ско).

Гръмдолов ф — разновидност на Гърми- 
долски. Луковит.

Гръмен м  — от Гръм(о) +  ен. Гръме- 
нов ф.

Гръмидолени ф — вж. Гърмидолски.
Гръмников ф — от диал. *гр ъ м н и к  ’който 

говори гръмогласно*. Пазарджик, 1873.
Гръмо м  — разновидност на Громо. Гръ- 

мов ф. Воден (в Цариград), 1873, Тръсти
ково (Бургаско), 1906.

Гръмодолски ф — разновидност на Гър
мидолски. Михайловград.

Гръндоля п р  — според местно обяснение: 
нещо като грандоман.Тетевен.Гръндолски ф . 
Тетевен.

Гръндьо м  — от Гръньо с вмъкнато д. 
Гръндев ф.

Грънчар и Грънчара пр  — от гръ нчар . 
Болград, 1857, Троян, 1900. Грънчаров и 
Грънчарски ф. Нарядко почти из цялата! 
страна.

Грънчо м  — умалит. от Гръньо. Грънчов ф. 
Голема Раковица (Елинпелинско), 1876, 
Костенец. Грънчо веки и Грънчевски ф. 
Бела Слатина. (За белослатинските Грън- 
човци казват, че били дребни като грънци).

Грънчул м  — от Грънч(о) +  ул . Грън- 
чулов ф. Ивайловград.
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Гръньо м  — вж. Гърньо. Гръньов и 
Грънев ф. Боженица, Новачене (Ботев
градско).

Гръпски ф  — вм. *Гръбски, от гр ъ б  (?) 
Пловдив.

Гръцки ф — от гр ъ ц к и . Голяма Желязна 
(Троянско), 1917.

Гръцманов ф — от диал. гр ъ ц м а н  ’гърло, 
гуша’. Пиргово (Русенско).

Губаренков ф — от прякор ГубарЬнко 
’който често си губи нещата’. Пловдив.

Губера пр  — от губер. Хвойна (Асенов- 
градско), 1893. Губеров ф. Хвойна, 1917, 
Асеновград, Любимец (Свиленградско), 
Якоруда, Баня (Разложко).

Губ^рката и Губерко пр  — от губерка  
(слаб и тънък като губерка). Ботевград, 
1910. Губерков ф. Видинско, 1908, Стара 
Загора.

Губиделников ф — от губиделник  ’който 
си губи дните, делниците’. Котел, 1893, 
Русе, 1900.

Губйслав м  — „който погубва, затъмня- 
ва славата (на враговете си)“—старинно име, 
запазено в име на село Губйслав (Свогенско).

Гуга ж — от Гюрга с изпадане на р  и 
затвърдяване на г. Кътина (Софийско), 
р. 1895, Трън, Бр. Миладинови.Гугински ф. 
Родопско.

Гугалев ф — от диал. *гугал  ’гълъб или 
гугутка’. Велинград, Разград.

Гугаманов ф  — писмена разновидност на 
Гогоманов. Толбухин.

Гугйн м  — от Гуг(о) +  и« или вм. *Гогин, 
от Гог(о) +  ин. Гугйнов ф. Долна Баня 
(Ихтиманско).

Гуглев ф — от прякор Гугльо  ’човек с 
тугла’; вж. Гуглин. Луковит, Ресен (Тър
новско), Пловдив.

Гуглин ф — навярно от по-старо *Гуглин- 
еки, от гугла  ’островръх калпак*. Вълче- 
дръма (Ломско).

Гуглов ф — от прякор Г угла т а ; вж. Гуг
лин. Тетевен, 1893, Гложене (Тетевенско).

Гуго м  — от Гюргьо с изпадане на р  и 
затвърдяване на г. Панагюрище, 1893, 
Средногорец (Пирдопско). Гугов ф. Пана
гюрище, Средногорец, Чепинци (Софийско). 
Гуговски ф. Правец (Ботевградско).

*Гугол м  — от Гуг(о) -К ол. Гуголов ф. 
Русе. Гуголев ф. Пловдив.

Гуголанов и Гу гуля но в ф — от диал. 
*гугулан> * гугулян  ’гугутка* (?) Кърджали, 
Тополовград.

Гугутанете род — от диал. гугут ан  ’мъж
ка гугутка’. Кюстендилско.

Гугутков ф  — от гугут ка. Пловдив.
Гугучков ф — от диал. гугучка  ’гугутка’. 

Лясковец, Крушето (Горнооряховско), Габ
рово, Айтос, Бургас.

*Гугуш м  — от Гуг(о) +  уш . Гугушев ф.
Карлово, Устрем (Тополовградско).

Гугушанов и Гугушански ф — от диал. 
гугуш ан  ’гугутка’. Еремия (Кюстендилско).

Гугушков ф — от диал. гугуш ка  ’гугутка*. 
Стара Загора.

Гугушчуков ф — от диал. гугуш чук  ’гу
гутка*. Русе.

Гугьо м — разновидност на Гуго със 
запазване мекостта на едното г. Гугьов и 
Гугьовски ф. Кнежа.

Гуда ж — от Груда с изпадане на р. 
Габровско.

Гудак м — прякорно име от Гудо. Гу- 
даков ф. Черквица (Никополско).

Гудалов ф — от диал. гудало  ’лък на 
цигулка’. Югово (Асеновградско).

*Гудан м  — от Гуд(о) +  ан. Гуданов ф. 
Варна.

Гударов и Гударовски ф  — от диал. гу- 
дар  ’гуслар, цигулар*. Първомайско.

Гуджалски ф — навярно сродно с Гуджев 
(?) Кнежа.

Гуджев и Гуджов ф — от прякор Гуджо 
’нисък, късичък човек’ (от тур. gucuk); 
срв. Годжука. Лясковец, 1865, Русе, Стара 
Загора, Сопот, Пещера, Асеновград, То
половград, Карнобат, Самоковско, Раз
ложко.

Гуджелски и Гуджолски ф  — разновид
ност на Гуджалски.

Гуджиков ф — от Гуджев с вмъкнато ик. 
Стара Загора.

Гуджуков ф  — правописна разновидност 
на Годжуков. Поморие, 1917, Медвен (Кот- 
ленско).

Гуджунов ф — вж. Годжун.
Гуди м  — от Груди с изпадане на р. 

Гудев ф.
Гудо м  — успоредна форма на Гудьо с 

твърдо окончание. Копривщица. Гудов ф. 
Пещера.

Гудул м  — от Гуд(о), Гуд(ьо) +  ул . 
Гудулов ф. Айтос.

Гудьо м  — от Грудьо с изпадане на р  или 
галена форма от Георги. Градец (Котлен- 
ско), 908, Сливен,862. Гудев ф. Панагюрище.

Гужгоров ф — разновидност на Гужгу- 
лов. Горна Оряховица.

Гужгулов ф. Лясковец, Русе.
Гузалски и Гузелски ф. Видин, 1893, 

1900, Ломско.
Гузгунджйев ф — от диал. *гузгундж йя  

’ревнивец, завистник* (от тур. kiskanci). 
Пещера, Пловдив.

Гузгунов ф — съкрат. от Гузгунджйев. 
Пловдив.

Гузев ф — от рум. guz ’1. къртица; 
2. плъх’. Варна, Пещера.

Гуйго м — от Гуйко с озвучаване на к  
в г. Гуйгов ф. Родопско (помак).

Гуйко м  — умалит. от Гуйо. Гуйков ф. 
Брегово (Видинско).

Гуйо м — от Груйо с изпадане на р .  
Н. Геров. Гуито ф. Котел, 1867. Г у й о в
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д о л  — местност в Осиковица (Ботевград
ско).

Гуйчо м  — умалит. от Гуйо. Гуйчов ф. 
Белоградчик.

Гуков ф. Пловдив, 1908.
Гулабчев ф — от диал. гулабче ’гълъбче’. 

Лерин (Македония), Русе, 1893.
Гуле м — югозападна форма на Гульо. 

Гулев ф. Кукуш, Гърмен (Гоцеделчевско), 
Гоце Делчев.

Гулежов ф — от диал. гулеж  ’1. вид дреб
на рибка; 2. попово прасе’. Криводол (Вра
чанско).

Гудеков ф — от Гулев с вмъкнато ек. 
Златица, Русе, Пловдив.

Гуленов ф. Гложене (Тетевенско).
Гулитаров ф — може би нарочно видо

изменено от Голищаров. Пловдив.
Гуло м  — успоредна форма на Гульо. 

Гулов ф. Ксанти, 1917.
Гулоб м — вм. Гълъб. Н. Геров.
Гульо м — съкрат. от Драгул, Нягул. 

Гулев и Гульов ф. Тетевен, 1870, Враца, 
1893, Орехово, 1908.

Гуляшки ф — от Гюляшки със затвър
дяване на г. Раковица (Кулско).

Гумнеров ф — от диал. *гумнер  ’жител на 
с. Малките Гумна (Пазарджишко). Церово 
(Пазарджишко), Пазарджик.

Гумов ф. Стара Загора.
Гуна ж — женска форма от Гуно, Гуньо. 

Търновско, Мъглиж (Казанлъшко), Со
фийско, Свогенско, Радомирско, Кюстен
дилско. (В Търновско го извеждат от Никула 
в Свогенско — от Гъргоринка). Гунински ф.

Гунго м  — от *Гунко с озвучаване на к  
в г. Гунгов ф. Забърдо (Асеновградско).

Гунда ж — от Гуна с вмъкнато д.
Гундаров и Гундеров ф  — от диал.* гун - 

д а р , *гудер ’гуслар’. Ихтиманско, Ло- 
корско (Софийско), Шумен.

Гундо м — от Гуно с вмъкнато д. Гундов 
ф. Градец, Катунище (Котленско).

Гуне м  — югозападна форма на Гуньо. 
Подгумер (Софийско). Гунев ф. Гунешки ф.

Гунка ж — умалит. от Гуна. Търново, 
Горнооряховско, Пловдив. Гункин ф. Стара 
Загора.

Гуно м  — успоредна форма на Гуньо с 
твърдо окончание Гунов ф. Нефела (Вра
чанско), Бутан (Ореховско), Асеновград.

Гунто м — от Гуно с вмъкнато т. Гунтов 
ф  . Пловдив.

Гунчера пр . Златица.
Гунчо м — умалит. от Гуньо, Гуно. 

Елена, Бяла. Гунчев ф. Елена, Миндя 
(Еленско), Брезе (Свогенско).

Гуньо м  — съкрат. от Драгун, Бегун или 
друго име. Казанлък, Стара Загора. Гунев 
и Гукьов ф. Елена, Габрово, 1845, Ляско
вец, Никополско. Гуньо веки ф.

Гупарски ф — може би нарочно видоиз
менено от *Глупарски. Бистрица (Софийско).

Гурбалов ф — разновидност на Гурбанов 
(?) Ветрен (Казанлъшко), Казанлък.

Гурбан м  — от диал. *гурбан  ’жертва’ 
(ар.-тур. kurban) — защитно име срещу дет
ска смъртност: обречен жертва на манастир, 
светец, празник и под. Елена, 1843. 
Гурбанов ф. Елена, 1843, Варна.

Гурбедов и Гурбетов ф  — от остар. 
гурбет  ’работене, печал в чужбина* (ар.- 
тур. gurbet). Несебър, 1917, Стара Загора.

Гурбешлйев ф — разновидност на Гру- 
бешлиев. Никопол (от Кочани, Македо
ния).

*Гурбо м  — съкрат. от Гурбан. Гурбов и 
Гурбовски ф. Ботевград. Гурбата пр . Бо
тевград. Гурбевски ф. Михайловград.

Гурваъов ф — може би вм. Гурбанов. 
Благоевград. »

Гургански ф — навярно сродно с Гору- 
ганя. Враца.

Гургачов ф — разновидност на Горга- 
тов. Лом.

*Гурген м  — от Гюрген със затвърдяване 
на първото г. Гургенов ф.

Гурго м  — съкрат. от Гургул Гургов ф. 
Стара Загора, Казанлък. Пловдив, Ябла
ница (Софийско), Пасарел (Самоковско). 
Гургата пр. Стара Загора.

Гургул м  — разновидност на Гургур. 
Гургулов ф. Пловдив. Гургульовци — род 
в Драгойново (Първомайско).

Гургулеков ф  — от Гургулов с вмъкнато 
ек. Котел, 1900.

Гургулйца ж — от птицата гургулица .
Гургур м  — кръстоска от Григор и пти

цата гургур  ’гугутка’. Гургуров ф.
Гургурйев ф — кръстоска от Гургуров и 

Григориев. Стара Загора.
Гургур ушната пр  - -  от гургуруш ка  

гургулица’. Ботевград.
Гургутски ф — от диал. гургут ка  ’гугут

ка’. Пловдив.
Гургуш м  — ог Гург(о) +  уш . Габрово, 

Търново, нар. песен.
Гургушйн м  — от Гургуш +  ин. Гургу- 

шйнов ф.
Гурда и Гурдов ф. Асеновград. Гурден- 

ски ф.
Гурелов ф — от гур ел ; срв. Гурлев. Устс- 

во (Смолянско).
Гурзов ф — може би от рум. gura’yera’. 

Брест (Никополско), Расово (Ломско).
Гури и Гурий м  — име на календарскн 

светия (от евр.) Гурев ф. Въбел (Никопол
ско), Велин градско, Банско, Пловдив. 
Гуриев ф. Шумен.

Гурко м  — от фамилното име на руския 
генерал И. В. Гурко. Рядко, на разни 
места из страната наскоро след Освободи
телната война. Карлово, р. 1880, Шипочане 
(Самоковско), р. 1881, Казанлък, р. 1887, 
Пловдив, Враца, Миланово (Свогенско).
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Гурков ф. Дебелец (Търновско), Мало Гра
дище (Свиленградско), Миланово, Карнобат, 
Ямбол, Варна.

Гурковски ф  — от с. Гурково (такива има 
четири).

Гурлев и Гурльов ф — от прякор Гурльо  
’гурелив човек’. Панагюрище, Сопот, Плов
див. Гурлевски ф. Гурльовци— род в Но* 
вачене (Ботевградско).

Гурлйца ж — от диал. гур ли ц а  ’гургулица*.
Гурманя п р . Плевен (Възраждането). 

Гурманов ф.
Гурмев ф. Самоков, Поповяне (Самоков

ско).
Гуро м  — от Гурий с друго окончание 

или от Горан с изясняване на неудареното 
о в  у . Гуров ф. Ветрен (Пазарджишко), 
Бобошево (Станкедимитровско), Пещера, 
Варна.

Гурсов ф. Габрово, Янтра (Горнооря
ховско).

Гурте м  — Крушуна (Ловешко), 17 в.
Гурубов ф. Негован (Софийско).
Гурулеков ф — видоизменено от *Гурле- 

ков (от Гурлев с вмъкнато ек ).Варна, Котел.
Гурупов ф. Айтос.
Гурцов ф. Грозден (Карнобатско — кара- 

качанин).
 ̂ Гусаксвски ф — от диал. гусак  ’гъсок*. 

Пловдив, Варна.
Гусарев ф — от диал. гусар  ’гъсар, пастир 

на гъски*. Дивля (Радомирско).
Гусе м  — от диал .г*/с£’гъсенце*(?)’ Брезник. 

Гусев ф. Трънско, Радомир, Ковачевци 
(Самоковско), Михайловградско.

Гусеров ф.
Гусийски ф.
Гуслов ф  — от прякор Гуслата. Браци

гово.
Густав м  — скандинавско име Gustav. 

Рядко.
Гута ж — декомпозирано от „умалител

ното“ Гутка. Севлиево, Осиковица (Ботев
градско).

Гуте м  — западна форма на Гутьо. Вра
чанско. Гутев ф.

Гутеков ф  — от Гутев с вмъкнато ек. 
Севлиево.

Гутка ж — от гугут ка  с изпадане на 
първата сричка. Н. Геров. »

Гутко м  — умалит. от Гутьо или мъжка 
форма срещу Гутка. Гутков ф. Айтос.

Гутлеков ф  — разновидност на Гутеков. 
Пловдив.

Гуто м  — успоредна форма на Гутьо с 
твърдо окончание. Гутев ф. Софийско, 
Враца, Голямо Буково (Грудовско).

Гутуранов и Гутурански ф — от прякор
Г ут ур а н  *който има гут ура  (буца) по гла

вата си*. Врана, Бистрец (Врачанско).
Гутьо м  — мъжка форма от Гута. Гутка. 

Габрово, 1843, Севлиево, Шумен, р. 1900, 
Ковачовец (Поповско), Лозница (Търго

вищко). Гутев ф. Габрово, Батак (Павли- 
кенско), Побит камък (Разградско), Стара 
Загора, Варна.

Гуца ж — от Гута с друго окончание; 
срв. Мата и Маца, Мита и Мица. Трънско,Ба
ница (Врачанско), Липница (Ботевградско), 
Петричко. Гуцин ф. Враца, Самоков.

Гуцалов, Гуцалев и Гуцалски ф — от
с. Гуцал (Самоковско). Шипочане (Само
ковско) . i

Гуцан м  — от Гуц(о) +  ан. Гуцанов ф. 
Красноселци (Омуртагско).

Гуцарски ф — от диал. *гуцар  ’свинар’. 
Лозен (Софийско).

Гуцларски ф — от *Гусларски  с преход на 
с в ц (?) Панагюрище, 1873.

Гуцлеков ф  — от прякор Г уцлек  ’жител 
на с. Гуцал’; вж. Гуцалов. Панагюрище.

Гуцо м — а) от Гутьо, Гуто с друго окон
чание; вж. Гуца; б) от Гоцо, Гоце с преход 
на о в у, както при Джоро — Джуро, 
Гошо — Гушо. Враца. Гуцов и Гуцев ф. 
Елена, Крушовица (Ореховско), Враца, 
Губислав (Свогенско), Плевен.

Гуцолов ф — от Гуцалов с преход на а  
в о. Самоков.

Гучо м  — от Гуто, Гуцо с друго окон
чание. Тучев ф. Плевенско.

Гешавйлов ф — от диал. *гуш авйл *гушав 
човек*.

Гушалиев ф  — от диал. *гуш алия  *гу- 
шав човек*. Пловдив.

Гушан м — от Гуш(о)+яя. Гушанов ф.
Гушанка ж — женска форма от Гушан.
Гушанко м — умалит. от Гушан. Н. Ге

ров.
Гуши м — домашна форма на Гушо.
Гушко м  — умалит. от Гушо. Гушков 

ф. Драмско, Пловдив.
Гушлев и Гушльов ф — от прякор Гуш - 

льо  ’гушав човек’. Сопот, Кричим, Варна, 
Скравена (Ботевградско).

Гушмаков и Гушмашки ф  — от прякор 
Гуш м ака  ’човек с голяма адамова ябълка 
или изобщо с голяма гуша*. Панагюрище, 
Пловдив.

Гушо м — от Гюшо със затвърдяване на 
г или от Гошо с преход на о в у , както при 
Гьоре — Гюро. Ботевград — преселник от 
Гопеш (Битолско). Гушев ф. Ботевград, 
Карлово, Михалци (Търновско), Свищов, 
Старозагорско.

Гущанов ф. Гоце Делчев (гроб), Тете
венско.

Гущера пр  — от гущ ер  (сова се бързо 
или се прилича на слънце като гущер). 
Ботевград. Гущеров ф. Котел, 1867, Па
нагюрско, Пловдив, Стара Загора, Русе, 
Воден (Македония), Яхиново (Станкеди
митровско). Гущерски ф. Лозен (Софий
ско), Хайредин (Ореховско).
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Гуя ж — женска форма от Гуйо.
Гъбев и Гъбьов ф  — може би от Гърбев 

с изпаднало р. Чирпанско.
Гъбенски ф — от с. Гъбене (Севлиевско). 

Габрово, Плевен.
Гъбов ф — разновидност на Гъбев или 

от прякор Гъбат а. Хасково, Славяново 
(Плевенско).

Гъвзов ф — може би видоизменено от 
Гъмзов. Панагюрище.

Гъгневски ф — от прякор Гъгньо  ’който 
гъгне, говори през нос’. Севлиево.

Гъго м  — от Гърго с изпаднало р. Лом
ско. Гъгов ф.

Гъгъчев ф — правописна разновидност 
на Гагъчев. Пловдив.

* Гъдел м  — от Гъдь(о)+ел. Рьделев и 
Гъделов ф. Пловдив, Първомай, Айтос.

Гъдуларов ф  — от гъ д улй р . Русе.
Гъдьо м  — от Гърдьо с изпадане на 

/ОГъдев ф. Габрово, 1908.
Гъжв&рски ф  — от диал. *гъж вар ’който 

носи гъжва (чалма)'на главата си’. Враца.
Гъжов и Гъжев ф  — вм. *Гъжвов — 

според местно обяснение в Ценино, Но
возагорско: дядото носел гъжва на гла
вата си. Кнежа, 1906, Ценино, Русе.

Гъзеров ф  — от прякор Гъзера  (навярно 
имал широки гъзери). Панагюрище, Стара 
Загора.

Гъзеца п р  — от гъзец  (може би поради 
често повтаряне на тая дума). Каснаково 
(Хасковско).

Гъзурйчков ф — разновидност на Гъ- 
зурков. Бургас.

Гъзурков ф  — неподправена форма на 
Газурков. Калтинец (Горнооряховско), Вар
на.

Гъла1 ж съкрат. от Гълъбина. Со
фийско, Свогенско, Хасково.

Гъла2 м  — западна форма на Гъло.
Гълбачев ф — от диал. *глъбач  ’?* Кър

джали.
Гъле м  — съкрат. от Гълъб. Софийско. 

Гълев ф.
Гъли м  — разновидност на Гъле. Сла- 

вотин (Михайловградско).
Гъло м  — съкрат. от Гълъб. Гълов ф. 

Куле махала (Ломско), Голяновци (Со
фийско).

Гълчавов ф — кръстоска от Гълчанов 
и гълчава. Силистренско, Русе, Шумен, 
Благоевград.

Гълчанов ф — от прякор Г ъ лчан  (бил 
строг и много гълчал). Свищов, 1888,
1900, Русе, Пловдив.

Гълъб м — от птицата гъ лъ б . На разни 
места из страната. Гълъбов ф.

Гълъба ж — женска форма от Гълъб. 
Рядко.

Гълъбан м — от Гълъб +  ан. Гълъба- 
нов ф.

Гълъбаров ф — от гъ лъ бар  ’който от
глежда гълъби’ или ’ловец на гълъби’. 
Видин, Габрово.

Гълъбена ж — женска форма от Гълъб. 
Софийско.

Гълъбйк м — умалит. от Гълъб. Со
фийско.

Гълъбйн м  — от Гълъб+ц«. Софийско. 
Гълъбйнов ф.

Гълъбйна и Гълъбйнка ж — женска фор
ма от Гълъбин. Софийско, Панагюрско, 
Пазарджишко.

Гълъбйца ж — от птицата гъ лъ б и ц а . 
Софийско.

Гълъбка ж — женска форма от Гълъб. 
Брезник.

Рьмзаков ф  — правописна разновидност 
на Гамзаков. Свищов.

Гъмзов ф — навярно съкрат. от Гъмзо- 
вянов. Бяла, 1950.

Гъмзовянов ф — нова форма на Гънзо- 
вянов.

Гъмйзов ф — писмена разновидност на 
Гамизов.

Гъна ж — женска форма от Гъньо. Гъ- 
нин ф. Радилово (Пещерско), 1917, Пе
щера.

Гънавов ф. Кайнарджа (Силистренско), 
1906.

Гънгалов и Гънгълов ф — от диал. *гън- 
гал ’който гъгне или заеква*. Русе.

Гънго м  — от Гънко с озвучаване на 
нк  в нг. Гънго в ф . Пловдив, 1917.

Гънгъров ф — от Гънгълов с промяна 
на л . Данаилово (Крумовградско)

*Гънде или *Гънди м — рум. Gande 
(от gind ’мисъл*); срв. Миело, Мисльо. 
Гъндев ф. Никопол, Пловдив, Божица 
(Босилеградско).

Гъндерски ф — от диал. *гъндер  ’мисли
тел*; вж. Гънде. Лом, Враца.

*Гъндул м  — рум. Gandul; вж. Гънде. 
Гъндулов ф. Русе.

Гънзовянов ф — от гънзовянин  ’жител 
на с. Гънзово (Гъмзово, Видинско). Ви
дин, 1905, 1920.

Гънко м — умалит. от Гъньо, Гъно. 
Гънков ф. Пловдив, Благоевград.

*Гъно м  — успоредна форма на Гъньо. 
Гънов ф. Черквица (Никополско).

Гънчо м  — умалит. от Гъньо, Гъно.Кар
ловско, Брезово (Пловдивско). Гънчев ф . 
Карловско. Гънчевски ф. Брезово.

Гъньо м  — разновидност на Ганьо — 
може би от Гануш, Ганул, с изясняване 
на неудареното а в ъ . Гънев и Гъньо в ф. 
Карловско, Пловдив, 1900, Ковачевица 
(Гоцеделчевско).

Гърбан ф — вм. Гурбанов. (Лазар Гър- 
бан, Елена, 1833).

Гърбасанов ф — от диал. *гърбасан  ’гър
бав човек’. Казанлък, Стара Загора.
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Гърбата пр  — от диал. гърба  ’гърбав 
или попрегърбен човек*. Гърбов ф. Су
хиндол, 1917, Ново село (Троянско), Русе.

Гърбатйлов ф — от диал. *гърбат йл  
’гърбав човек*. Пловдив.

Гърбатов ф — от прякор Г ъ рбат ия . Русе.
Гърбачев ф — от диал. гърбач  *1. ко

жен бич; 2. гърбав човек*. Пловдив, Ста
ра Загора, Славяново (Плевенско).

Гърбашев ф — разновидност на Гър
бачев. Кърджали.

Гърбашлйев ф — от диал. *гърбаш лйя  
’който често носи или си служи с гърбач?* 
Прослав (Пловдивско).

Гърбев ф  — от прякор Г ъ р б еу Гърбъо  
’гърбав човек*. Пловдив, Пазарджик, Мир- 
ково (Пирдопско), Казичене (Софийско).

Гърбелов ф  — от прякор Г ърбела  ’гър
бавия*. Смолянско.

Гърбешков ф — от прякор Гърб&шко 
’гърбушко*. Панагюрище.

Гърбйчев ф — от прякор Г ърбйцат а. 
Стара Загора, Разград.

Гърбозанов и Гърбузанов ф — разно
видност на Гърбасанов. Русе.

Гърболашки ф — от прякор Гърболако  
’гърбавия*. Лакатник (Свогенско).

Гърбузов ф — разновидност на Гърбу
занов (?) Севлиево, Варненско.

Гърбутов ф  — от диал. *гърбут  ’гър
бица?’. Пловдив.

Гърбучев ф  — от диал. *гърбуч  ’гър
бав човек*. Пловдив.

Гъргалов ф  — навярно сродно с Гърга- 
ранов. Гости ля (Белосл атинско).

Гъргаранете род — от диал. *гъргаран  
’който много гъргори, бърбори*. Липница 
(Ботевградско). Гъргаранов ф. Липница.

Гъргарйчев ф — от диал. гъргарица  
’гъгрица*. Варна, 1893, 1908, Търново.

Гъргар м — от Гъргор с преход на о 
в а, както при Тодар. Гъргаров ф. Брез
ник, 1900.

Гърго м  — съкрат. от Гъргор. Гър- 
гов ф.

Гъргор м — видоизменено от Григор. 
Софийско, Свогенско, Аспарухово (Лом
ско). Гъргоров ф. Свогенско, Бела Сла
тина (гроб).

Гъргорена ж — женска форма от Гъргор. 
Редина (Свогенско).

Гъргорйн м — от Гъргор +  ин. Софий
ско. Гъргорйнов ф.

Гъргорйн а и Гъргорйн ка ж — женска 
форма от Гъргор или от Гъргорйн. Софий
ско, Свогенско (типично за Брезе).

Гърда ж — женска форма срещу Гърдьо.
Гърдак м  — прякорно име от Гърдьо. 

Гърдаков ф. Смолско (Пирдопско).
Гърдак м — от Гърд(ьо)+ан. Гърданов 

и Гърдановски ф. Крушево (Македония).
Гърде м — разновидност на Гърдьо. 

Гърдев ф.

Гърден м  — вж. П)1>ден.
Гърджалийски и Рйрджалиски ф — от

Кърджалийски с озвучаване на к  в г. 
Мездра, Царевец (Врачанско), Русе.

Гърджелишки ф — разновидност на Гър
джалийски. Русе.

Гърджйлов ф — от Кърджилов с озву
чаване на к  в г. Пловдив.

Гърджов ф — от Кърджев с озвучаване 
на к  в г.

Гърди м  — разновидност на Гърдьо. Ка
лофер. Гърдев ф .

Гърдйца ж — от Гърд(а) +  «^а. Синод, 
именник.

Гърдйчко м  — умалит. от Гърди, Гър
дьо. Гърдйчков ф.

Гърдо м  — успоредна форма на Гърдьо 
с твърдо окончание. Казанлък, 1860, Ка
лофер. Гърдов ф. Гърдовски ф. Боженица 
(Ботевградско).

Гърдьо м  — от диал. гъ р д  ’грозен’ — 
защитно име: да му е грозно името, за да е 
здрав и хубав човекът; срв. Грозьо. Габ
рово, 1843, Казанлък, 1853, Ямбол. Гър
дев ф. Калофер (Възраждането), Карлов
ско, Батак, Абланица (Гоцеделчевско — 
помак), Гагаля (Русенско). Гърдевски ф. 
Разград.

Гържалов ф — от Кърджалов с озвуча
ване на к  в г и преход на дж в ж. Сърнево 
(Старозагорско).

Гъркйнов ф — видоизменено от Гърки- 
нин.

Гъркйня ж — от гъ р кй нн  с някогашно 
значение ’гражданка*; срв. Граждоменка. 
Бр. Миладинови. Гъркйнин ф.

Гърков ф — от прякор Г ъ р к а ; срв. Вла
хов. Кнежа, 1893, Берковица, Лом, 1896, 
Хасково, 1893, Стара Загора, Чепинци 
(Софийско), Драгошиново (Самоковско).

Гърл&нов ф — от диал. *гърлан  ’лаком 
човек’ или ’човек с гръмлив глас’. Сви
щов, 1888.

Гърлев и Гърльов ф — от прякор Гър- 
льо  ’гърлест или лаком човек*. Панагю
рище, Казанлък, Пловдив, Рашково (Бо
тевградско).

Гърлински ф — от с. Гърло (Брезнишко). 
Кюстендил.

Гърлйчков ф — от птицата гъ р ли ц а , 
гърлйчка . Щип, 1917.

Гърлянов ф — от диал. *гъ рлян  ’гър
лест човек’. Самоков, Черквица (Нико- 
полско).

Гърлянски ф — от с. Гърло (Брезнишко). 
Пещера.

Гърманов ф — от прякор Гърм ан\ вж. 
Гърмидолов.

Гърмидолов и Гърмидолски ф — от диал. 
*гърмиддл(ец) ’човек с гръмлив глас’. 
Лясковец, Горна Оряховица, Пловдив.

Гърмйлов ф — от диал. *гърм йло  ’гръ
могласен човек*. Сливен.
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Гърмодолов и Гърмодолски ф — раз
новидност на Гърмидолов. Луковит, Ти- 
шаново (Кюстендилско).

Гърмучев ф — от диал. *гърм уч  (вж. 
Гърмидолов) или видоизменено от Гърбу- 
чев. Пловдив.

Гърнашки ф — от колиби Гърневци (Тър
новско). Катунец (Ловешко).

Гърненски ф — от колиби Гърня (Дря
новско).

*Гърно м  — успоредна форма на Гърньо 
с твърдо окончание. Търновски ф.

Гърньо м  — а) от Гръдньо с изпадане 
на д\ б) защитно име по малоценен пред
мет; срв. Блехо, Скобел, Брусьо. Н. Ге
ров. Гърнев ф. Габрово, 1900, Панагюри
ще, Разград, Илинден (Гоцеделчевско), 
Драбишна (Ивайловградско), Враца. Гър- 
ньов (Гръньов) ф. Боженица, Новачене 
(Ботевградско). Гърневски ф. Бреница (Бе- 
лослатинско), Марково (Пловдивско), Плов
див. Гърньовски ф.

*Гьро м  — съкрат. от Гъргор или видо
изменено от Гаро (смятано за ’селско’ с а). 
Гъро в ф. Церецел (Свогенско), Пловдив.

Гърнето пр  — от гърче\ срв. Гърков. 
Водица (Поповско), 1917.

Гърчйлов ф — видоизменено от Горчи- 
лов (?) Силистра (гроб).

Гърчка ж — женска форма от Гърчо. 
Радомирско.

Гърчо м  — умалит. от Гърдьо (Гърдчо) 
или от Гъро. Гърчев и Гърчо в ф. Самоков, 
Сандански, Панагюрище.

*Гършко м  — умалит. от Гърчо. Гърш- 
ков ф. Харманлии, 1893.

Гърьо м  — успоредна форма на Гъро с 
меко окончание. Рърев ф. Калояново (Плов
дивско), Пазарджишко.

Гъсаров и Гъсарски ф — от гъсар  ’който 
отглежда или пасе гъски’. Долни Луковит 
(Ореховско), 1917, Литаково (Ботевград
ско).

Гъсашки ф — от прякор Гъсакя  ’гъсока’. 
Гурково, Новачене (Ботевградско).

Гъсе м  — от „селското“ Гусе. Брезник.
Гъска м  — от г ъ с к а — защитно име; 

срв. Кравко, Воло. Дряново, р. 1929 (по- 
луциганин). Гъскин ф. Зидарци (Радомир
ско).

Гъско м  — разновидност на Гъска. Гъс- 
ков ф. Орехово, Юнаците (Пазарджишко), 
Пловдив, Асеновград.

Гъскьо м — успоредна форма на Гъско 
с меко окончание. Гъскев ф.

Гътлев ф — от прякор Г ът льо  ’гър- 
лест човек’ (от рум. git ’гърло’); срв. Гър- 
лев. Свищов.

Гътряков ф. Айтос.
Гътьо м . Търговищко, 17 в.
Гъцо м  — съкрат. от Гаврил или Гануш 

с изясняване на неудареното а в ъ\ успо

редна форма на Гацо. Гъцев и Гъцо в ф. 
Разград, Крапец (Балчишко).

Гъче м  — по-стара форма на Гъчо. Кало
фер, 1853. Гъчев ф.

Гъчко м  — умалит. от Гъчо или от Гъцо. 
Гъчков ф. Варна.

Гъчо м  — съкрат. от Гаврил с изясняване 
на неудареното а в ъ  или от Гънчо с из
падане на н. Калофер, 1845, 1860, 1965, 
Михилци (Калоферско). Гъчев ф.

Гьобеклйев ф — от диал. гьобеклия ’ко
ремест’ (тур. gobekli).

Гьовчо м  — вм. Йовчо (писано в мина
лото с начално г, което не се изговаряло). 
Гьовчев ф. Асеновград, 1950.

Гього м  — видоизменено от Георги. Гьо- 
гов ф. Гагово (Поповско).

Г ьозумов ф  — от гьозум  ’джоджен ’. 
Гьока м  — вм. Гьоко. Варна.
Гьоко м  — видоизменено от Георги. Бис

трица (Софийско). Гьоко в ф. Разград, 
1893, Гагово (Поповско), Болярино (Плов
дивско), Голямо Асеново (Хасковско), Ста
ра Загора.

Г ьокчерменски и Г ьокчеренски ф — от
някое село Гьокчерен или Гьокчермен. 
Карнобат, 1893, 1917.

Гьола ж — съкрат. от Маргьола. Брез
ник.

Гьомов ф.
Гьона ж — женска форма от Гьоне, 

Гьоно. Брезник. Гьонински ф. Михайлов
град.

Гьондеров и Гьондерски ф — от тур. 
gonder ’прът, остен’. Варна, 1920.

Гьондо м  — от Гьоно с вмъкнато д. 
Гьондов ф.

Гьоне м  — югозападна форма на Гьоно 
(в Доброславци, Софийско: от Григор). 
Радомир. Гьонев ф. Доброславци.

Гьонко м  — умалит. от Гьоно, Гьоне. 
Гьонков ф. Костенец, Пазарджишко.

Гьоно м  — видоизменено от Георги. Со
фийско. Гьонов ф. Софийско, Добри дял 
(Горнооряховско), Миланово (Свогенско). 

Гьончо м  — умалит. от Гьоно. Ихтиман. 
Гьоньо м  — успоредна форма на Гьоно 

с меко окончание. Свобода (Чирпанско). 
Гьонев ф. Добри дял (Горнооряховско).

* Гьола м — разновидност на Гопа (?) 
Гьопин ф.

Гьбра ж — женска форма от Гьоре. 
Н. Геров. Гьорин ф. Бучин проход (Со
фийско), 1893.

Гьорга ж — женска форма от Георги. 
Гьбргин ф. Бели Искър (Самоковско).

Гьоргаки м  — умалит. от Георги с гръц
ка наставка -аки. Старо. Гьоргакев и Гьор- 
гакиев ф. Стара Загора, 1849, Горна Оря
ховица, 1908.

Гьорге м  — звателна форма от Георги. 
Ямболско. Гьоргев ф.
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Гьорги м  — говорима форма на Георги. 
Гьоргьов ф. Ботевград. Гьоргьовски ф. 
Пловдив.

Гьоргйн м — вм. Гергин. Брезнишко.
Гьоргйна ж — женска форма от Георги. 

Ботевградско.
Гьоргйца1 м  — от Гьорг(и)+ ица. Пле

вен, 1843.
Гьоргйца2 и Гьоргйчка ж — женска форма 

от Гьорги. Ботевградско, Софийско, Шу
мен.

Гьоргйш м — от Гьорг(и) +  иш. Тутра
кан, 1893. Гьоргйшев ф.

Гьоргйя ж — женска форма от Гьорги. 
Свогенско, Михайловград.

Гьорго м — видоизменено от Георги. 
Гьоргов ф.

Гьоре м  — югозападна форма на Георги. 
Софийско. Гьорев ф.

Гьоричко м  — умалит. от Гьоре. Гьо- 
ричков ф. Враца.

Гьормов ф. Свищов.
Гьорунда м — домашна форма на Гьоре. 

Велес. Гьорундов ф.
Гьорче м — умалит. от Гьоре. Маке

дония. Гьорчев ф.
Гьотлййски ф — от диал. гьот лйя  *гъ- 

зест* (от тур. got lu).
Гьото м — от Гьоно с друго окончание, 

успоредна форма на Гето. Гьотов ф. Рила 
(Станкедимитровско), 1917.

Гьоце м  — домашна форма на Георги. 
Ботевград.

Гьочо м — умалит. от Георги, успоредна 
форма на Гочо. Н. Геров. Гьочев ф. Широка 
лъка (Девинско), Пловдив.

Гьоша ж — женска форма от Гьоше, 
Гьошо.

*Гьошарко м  — разширено от Гьоше. 
Гьошйрков ф. Ковачевци (Самоковско).

Гьоше м — умалит. от Георги. Софий
ско. Гьошев ф.

Гьошенлййски ф — от някое село с по
добно име. Варна, 1900.

Гьошо м — разновидност на Гьоше. Бо
тевград. Гьошев ф.

Гюбелев ф  — от тур. gtibel ’шишкаво 
дете, топарлаче*. Карнобат, 1908.

Гюбрена ж. Радомирско, нар. песен.
Гювеза ж — от тур. gtivez ’тъмночер

вен, виолетов*; срв. Румена. Пловдив, 
р. 1893, Санданско, Криводол (Врачан
ско), Баня (Михайловградско).

Гюверджелйев ф  — от диал. гюверджилЪ 
’селитра* (тур. guher$ile). Етрополе.

Гювешеков ф  — вж. Гивешеков. Малко 
Търново, 1917.

Гювййски ф.
Гюдеров ф — от тур. gtideri ’обработена 

еленова кожа; пергамент*. Дебърско, Ни
копол.

Гюджев ф — от тур. gu$ -cu ’1. мъчен, 
труден; 2. сила, мощ*. Варна.

Гюдженов и Гюдженев ф — от тур. gocen 
’зайче’ или от gticenmek ’обиждам, се, 
сърдя се’. Стара Загора, Мирково (Пир
доп ско).

Гюджуков ф — от тур. guciik ’слаб, 
безсилен*.

Гюдоров и Гюдуров ф — вм. Гюдеров 
или Гюндуров. Шишманово (Самоковско).

Гюдюлев и Гюдюлов ф — от диал. гю~ 
дюл ’шуто, строшено гърне или стомна’ 
(от тур. gudiik ’без опашка, безобразен’). 
Свищов, 1869, Крън (Казанлъшко), 1920.

Гюзелев ф — от диал. гюзел ’хубав, 
красив* (тур. giizel). Габрово (Възражда
нето), Свищов, 1869, Лясковец, Нова За
гора, Стара Загора.

Гюка м  — вм. Гюко. Бърдарски геран 
(Белослатинско). Гюков ф.

Гюко м  — от Гюрко с изпадане на р. 
Гюков ф. Бърдарски геран, Провадия.

Гюкчеренлй и Гюкчеренов ф — вж. Гьок- 
черенски. Шумен, 1861, 1870.

Гюла ж — от гюл ’роза’ (пер.-тур. gul). 
Софийско, Свогенско.

Гюладжйев ф  — от пер.-тур. giilagact 
’розов храст*.

Гюлбаров и Гюлбарев ф  — а) от пер. 
тур. giil bahar ’пролет с рози’; б) от раз
говорно гю лбара  ’вид игра на табла*. 
Пловдив.

Гюлгелйев ф — от някое село с подобно 
име (от тур. gdlgeli ’сенчест, усоен’). Габ
рово, 1893, София, 1893.

Гюлджйев ф  — може би от Кюлджиев 
с озвучаване на к  в г. Габрово, 1900.

Гюлемеров ф — вж. Гелемеров. Никопол.
Гюлем&тов ф  — видоизменено от прякор 

Гюлмет о  ’който много се смее* (от тур. 
giilme ’смях’). Типично за Брацигово; 
Пепщра.

Гюлка ж — умалит. от Гюла. Слатина 
(Станкедимитровско), Пещера (Радомир
ско).

Гюлмезов ф — от тур. giilmez ’който не 
се смее, навъсен, сериозен*. Сливен, 1883, 
Варна, 1893.

Гюло м  — от гю л; вж. Гюла. Гюлов ф. 
Калчево (Ямболско).

Полски ф  — навярно вм. *Гюлински, 
от Гюла. Друган (Радомирско).

Гюлушев ф  — от тур. gtilus ’смях*. 
Гоце Делчев, 1917.

Гюлфиданов ф  — от пер.-тур. giilfidan 
’розов храст*. Пловдив.

Гюлчо м  — умалит. от Гюло, Гюльо. 
Гюлчев ф. Патриарх Евтимиево (Пазар
джишко) .

Гюлчерели ф — от някое село с подобно 
име (от пер.-тур. gul^ehreli ’прекрасен 
като роза’. Тулча, 1857.

Гюльо м  — от гюл\ вж. Гюла. Гюлев 
ф. Карнобат, Панагюрище, Чаушли (Ча
та лджанско).
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Гюляшки ф — от диал. гюляш  ’сладкиш 
с гюлова вода’ (пер.-тур. giilla^). Раковица 
(К у леко).

Гюмбабов ф — разновидност на Гимба- 
ров.

Гюмезов ф — от Гюлмезов с изпадане 
на л .

Гюмйшев ф — вм. Гюмюшев. Могиляне 
(Беленско), Казичене (Софийско).

Гюмов ф — от гюм (тур- giigiim). Банско.
Гюмрйя ж. Трънско.
Гюмрюкчйев ф — от остар. гюмрюкчйя 

’митничар’ (тур. gumriikQu). Стара Загора.
Гюмушев ф — вм. Гюмюшев. Търново, 

1870.
Гюмюшев ф — от прякор Гюмюш(а) 

’който има добър, благ характер* (от тур. 
giimu§ ’сребро, сребърен*). Котел, Кар- 
лово, 1878, Лом, 1900, Хасково, Пловдив, 
Варна.

Гюна ж — разновидност на Гьона. Пе
щера.

Гюндичев ф. Пещера.
Гюндузов ф  — от тур. gundtiz ’денем; 

надница*. Сопот.
Гюндуров ф — вж. Гюндюрев. Ихтиман.
Гюндюрев ф  — а) от тур. gtinder *прът, 

остен*; б) от тур. guldurmek ’разсмивам*.
Гюнка ж — умалит. от Гюна. Гюнкин 

ф. Самоков.
Гюпчанов ф — от диал. гю т ан(ин) ’ци

ганин*.
Пора1 ж — женска форма от Гюро. Со

фийско, Свогенско, Радомирско, Етрополе.
Пора2 м — западна форма на Гюро. 

Трън, 1893.
Гюрашки ф — може би видоизменено от 

Герашки. Гол. Конаре (Пловдивско).
Гюрга ж — успоредна форма на Гюргя 

със затвърдяване на второто г. Трън, Брез- 
нишко, Пазарджишко, Пловдивско, Сан- 
данско.

Гюргаки м — разновидност на Гьоргаки. 
Бургаско.

Гюргана ж — от Гюрг(а)+д«а. Гюрга- 
нин ф. Брацигово.

Гюргелена ж — разширено от Гюргена. 
Върдоловци (Годечко), Луково (Свогенско).

Гюргелйн м — разширено от Гюрген. 
Софийско, нар. песен.

Гюрген м — от Гюрг(и)+е«.
Гюргена ж — от Гюрг(а), Гюрг(я)+е«а. 

ЮЗБ, типично за Свогенско.
Гюрги м  — видоизменено от Гьорги, Геор

ги. Гюргев ф.
Гюргйна, Гюргйца, Гюргйя ж — писмена 

разновидност на Гьоргина, Гьоргица, Гьор- 
гия.

Гюргя ж — скъсено от Гюргйя. Пирин
ско, Благоевградско.

Гюрдал м . Н. Геров.
Гюрджеклйев ф — от някое село с по

добно име (от тур. gurcek ’доста обилен’).

Пещера, Братаница (Пазарджишко), Плов
див.

Гюрджйев и Гюрджййски ф — от диал. 
*гюрдж йя ’грузинец’ (тур. Giircti). Айтос, 
Стара Загора.

Гюрджо м  — от Гюрчо с озвучаване на 
рч  в рдж. Велинград, нар. песен. Гюр- 
джов ф. Панчарево (Софийско).

Гюре м  — успоредна форма на Гюро. 
Гюрев ф.

Гюреджйев ф — разновидност на Гюр- 
джиев или от с. Гюреджия (Сгледници, 
Елинпелинско). "

Гюредов ф — от диал. *гюрец ’борец’ 
(от тур. gure§). Плевен.

Гюрйла м  — вм. * Порил, от Гюр(о) +  ил. 
В нар. песен.

Гюрйца1 ж — умалит. от Гюра. Етро
поле, Долни Богров (Софийско).

Гюрйца2 м  — от Гюр(а)24-Ц^а. Трън
ско, нар. песен.

Гюрко м  — умалит. от Гюро. Гюрков 
и Гюрковски ф. Македония.

Гюрлето пр  — от тур. gtirleme ’шум, 
врява*. Ловеч, 1878.

Гюрлйев ф — от някое село с подобно 
име (от тур. giir ’обилен’

Гюрмезов ф — навярно от Гюлмезов с 
преход на л  в р. Пловдив.

Гюро м  — видоизменено от Георги. На 
разни места из страната. Гюров и Гюров- 
ски ф.

*Порун м  — от Гюр(о)-Н/«. Гюрунов 
ф. Лозен (Софийско).

*Порчйн м  — от Гюрч(о)+м«. Гюрчй- 
нов ф.

Гюрчо м  — умалит. от Гюро. Гюрчов 
ф. Трудовец (Ботевградско).

Гютменски ф — от диал. *гютмен *?* 
(нещо във връзка с тур. got ’задник’). 
Орехово.

Гюфикчйев ф — от диал. *гюлфикчия  
*?* Севлиево.

Гюхпалов ф — от с. Гьок пала (Михай- 
лово, Старозагорско). Стара Загора.

Гюца ж съкрат. от Гюрйца1. Михайлов
град.

Гюша ж — женска форма срещу Гюшо. 
Кътина (Софийско).

Гюшеров ф. Пловдив.
Гюшко м  — умалит. от Гюшо. Гюшков 

ф. Велинград (гроб).
Гюшлйнов ф . Стара Загора.
Гюшо м  — от Гюро с друго окончание.
Гявола пр  — от диал. гявол ’дявол’; 

вж. Дяволов. Ботевград, Михайловград. 
Гяволовски ф. Ботевград. Гяволете — род 
в Церецел (Свогенско).

Гяволчев ф — от прякор Гяволчето\ вж. 
Гявола. Самоков.

Гявуров ф — от гявур(ин ); вж. Гяуров. 
Панагюрище.
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Гядин ф — от диал. гяда  ’заядлив 
човек’. Самоков.

Гямо м  — от Гемо с югоизточно свръх- 
якане, както Дюлгяров. Гямов ф.

Гяна ж — от Гена с вторично якане 
или от новогръцкото изписване на Яна — 
rtavva. Гянин ф. Ник. Милев.

Гяно м  — от Гено с вторично якане. 
Гянов ф. Стара Загора, 1917.

Гянче м  — от новогръцкото изписване на 
Яни — Ttavvc. Кюстендил, 1893. Гянчев ф.

Гято м  — от Гето с вторично якане. 
Гятов ф. Пловдив.

Гяурджйков ф — от диал. гяурдж ик , ума- 
лит. от гяур. Пороище (Разградско).

Гяуров и Гяурски ф — от гяур  (ар.-тур. 
g£vur ’немохамеданин’) — така наричали 
ония българи, които не искали да носят 
фес. Севлиево, Велинград, Беброво 
(Еленско).

Гящев ф.
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Даалйев ф — от диал. даалйя; вж. Да- 

алов. Павликени.
Дааддв ф  — от тур. dagli ’планинец*. 

Габрово, Стара Загора.
Даалъбоев ф  — от даалъ Бойо ’плани

неца Бойо\ Стара Загора, 1849.
Д&бе м  — разновидност на Даби. Де- 

бърско. Дабев ф.
Даби м  — съкрат. от Дабижа. Търново, 

1845, Габрово, 1935. Дабев ф.
Дабйжа м  — старо пожелателно име „да 

бъде жив“. Дабйжев ф. Равногор (Пещерско).
Дабижив м  — по-стара форма на Дабижа. 

Софийско, Пернишко, 15—16 век.
Дабко м  — умалит. от Даби, Дабо. Тряв

на, Габровско, Варна. Дабков ф. Габрово, 
Бежанци (Ивайловградско), Джебел (Мом- 
чилградско), Варна. Д&бковски ф. Скра
вена (Ботевградско).

Дабо м — съкрат. от Дабижа, Дабижив. 
Д&бов ф. Станке Димитров, 1879, Лясковец, 
Плевен. Дйбовски ф. София, 1889.

Дабчо м — умалит. от Дабо, Даби. 
ДДбчев ф. Габрово, 1900, Скопие, 1911, 
1935, Шумен.

Дабьо м  — разновидност на Даби. Да- 
бьов ф. Ник. Милев.

Даваджйев ф — от диал. даваджйя ’ищец 
пред съд’ (ар.-тур. dSvaci). Търново.

Даварски ф — от тур. davar ’овца’. 
Пловдив.

Дйвер м — далечно видоизменение от 
Давид (?) Еленско, Шумен. Даверов ф. 
Бела Слатина, 1893, Русе, Габрово.

Давйд м — библейско име — евр. „въз- 
люблен“. Старо, рядко. Давйдов ф.

Давйдко м  — умалит. от Давид. ЮЗБ, 
Михайловградско. Давйдков ф.

Давин м — от Дафин с диалектен из
говор на ф като в. Брезник. Давинов ф.

Давина ж — от Дафина; вж. Давин. 
Брезник, Осеново (Благоевградско). Да- 
виници — род в Праужда (Белоградчишко).

Давка ж, Давко м — писмена разновид
ност на Дафка, Дафко.

Давна ж — съкрат. от Давина или на- 
право от гр. ScttovT). Станке Димитров* 
1845.

Даво м  — съкрат. от Давид. Давов ф. 
Велес, 1844.

Давой м  — разширено от Даво. Търново* 
нар. песен.

Давранов ф — от тур. davran ’действу
вай; оказвай съпротива’. Ихтиман.

Давруев ф — от Довруев с преход на 
о в а. Разград.

Давулев ф — разновидност на Даулов. 
Етрополе.

Давчо м  — умалит. от Давид или от 
Дафин. Поповица (Асеновградско), 1911, 
Шишманци (Пловдивско), Радомир. Дав- 
чев ф. Пловдив, 1900, Русе, Петрич.

Даганов ф — вм. Драганов или Догано& 
(?) Самоков.

Дагарадинов ф — от Дъгарадин с втора 
окончание -ов. Банско, 1905.

Дагарски ф  — от тур. dagar ’кожена 
торба’. Попово (Софийско).

*Даге м  — успоредна форма на Даго. 
Дагев ф. Пловдив.

*Дагне или *Дагньо м. Дагнев ф. Плов
див.

Даго м  — съкрат. от Дагор. Да го в ф. 
Пловдив.

Дагол м  — от Дагор с преход на р  в. 
л . Котел. Даголов ф.

Дагор м  — вм. Диагор. Дагоров ф. Ка
лофер (Възраждането), 1903, Стара За
гора, 1897, Пловдив, 1900, Пазарджик, 
1905.

Дада ж — от Дана или Дака, Даца с  
детско повтаряне на първата сричка; срв. 
Дида, Додо. Ник. Милев, Н. Геров.

Дадаков ф. Карнобат, 1900.
Дадал м  — от Дад(о)+ал (?) Дадалев 

ф. Брегово (Видинско), Дадалов ф. Раз
град.

Дадарев ф — разновидност на Дадалев 
(?) Бояна.
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Дадачев и Дадачов ф — от диал. *да- 
<дач ’давач*; вж. Дайо. Пловдив, 1897, 
1900.

Дадел м — от Дад(о)+ел. Да де лов ф. 
Ръжево Конаре (Пловдивско).

Дадо м — от Дано или Дако, Дачо с 
детско повтаряне на първата съгласна; 
срв. Дада, Додо. Дадо в ф. Радомир, 1893, 
Благоевград.

Даемов ф — от рум. Daina? Русе.
Даеров ф  — може би вм. Дайров. Ве

линград.
Даййски и Дайски ф  — от диал. дайя  

’разпасан, развилнял се еничарин’; вж. 
Даиов. Пловдив, Самоков.

Даиов ф  — от тур. dagi ’планински; 
даия*. Шумен, 1944.

Дайжйков ф — навярно вм. Даржиков. 
‘Стара Загора.

Дайко м  — умалит. от Дайо. Дайков 
ф. Етрополе.

Дайкя ж — женска форма от Дайо, 
Дайко. Етрополски манастир, 1648.

Дайлер м . Новопазарско, нар. песен.
Дайлйев ф — съкрат. от Даалиев. Стара 

Загора.
Дайло м — от Дальо с премет на йо- 

тацията. Дайлов ф. Варна.
Дайманди м  — видоизменено от Диа- 

манди. Даймандйев ф. Пловдив.
Даймян м — от Дамян с удвояване на 

йотацията. Даймянов ф. Калофер, 1914.
Даймяна ж — женска форма от Даймян. 

Болярци (Асеновградско).
Дайнел м  — от Дайн(о)+ е л . Дайнелов 

ф. Калофер, 1861, Цариград, 1860, Русе, 
1870.

Дайно м — от Даньо с премет на йо
тацията или от Дай(о)+яо* Д&йнов ф. 
Разград. Дайно веки ф.

Дайнол м  — от Дайн(о)+ол. Дайнолов 
ф. Русе.

Дайо м  — пожелателно име: дай му, 
'боже, всичко. Даев ф. Йоаким Груево 
(Пловдивско), Пловдив.

Дайреоглу ф  — „сий на Дайрето (от 
ар.-тур. daire ’дайре’). Стара Загора, 
J873.

Дайров ф — с ъкрат. от Дайреоглу. Стара 
Загора, 1910.

Дайски ф — вм. Даийски. Попово, 1927.
Дайчо м — умалит. от Дайо. Шумен» 

Литаково (Ботевградско — циганин). Дйй* 
'чев ф. Девня (Варненско), 1860, Шумен, 
Бургас. Дайчов ф. Баница (Врачанско), 
Вършец — циганин.

Дака ж — женска форма от Дако. Сво- 
де, Скравена, Трудовец (Ботевградско), 
Трънско.

Дакгш м — ст Дак(о)4-сш. Горна Оря
ховица, 1894. Дакашев ф. Горна Оряховица, 
19С0, Плевен, 1917.

Даки м — съкрат. от Йордаки. Омуртаг. 
Дакев ф. Омуртаг, Варна.

Дако м  — съкрат. от Йордан. СЗБ. 
Даков ф. Белослатинско, Луковит, Ботев
градско, Свищовско, Енево (Новопазар
ско). Даковски ф.

Дакьо м — успоредна форма на Дако с 
меко окончание. Дакьов ф. Враца, Трудо
вец (Ботевградско).

Далаберов ф — може би нарочно видо
изменено от *Далаверов. Кричим.

Далаверата пр  — от далавера. Стара За
гора, 1940.

Далайков ф. Пловдив.
Далаклйев ф — може би видоизменено от 

Далакчиев. Плевен.
Далакманов и Далакмански ф — вж. Да- 

лъкманов, Далъкмански. Пловдив, Русе.
Далаков ф  — съкрат. от Далакчиев. Мла- 

дово (Сливенско), 1900, Сливен, Карнобат, 
Стара Загора.

Далакчиев ф — от диал. далакчйя  ’на
роден лечител на болестта д а л а к  (синя 
пъпка)’. Медвен (Котленско), 1883, Скра
вена (Ботевградско).

Даламов ф — от тур. dalama ’ухапване, 
ужилване*. Пловдив.

Далата пр  — съкрат. от Будалата (?) 
Плевен, 1900.

Далгачлйев ф — от с. Далгач (Търго
вищко).

Далдабанов ф — от тур. daltaban ’1.гол
так, скитник; 2. простак’. Айтос.

Дале м  — западна форма на Дальо. 
Врачанско. Далев ф.

Далей м  — разширено от Лальо, Дале. 
Далеев ф. Пловдив.

Дйлеков ф  — от Далев с вмъкнато ек. 
Ловеч.

Далемски ф. Розовец, Брезово (Плов
дивско).

Далйна ж — от Дал(ьо) +  м«а. Шумен, 
р. 1959.

Далион м  — от Дал(е)+ио« по образеца 
на Иларион, Щерион. Михайловград, р. 
1928.

Далитров ф.
Далка м  — умалит. от Даринка. Вла

дая.
Далкаладж пр  — вж. Далкалъчев. Тър

ново, 1845.
Далкалъчев ф — от тур. dal kills ’войн

ствен’.
Далкаранов ф.
Дйло м  — разновидност на Дальо с 

твърдо окончание. Далов ф . Котел, Плов
див, 1900, Търново, Русе, Варна.

Далуков ф — от тур. daluyku ’дълбок 
сън’ (?)

Далча ж — женска форма от Далче. 
Радомир.

Далче и Далчо м — умалит. от Дальо, 
Дале. Далчев ф. Солун.
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Далъкманов и Далъкмански ф — от диал. 
* д ъ лъ км а н  ’дълъг, висок човек’; срв. 
Длъгнеков. Карнобат, Русе.

Дальо м  — пожелателно име: а) да му е 
дал господ всичко; б) да обича да дава 
или да му дават; срв. Дайо. Да ле в ф. Дря
ново, 1900. Дальов ф. Станке Димитров, 
1879. Далевски ф. Брезово (Пловдивско), 
1893, Русе. Д а л ь о в и ц а  — местност в 
Разлива (Ботевградско)

Даляков ф — разновидност на Далеков. 
Ловеч.

Дамадов ф — от пер.-тур. damat, -di ’зет’. 
Севлиево, Русе.

Дамаск м  — съкрат. от Дамаскин. Да- 
масков ф. Варна, Пловдив.

Дамаскйн м  — от дамаскин  ’сборник с 
черковни поучения’; срв. Псалтир, Сал- 
тир. Девене (Врачанско), р. след поморче 
към 1937, Сопот. Дамаскйнов ф. Горна 
Оряховица, 1844, София, 1865, Пловдив.

Дамашкйн м  — разновидност на Дама
скин. Вайганд.

Дамбулев ф. Пловдив.
Дамгалйев ф — от диал. *дамгалйя  *бе

лежит, известен’ (тур. damgali). Асенов
град, Айтос, Стара Загора, Ивайловградско.

Дамгов ф — от дамга ’печат; петно’ 
{тур. damga). Тетевен.

Даме м  — съкрат. от Дамян или от 
Адам. Да ме в ф.

Даменлиев ф — от някое село с подобно 
име. Пловдив.

Дамнян м  — от Дамян с вмъкнато н. 
Ботевградско. Дамнянов и Дамнянски ф.

Дамо м  — съкрат. от Дамян или от 
Адам. Дймов ф. Кьрналово (Петричко), 
Пловдив.

Дамок м  — прякор но име от Дамо. 
Дамоков ф. Пловдив.

Дймче или Дамчо м  — умалит. от Даме, 
Дамо. Дамчев ф. Пловдив.

Дамян м — име на календарски светец, 
евр. „победител“. Из цялата страна. Да
мянов, Дамяновски и Дамянски ф .

Дамяна и Дамянка ж — женска форма 
«от Дамян. Нарядко из цялата страна.

Дамянко м  — умалит. от Дамян. Да- 
мянковски ф. Горна Бешовица (Врачанско).

Дан м  — съкрат. от Йордан или от 
Данаил. Етрополски манастир, 1648.

Дана ж — съкрат. от Йордана или Бог
дана. Главно ЗБ. Данин ф. Ихтиман, Скра
вена (Ботевградско).

Данаджиев ф — от диал. данаджйя*тел- 
чар’ (тур. danaci). Търговище, Петко Сла- 
вейково (Севлиевско).

Данаджйков ф — от тур. danacik ’те- 
ленце*. Троя ново (Старозагорско), Стара 
Загора.

Данайл м  — говорима форма на Даниил. 
Рядко, на разни места из страната. Да- 
найлов ф.

Данайла и Данайлка ж — женска форма 
от Данаил. Етрополе, Мездра, Световра- 
чане (Софийско).

Данайлчо м  — умалит. от Данаил. Да- 
найлчев ф. Ямбол.

Данакчйев ф — вм. Данаджиев.
Даначев ф — от диал. даначе ’теле’. 

София, 1906.
Да ь г алаков ф — от дангалак] ’висок и 

мършав човек; простак’ (тур. dankalak). 
Пазарджик, Враца (външно лице).

Дангалов ф — от диал. *дангала  ’дан
галак’. Славеино (Смолянско), Пловдив.

Дангалчев ф — от диал. *дангалче, умалит. 
от дангала. Пловдив.

Дангара пр  — разновидност на Дангалов. 
Станке Димитров, 1879.

Данго м  — от Данко с озвучаване на 
нк  в нг. Дан го в ф. Ботевград, Самоков, 
Пазарджишко, Черешница (Македония). 
Данговски ф. Горна Митрополия (Плевен
ско), Плевен. Дангата пр . Ботевград.

Дангул м  — от Данг(о)+*/л- Дангулов 
ф. Панагюрище.

Дангулев и Дангулов ф  — от диал. 
дангул  ’заплес, простак’ (тур. dangul). 
Пещера.

Дангуров ф — от диал. дангур\ вж. Дан
гулев. Брест (Никополско), Пазарджик.

Дангърски ф  — от дангъ р-дангъ р  ’меж
думетие за трясък, дрънкане*. Радомирско.

Д&ндалов ф  — от диал. дандала; вж. 
Дандаров. Пловдив.

Данданов ф  — от диал. дандана  ’гръм
лив, безреден шум’ (тур. dandana). Гру
дово, Годерци (Костурско).

Дандарйнов ф — от диал. *дандарйн  
’който вдига дандара’ (?)

Дандаров ф — от диал. дандара  ’шум, 
врява’. Панагюрище, Пловдив.

Дандик м  — от Данд(о) +  шс. Сливен, 
Шумен, нар. песен.

Дандйл м  — от Данд(о) +  ил. Дандйлов 
ф. Мрамор (Софийско), Русе.

Дандо м  — от Дано с вмъкнато д. 
Дан до в ф. Лозен (Софийско), Казанлък, 
Стара Загора.

Дан дол м  — от Данд(о)+ол. Дан до лов 
ф. Габрово, 1843, 1900, Севлиево, 1893, 
1917, Сеново (Разградско), Пловдив.

Дандоровски ф — от диал. *дандор  ’шум, 
дандания*. Кнежа.

Дандулов ф — разновидност на Дандолов.
Дан ду ров ф — разновидност на Дандо

ровски. Разград.
Дандьо м  — от Даньо с вмъкнато д. 

Дандиев ф. Дрянковец (Айтоско).
Дан е м — западна форма на Даньо. 

Данев ф.
Данеков ф — от Данев с вмъкнато ек. 

Панагюрище.
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Данел м — от Дан(о), Дан(е) +  сл. Да- 
нелов ф. Гоце Делчев.

Данжурски ф. Крупник (Благоевградско).
Дани м — североизточна форма на Даньо. 

Русе. Данев ф.
Даниел м  — вм. Данаил с латински из 

говор на . Ново. рядко.
Даниела ж — женска форма срещу Да

ниел. Ново, рядко.
Данийл м — гр. AavtijX , име на библей

ски пророк, евр. „божи съдник“. Рядко, 
черковно.

Данйл м — съкрат. от Даниил, Данаил. 
Рядко.

Данйлчо м — умалит. от Данил. Да- 
нйлчев ф.

Данйско м  — някаква разновидност на 
Даньо или на Данаил. Данйсков ф. Варна.

Данйцалк: — умалит. от Дана. Търговище, 
Михайловград.

Данка ж — умалит. от Дана. Из цялата 
страна. Данкин и Данкински ф.

Данко м  — умалит. от Дано. Из цялата 
страна. Данков ф.

Дан кол м  — от Данк(о) +  ол. Данко лов 
ф. Миланово (Свогенско), Севлиево, 1917.

Данкул м  — разновидност на Данкол. 
Ямбол, нар. песен.

Дано м — съкрат. от Йордан (или Да 
наил). Главно СЗБ. Данов и Дановски ф.

Дан те м  — по името на италианския поет 
Данте Алигиери. София, 1930.

Дантон м  — по фамилното име на френ
ския революционен деец Жорж Жак Дан- 
тон. Единичен случай.

Данча ж — женска форма срещу Данчо. 
Овчарово (Шуменско).

Данчйл м  — от Данч(о) +  ил. Данчйлов 
ф. Станке Димитров, 1900.

Данчо м — умалит. от Дано, Даньо или 
направо от Йордан. Из цялата страна. 
Данчев, Данчов и Данчо веки ф.

Данша ж — разновидност на Данча. Дан- 
шин ф. Русе.

Даньо м  — съкрат. от Йордан (или от 
Данаил). Главно ИзБ. Данев ф. Даньо в 
ф. Етрополе. Даневски ф.

Даня ж — женска форма от Даньо. Кър
джали, р. 1962.

Дао м — от Дайо с изпадане на йотацията. 
Даов ф. Самоков, 1893.

Дапе м — възстановена неумалителна фор 
ма от Дапко, Дапчо. Дйпев ф. Елес (Драм- 
ско), Гоце Делчев.

Дапко и Дйпчо м  — фонетична форма на 
Дабко и Дабчо. Дапков ф. Бежанци (Ивай 
ловградско). Далчев ф. Кюстендил, 1900, 
Царичина (Свогенско).

Дара ж — женска форма срещу Даро, 
Дарьо. Михайловград, р. 1898, Балша (Со
фийско), р. 1941, Чирпан.

Дараданов ф — от диал. дарадана  ’без
редица’. Айтос, Бургас.

Дарадйнов ф — разновидност на Дарада
нов (?) Ямбол, 1920.

Даракин ф — може би вм. *Даркин (от 
Дарка). Пловдив, 1893.

Дараклесов ф. Елин Пелин.
Дараклйев ф — от диал. *дараклия  

’1. качулат; 2. ширококрак’ (тур. darak- 
Б). Долно Езерово (Грудовско).

Да раков и Даракев ф — навярно съкрат. 
от Даракчиев. Пловдив, 1897, Русе.

Даракчйев н Даракчййски ф  — от да  
ракчйя  ’съдържател на дарак’ (тур. tarak^i, 
darakgi). Стара Загора, Елхово (Смолян 
ско), Стубел (Михайловградско), Литаково 
(Ботевградско).

Дарбоклйев ф — от диал. *дарбоклйя  
Ч. тънкосерко; 2. прен. скъперник’ (от 
тур. dar ’тесен’ и bok ’говно’). Пловдив.

Дарвин м — по фамилното име на англий 
ския естественик Чарлз Роберт Дарвин. 
Рядко. Лом, р. 1910, Карлово, р. към 
1940.

Дарго м  — от Дарко с озвучаване на 
рк  в рг. Дар го в ф. Долна махала (Само
ковско), Кюстендил, Хисара (Пловдивско), 
Шумен.

Даргънов ф — от тур. dargin ’сърдит, 
кисел*. Лясковец.

Дардалов ф — може би вм. Дарданов. 
Варна.

Дардан м  — от диал. дардан  ’едър мъж* 
(гр. vl«(5vtflcva от ит. tartana). Бр, Мила
динови, Н. Геров. Дарданов ф. Крамолин 
(Севлиевско), 1917. Дардйновци — род в 
Драогойново (Първомайско).

Дардйна ж — женска форма от Дардан. 
Бр. Миладинови, Н. Геров.

Дарджйков ф  — от тур. dagarcik 'ко
жена ловна чанта’. Панагюрище.

Дарджонов ф. Ръжево Конаре (Плов
дивско).

Дар до м — от Даро с вмъкнато д или 
съкрат. от Дардан. Дардов ф. Перущица. 
Устина (Пловдивско), Пловдив. Дардо- 
лов ф.

Д&ре м — разновидност на Даро, Дарьо. 
Д&рев ф.

Дарел м  — от Дар(о), Дар(ьо)+ел. Да- 
релов ф. Ракитово (Велинградско).

Дарен м  — от Дар(о), Дар(ьо)+£«. Да- 
ренов ф. Плевен.

Дарена ж — от Дар(а), Дар(я )+ ен а . Плов
див, р. 1889.

Даренко м — умалит. от Дарен. Дарен- 
ков ф. Лясковец.

Даржалиев и Даржелиев ф — от прякор 
Д арж алйят а  (ходел по търговия в касаба 
Дарджа на Мраморно море при Цариград). 
Зеленикаво (Пловдивско).

Даржйков ф — от Дарджйков с преход 
на дж в ж . Пазарджик.

Дарии ж — стара женска форма от Да 
рий. Малък чифлик (Търновско), р. 1900.
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Дарий м  — гр. Да£е1о£, име иа старо- 
персийски цар и на календарски светия. 
Рядко.

Дарйн м  — от Дар(о), Дар(ьо) +  и«. Рядко.
Дарйна1 ж — от Дар (а), Дар(я )+ и н а .  

Пещера, 1893. Севлиево, Варна.
Дарина2 м  — западна форма на Дарин. 

Трън.
Дарйнка ж — умалит. от Дарина1. Со

фийско, Свогенско, Сливнишко, Годечко 
Трънско.

Дарйтко м  — може би кръстоска от Да- 
видко и Дарко. Дарйтков ф. Устово (Смо- 
лянско), 1917.

Дария ж — женска форма от Дарий или 
разновидност на Даря. Разград, Шумен, 
Варна, Плевен.

Дарка ж умалит. от Дара, Даря. 
Шумен, Етрополе, Видрица (Брезнишко), 
р. 1898.

Дарке м  — югозападна форма на Дарко. 
Дарке в ф. Самоков.

Дарко м  — умалит. от Даро, Дарьо. 
Босилеград, 1942. Дарков ф. Царевец (Вра
чанско), Пасарел (Самоковско). Д а р к о в  
р ъ т  — местност в Боженица (Ботевград
ско).

Дарлика ж. Петърч (Софийско), р. 1904.
Дарлян пр  — от диал. д ъ р лян  ’който се 

дърли, заяжда’. Котел, 1867. Дарленски 
ф. Котел, 1905, Провадия, 1893, Видин, 
1897.

Дармандов ф.
Дармонов и Дармонски ф  — от дармдн  

*1. едро решето; 2. прен. нещо дрипаво, 
разнебитено’. Първомай, 1893, Пловдив.

Дармончев ф  — от дармднче\ вж. Дар
монов. Болград, 1857.

Даро м  -т- съкрат. от Тодар (срв. Дуро,

Дъро) или от Божидар и преосмислено по 
дар (детето е дар). Даров ф. Драгижево 
(Търновско), Пловдив.

*Дарун м  — от Дар(о) ун . Дарунски ф.
Дарънов ф. Варна, 1936.
Дарьо м  — успоредна форма на Даро с 

меко окончание. Ник. Милев. Дарев ф. 
Гоце Делчев, Благоевград.

Даря ж — женска форма от Дарьо.
Даскалев ф — вм. Даскалов. Септември 

(Пазарджишко).
Даскалкин ф  — от даскалка  ’1. учителка; 

2. жена на учител’. Шумен, 1873.
Даскалов (и Даскалов) ф -1- от даскал  

’учител’ (гр. daoxaXog). На много места из 
цялата страна.

Даскалски ф — по стара форма на Даска
лов. Кюстендилско.

Даскарев ф — навярно от дъскар  ’който 
произвежда или продава дъски’.

Даско м  — умалит. от Дасьо. Дасков ф. 
Сопот (външно лице).

Дасьо м  — от Дачо, Дацо с друго окон
чание, както Косьо, Кочо, Коцо, Песьо, 
Печо, Печо, Босьо, Бочо, Боцо. Дасев ф. 
Русе.

Дата ж — от Дана, Даца с друго окон
чание. Пазарджик, р. 1937.

Датко м  — рум. Datco (от бълг.) Датков ф. 
Крушовица (Ореховско), Лом, 1917,Габрово.

Дауков ф — вм. Тауков с озвучаване на 
т  в  д. Пловдив.

Даулджйев ф — от диал. даулдж ия  ’тъпа- 
нар* (от тур. davulcu). Айтос (цигани), 
Кърджали.

Да улов ф — от диал. даул  ’тъпан’ (тур. 
davul). Шумен, Панагюрище, Петрич.

Даутов ф — от турско л. и. Даут, Давут. 
Банско, 1920, Велинград.

Даутчев и Даучев ф  — от прякор дау(т )- 
чето ’слуга, работник на Даут’. Карнобат.

Дафйн м — мъжка форма от Дафина. 
Горнооряховско, Павликенско. Дафйнов ф. 
Севлиево, Шумен, Миланово (Свогенско), 
Благоевград.

Дафйна ж — от гр. Ъ&ущ ’дафина, лав
рово дърво’. На много места из страната.

Дафйнин ф. Миланово (Свогенско).
Дафйнка ж — умалит. от Дафина.
Дафйнкйчев ф — навярно от *дафйнчи  

чек ’дафинов цвят’. Чупреня (Белоград 
чишко).

Дафка ж — съкрат. от Дафина или от 
Трендафила. Софийско, Ихтиман.

Дафко м — съкрат. от Дафин или от 
Трендафил. Шумен. Дафко в ф. Пловдив.

*Дафна ж — от гр. дасруг) ; вж. Дафина.
*Дафни м — мъжка форма срещу Дафна.
Дафнис м  — гр. Aaqpfig— име на герой 

от антична книга. Ново, рядко.
Дафо м  — съкрат. от Дафин или от Трен

дафил. Дафов ф. Брацигово, Чепеларско, 
Пловдив.

Дафурски ф. Радотина (Ботевградско).
Дафча ж ~ съкрат. от Трендафила. Ихти

ман.
Дафчо м  — умалит. от Дафо. Дафчев ф. 

Благоевград.
Дахна ж — от Дафна с лреход на ф в х. 

Железино (Ивайловградско).
Дахни м — от Дафни с преход на ф в х . 

Дахнев ф. Смилец (Силистренско), 1881.
Дахтанов ф. Поморие, 1900.
Дахтеров ф. Ихтиман. Пловдив, Дулово.
Даца1 ж — съкрат. от Йордана, успоред

на форма на Дана, Дача, Даша. Ботев 
градско, Врачанско, Ореховско, Цариброд 
ско,Трънско, Осенец (Разградско). Дацин ф. 
Враца. Дацински ф. Скравена (Ботевградско 
Махалата (Плевенско).

Даца2 м  — западна форма на Дацо, Даце. 
Радомир, 1893. Дацов ф.

Даце м  — съкрат. от Давидко. Трекляно 
(Кюстендилско). Дацев ф. Каменар (Раз
градско).
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Дацко м  — умалит. от Дацо, Даце. Дац- 
ков ф. Разград, 1900, Русе, Радишево 
(Плевенско).

Дацо м  — съкрат. от Йордан (или Давид, 
Данаил), успоредна форма на Дачо, Дашо, 
Дасьо. Дацо в ф. Ботевград, Михайловград
ско, Видин, 1905, Зайчар, 1905, Севлиево.

Дача ж — женска форма от Дачо. 
Станке Димитров, 1879. Дачин ф. Станке Ди
митров, 1893.

Дачка ж — умалит. от Дача. Ботевград.
Дачко м — “умалит. от Дачо. Плевен. 

Дачков ф.
Дачо м — съкрат. от Йордан (или Давид, 

Данаил). На разни места из страната. 
Дачев, Дачо в и Дачевски ф.

Даша ж — съкрат. от Йордана (или от 
Трендафила), успоредна форма на Дана, 
Даца, Дача. Ботевградско, Етрополе, 
Кула, Самоков, Брезов дол, Редина (Сво- 
генско). Дашин ф. Самоков, 1893, Осенов лак 
(Свогенско).

Дашинов ф — от Дашин с второ роди- 
телно окончание. Пещера, 1893, 1911,
Карлово.

Дашка ж — умалит. от Даша. Етрополе. 
Дашкин ф.

Дашко м — умалит. от Дашо (или от 
Драган). Врачеш (Ботевградско). Дашков ф . 
Врачеш, Русе.

Дашо м  — съкрат. от Йордан (или Данаил 
Драган, Трендафил и др.). Новачене (Ботев
градско), Брестово (Ловешко), Пордим (Пле
венско), Варна. Дашев и Дашо в ф. Свищов, 
1893, Варна, Ловешко, Луковитско, Червен 
брег, Михайловградско, Поибрене (Пана
гюрско), Драгошиново (Самоковско), Лесков 
дол (Свогенско). Дашовски ф. Врачеш, 
Литаково (Ботевградско).

Даяков ф — от диал. даяк  *1. подпорка;
2. бой с тояга* (тур. с!ауак). Русе, Етро
поле.

*Дворньо м — от двор , дворен — защитно 
име по нещо трайно; срв. Стрехчо, Праго. 
Дворньов ф. Банско. Дворнев ф. Карлово 
(външно лице).

Дворянкин ф — от диал. *дворянка  ’жена, 
която сватосва’ (?)

Дворянов ф — от рус. дворянйн , възник
нало като ново име покрай Болярски (?) 
Русе, 1859, 1881, 1911, Карлово, Клисура 
(Карловско).

Деана ж — кръстоска от Диана и Деяна. 
Ново, рядко.

Дебекаров ф  — от диал. дибекар  ’който 
прави чутури, дибеци* (тур. сНЬек). Ломско.

Дебеланов ф — от дебелан  ’дебел човек’. 
Варна.

Дебелйоргов ф — от дебел Йорго. Ляско
вец.

Дебел у шии ф  — от дебелуш а  ’дебела жена ’ 
Банско, Велинград.

Дебелянов ф — от дебелян\ вж. Дебеланов. 
Копривщица.

Деберюв ф. (Д е б е р ю в от Карлово. 
Варна, 1868).

Дебиделски ф — от мах. Дебел дел (Сев
лиевско). Ряхбвците (Севлиевско).

*Дебльо м  — от дЬбя, дЬбна (?); срв. рум. 
Debi, Debul. Деблев ф. Русе, 1843, 1876, 
1960.

Дебралиев, Дебрелиев и Дебърлиев ф —
вж. Дебърски, Пловдив, Карлово, Ласка- 
рево (Санданско), Стара Загора.

Дебърски ф — от гр. Дебър в Македо
ния или с. Дебър (Първомайско).

Дева ж — от черковното Света Дева Мария 
срв. Светия. Етрополски манастир (с. Тръ
нак), 1648, Русе, 1882, Елин Пелин, 1892, 
Видин, 1898, София, 1900, Варна. Девин ф. 
Враца.

Деведжйев ф — от диал. деведжия ’ками- 
лар’ (тур. deveci). Тополовград, Търново.

Деведишлйев ф — от тур. devedi§li 'който 
има камилски зъби’. Котел, 1867.

Девенйш м — видоизменено от Дивинис. 
Пловдив, 1905. Девенйшев ф. Каблешково 
(Поморийско).

Девенски ф  — от с. Девене (Врачанско). 
Баница (Врачанско), Кнежа, Тетевен, 
Свищов, Русе.

Деветаклйя пр  — от с. Деветаки (Ловеш
ко). Ловеч, 1893. Деветаклйев ф. Плевен, 
1900.

Деветаков ф — от диал. деветак *1. чо
век с девет пръста на ръцете (с един откъс
нат пръст); 2. много висок човек — девет 
педи*. Дряново, Горна Оряховица, Русе, 
1868, Свищов, Силистра, Търново, 1893, 
Копривщица, Стара Загора.

Девизиев и Де визов ф — вм. Дивизиев. 
Елешница (Разлошко).

Девйния ж — кръстоска от Дева и лат. 
divina ’божествена* (?) Берковица, р. 1931, 
1932, Берковско, Михайловград.

Девитаков ф — вм. Деветаков.
Девйчев ф. Плевен.
Девка ж — умалит. от Дева. Русе, 1906, 

Ихтиман, Гоз (Брезнишко).
Девналийски, Девнелиев и Девнелийски 

ф  — от диал. девналйя  ’жител на с. Девня 
(Варненско)*. Варна, Разград, Разградско.

Дево м  — мъжка форма от Дева. Девов 
ф. Варна, 1936.

Деградинов ф — във връзка с рум. degrada 
’понижавам, унизявам, позоря’ (?) Русе, 
1936.

Дедеков или Дедяков ф. Варна, 1900, 1936.
Деделецов ф. Казанлък.
Дедйков ф — от ар.-тур. dedik ’дадена 

дума, обещание*. Бистрица (Софийско).
Дедин и Дедински ф  — от диал. дедин  

’дядов’. Враца, Кнежа.
Дедлов ф. Благоевград.
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Дедо м — разновидност на Дедьо със 
затвърдяло окончание. Дедов ф. Сливен, 
1900, Чирпан, Свобода (Чирпанско).

Дедой м  — разширено от Дедо. Дедоев ф. 
Балей (Видинско).

Дедоянов ф — от дядо Яне. Енидже Вар
дар, Асеновград.

Дедьо м — от диал. дедьо ’дядо* — по- 
желателно име: да наследи дядо си, да 
бъде като него, да доживее внуци; срв.Татьо. 
Батошево (Севлиевско), р. 1939. Дедьов ф. 
Трявна, 1845, Габрово, 1843, Севлиево, 
1843, Панагюрище. Дедев ф. Габрово, 
Панагюрище, 1861, Батошево, Янково (Шу
менско), Шумен, Пазарджик (гроб).

Деег и Дек ф — някакво немско име. 
(Илия Иванов Деег, Русе).

Дееничин и Деенички ф — видоизменено 
от Деяничин.

Дежа ж — рум. Deja, преосмислено като 
съкрат. от Надежда. Силистра, р. 1937, 
Тутракан, Алфатар (Силистренско). 

Дежартов ф. Орехово.
Дези, Дезинка, Дейзи ж — умалит. от 

Десислава. Ново, рядко.
Дейка ж — женска форма от Дейко. 

София, р. 1892, Врачанско.
Дейкинов ф  — може би от *Дейкин 

(вж. Дейка) с второ родител но окончание. 
Пазарджик.

Дейко м  — умалит. от Дейо. Тетевен, 
1648. Дейков ф. Панагюрище, Сливен, 
Девинци (Луковитско).

Дейкя ж разновидност на Дейка. 
Врачанско.

Дейна ж — женска форма срещу Дейно. 
Дейно м  — от Дей(о) +  но. Дейнов ф. 

Ловеч, Търново.
Д&йо м  — от старинно дъкк ’работя, 

правя, действувам’, запазен в недей. Деев ф. 
Габрово (гроб), Севлиево (гроб), София. 
Деевски ф. Търново.

Дейрев ф — от диал. дейре ’дайре’; 
срв. Дайров. Разлог.

Дейчо м — умалит. от Дейо. Дейчов ф. 
Пелишат (Плевенско).

Дека ж — женска форма срещу Деко. 
Декин ф. Вълчедръма (Ломско).

Декалов и Декалски ф  — от диал. *декало  
’който много дека , вика ,.де!“* Ново село 
(Видинско), Грамада (Кулско).

Деканаров ф  — вж. Диканаров. Разградв 
Декардов ф. Ямбол, 1900.
Декеджйев ф — вм. Дикиджиев. Котел .
Деко м — от Делко с изпадане на л, както 

Дечо от Делчо, или от Дейко с изпадане 
на й, както Рачо от Райко. Видин, Врачан
ско, Плевен, Врачеш (Ботевградско), 
Стара Загора. Деков ф. Ореховско, Кнежа, 
Плевен, Кула, Белослатинско, Ловешко, 
Русенско, Разград, Провадийско, Габрово, 
Чирпан, Ботевградско.

Дела ж — от Деля със затвърдяло окон
чание. Средногорието, Ботевград, Врачеш* 
(Ботевградско). Делин ф. Ботевград.

Делан м  — от Дел(о) +  ан. Н. Геров,
Делванов ф— съкрат. от Делииванов. 

Етрополе.
Делвов ф — навярно съкрат. от Дели- 

делвов. Загорица (Новозагорско).
Делелййски ф — видоизменено от Делий- 

ски. Ихтиман.
Делй- (тур deli ’луд, буен’) — първа 

съставна част на редица фамилни имена 
като: Делйбратов, Делйвлаев, Делйгалабов 
(Самоков) Делйганов, Делйгегов (Смолян- 
ско), Делйгеоргйев (Търново), Делй 
герчев (Търново), Делйдимов (Сопот), Делй- 
иванов (Берковица), Делймарински (Лисец,. 
Ловешко), Делймиров (Пловдив), Делимит- 
рев (Ивайловград), Делйнешев (Русе), 
Делйниколов (Панагюрище, Търново), 
Делйпавлов (Пещера), Делйпапазов (Плов
див), Делй радев (Панагюрище,Стара Загора),. 
Делйславов (Сливен), Делйстоянов (Раз
град, Русе, Шумен), Делйсъбев (Златарица, 
Еленско), Делйхристов (Златарица).

Делйбалта п р  — от тур. deli balta ’луда 
секира, т. е. сече безразборно*. Станке Ди
митров, 1879. Делйбалтов ф. Панагюрище.

Делйбашев ф  — от тур. deli ba§ ’луда гла
ва*. Панагюрище, Етрополе, Врачеш (Бо
тевградско).

Делйбозов и Делйбозев ф  — от тур. deli- 
bozuk ’смахнат, побъркан*. Свиленград v 
Бургас.

Делйбосев ф  — видоизменено от Дели- 
бозев. Пловдив.

Делибуранов ф  — от тур. deli buran* 
’луд вихър*. Шуменско.

Деливанов ф  — съкрат. от Делииванов. 
Гурково (Ботевградско).

Деливерски ф — може би нарочно видоиз
менено от *Далаверски.

Делйгьозов ф — от тур. deli goz ’лудо- 
око’.

Делидалвов ф  — може би видоизменено- 
от Делиделвов. София (гроб, 1834— 1915).

Делйделвов ф  — от дели  и делва със знач. 
’глава’; срв. Делйбашев.

Делйджанов ф — от тур. deli и пер.-тур. 
сап ’душа*.

Делйев и Делййски ф — от делия  ’буен 
младеж*. Велинград, Панагюрище, Ботев
градско.

Делййчев ф  — от делййче , умалит. от 
делия. Златарица (Еленско).

Делйн м  — от Дел(ьо) +  ин. Делйнов ф.. 
Никопол.

Деличвориев ф.
Делйчев ф — от диал. * делия  ’буен човек,, 

делия*. Калофер.
Делка ж — съкрат. от Неделка. Средно

горието, Пловдивско.
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* Делко м — съкрат. от Неделко, Делков ф. 
Войнеговци (Софийско), Тополовград.

Дело м — успоредна форма на Дельо с 
твърдо окончание. Пловдив, Чепинци (Со
фийско). Дело в ф. Котел, Плевенско, Муда- 
кия (Мала Азия).

Делсйзов ф — от тур. dilsiz ’ням; мъл
чалив’. Ихтиман.

Делфйна ж — от гр. АйеХфт} ’сестра’. 
Пловдив, р. 1898, 1952, Габрово, р. 1959.

Делчйн м  — от Делч(о) +  ин . Коприв
щица, нар. песен. Делчйнов ф. Бургас.

Делчо м — съкрат. от Неделчо. Средно 
горието, Пазарджишко, Първомайско, Пче- 
ларово (Кърджалийско). Делчев и Делчов ф.

Делчун м — от Делч(о) +  ун . Пловдив.
Дельо м —  а) от старинно а ъ л &т и  

’работя’; б) съкрат. от Недельо. Шуменско, 
Карлово. Делев, Дельов и Делевски ф.

Делюш м  — от Дель(о) -|- уш . Делюшев ф. 
Стара Загора.

Деля ж — женска форма срещу Дельо 
или съкрат. от Неделя. Нарядко из ЮИзБ.

Деляков ф. Пловдив, Каблешково (По 
морийско — македонец).

Делян м  — от Дель(о) +  ан. Петърч 
(Софийско), р. 1926. Делянов ф. Берковица.

Деляна ж — женска форма от Делян. 
Сухатче (Белослатинско), Брацигово, Вел- 
чевци (Габровско).

Деман м  — вм. Диман. Деманов ф.
*Дематан м  — видоизменено от Димитан. 

Дематанов ф. Криворечна Паланка, 1917.
Демерджйев ф — вм. Демирджиев.
Демидов ф.
Демйев ф — вм. Димиев. Тревненско.
Демйр м — от тур. demir ’желязо, же 

лезен’. Пазарджишко, Пловдивско, Първо
майско, Варненско, Провадийско (другаде е 
типично циганско име). Демйров, Демйрев и 
Демйревски ф.

Демйра ж — женска форма от Демир. 
Карнобат.

Демиран м — от Демир -j- ан. Росен 
(Пазарджишко). Демиранов ф.

Демирджйев ф  — от диал. демирдж йя 
’железар, ковач’ (тур. demirci). Пещера.

Демйрко м  — умалит. от Демир. Демйр- 
ков ф. Айтос.

Демирлййски ф — от някое село с по
добно име (такива има няколко).

Демйрчо м — умалит. от Демир. Демйр- 
чев ф. Стара Загора.

Демостен м — гр. Ar)po$evY]c — име на 
старогръцки оратор. Асеновград, 1908. 
Демостенов ф. Сомовит.

*Демо м  — съкрат. от Демостен или от 
Демир. Демски ф. Шумен.

Демяков ф.
Демян м , Демяна ж —  вм. Дамян, Дамяна 

Ботевградско.
Дена ж — съкрат. от Младена или Магде- 

ла, Радена, Севдена или женска форма от

Деньо, Дено. Денин ф. Самоков. Денински ф. 
Етрополе.

Денгубов ф — от денгуба. Пазарджик, 
1893, 1917.

Дендйята пр  — от често повтаряне на 
израза „ден да udef друг да доде“ или нещо 
подобно. Трудовец (Ботевградско). Дендйй- 
ски ф. Трудовец.

Дендринов ф — навярно във връзка с 
гр. divfdpov  ’дърво’. Варна.

Дене м  — западна форма на Деньо. Де- 
нев ф.

Дене буков ф. Гръцка Македония.
Денелов ф — от по-старо Деньоолу ’син 

на Деньо’. Алфатар (Силистренско).
Дени м  — североизточна форма на Деньо. 

Свищов, 1888. Денев ф.
Денйза ж — от фр. Denise. Ново, рядко.
Денйзов (и Денйсов) ф  — от тур. deniz 

’море’ (като море пазел поверена му тайна 
или нещо подобно). Осиково (Гоцеделчев- 
ско), Асеновград, Чирпан, Русе, Варна.

Деника ж успоредна форма на Деница. 
Дебърско.

Денйков ф. Кюстендил.
Денйл м  — от Данил с асимилация на а 

в е. Денйлов ф. Расово (Ломско).
Денислав м  — „модернизирано“ от Деньо. 

Никополско.
Денислава ж — женска форма срещу Де

нислав. Ново, рядко.
Денйца ж — от звезда Денница; срв. Зор

ница, Звезда. Радомир, р. 1874, Берко
вица, р. 1875, Софийско, Трънско, Разлож- 
ко, Айтос, 1911.

Денйш м  — видоизменено от Диониш или 
Дивиниш. Декйшев ф. Карналово (Стру- 
мишко), Македония.

Денка ж — умалит. от Дена или съкрат. 
от Деница. Софийско. Радомирско, Оре- 
ховско, Ботевград. Денкин ф. Денкински ф. 
Врачеш (Ботевградско).

Денко м — умалит. от Деньо, Дено или 
направо от Младен. Софийско, Искрец (Сво- 
генско). Денков ф. ЮЗБ, Дряново.

Дено м — успоредна форма на Деньо с 
твърдо окончание. Радомирско. Денов ф. 
Ломско. Деновски ф.

Денча ж — женска форма от Денчо. 
Шумен.

Денчиски ф. (От Пазарджик — Ловеч, 
гроб).

Денчо м — умалит. от Деньо. СИзБ. 
Денчев ф. Габрово, Дряновско, Шуменско, 
Правец (Ботевградско).

Деньо м  — съкрат. от Младен или Раден 
Евден, Найден. Дряново, Провадийско, 
Карнобатско, Стара Загора. Денев ф. Тър: 
ново, Новачене (Никополско). Деневски ф. 
Ресен (Търновско).

Деня м  — разновидност на Деньо.
Деонйс м  — вм. Дионис. Каблешково 

(Поморийско). Деонйсов ф.
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Депа ж — може би видоизменено от Деспа. 
Свищов, р. 1942.

Дербенов ф — от пер.-тур. derbent ’пла
нински проход’.

Дербов ф. Щип.
Дервенеца пр  — от с. Дервент (такива 

има няколко). Стара Загора, 1900. Дервенов 
ф. Дервенски ф. Червена вода (Русенско), 
Омуртаг. Дервентски ф.

Дервенков ф — от прякор Дервенксг, вж. 
Дервенеца.

Дервенлйев ф — от диал. дервенлия; вж. 
Дервенеца. Свирачи (Кърджалийско).

Дервйнгов ф  — разновидност на Дървин- 
гов. Варна.

Дервишански ф — от с. Дервишко (Из
грев, Никополско). Лом, 1900.

Дервйшов и Дервйшев ф  — от прякор 
Д ервйш а  (пер.-тур dervi§ ’мохамедански 
монах’).Асеновград, Долно (Гоцеделчевско), 
Самоков, Луковит, Лом, Долна Оряховица 
(Горнооряховско).

Дердански ф — навярно вм. *Дардански; 
вж. Дардан. Караш (Врачанско).

Дерджйков ф — вм. Дарджиков. Леси- 
чево (Пазарджишко).

Дердов ф — от пер.-тур. dert,-di ’мъка, 
болка’; срв. Дертлиев. Пловдив.

Деребанов ф.
Деребеев ф — от деребЪй ’своеволен госпо

дар, потисник’ (тур. derebey). Карлово (Въз
раждането), Горна Оряховица, Бургас.

Дереджйев ф  — от диал. деридж йя * ко
жар* (тур. derici). Михайловград.

Дереков ф  — от дйрЬк (тур. direk 'стълб, 
греда’) — навярно прякор на висок и из
правен човек. Плевен, 1908.

Дерекьовлйев ф — от диал. дерекьовлия 
’жител на с. Дерекьой' (такива има десе
тина). Шумен.

Дерелнев ф  — от диал. дерелйя ’жител 
на с. Дере или Дерелии* (такива има някол
ко). Асеновград, Казанлъшко, Русе.

Дерешки ф — от с Дере. Брест (Нико- 
полско).

Держански и Держйнски ф  — вм Дър- 
жански, Държински.

Держйков ф — вм. Даржиков. Пловдив.
Дерибеев ф — вм. Деребеев. Разград.
Дерйбечов ф  — от прякор Дерйбечо  

’който дере прасето’(?) Враца.
Дерйжабов ф  — от прякор Дерйж аба  

’който дере жаби, т. е. иска да извлече 
полза от всичко, дори от невъзможното'. 
Лясковец.

Дерижан ф — писателски псевдоним.
Дерижанов ф — навярно видоизменено

от Делиджаиов. Мичуринско.
Дерйзимов ф  — видоизменено от прякор 

Д еризм ия  ’който дере змии’. Панагюрище.
Дерйзинов ф — по-нататъшно видоизме

нение на Деризимов. Панагюрище.
Дерилов ф.  Самоков.

Дериманов ф — може би вм. *Дерманов; 
вж. Дерманчев. Пловдив.

Дерймечков ф — от прякор Д ерймечка  
’който убива и дере мечки’. Свищов.

Дерймишков ф — от прякор Д ерим иш ка  
вж. Дерйжабов. Лясковец, Горна Оряхо
вица.

Дерлййски ф — вм. *Дерелийски; вж. 
Дерелиев. Каблешково (Поморийско).

Дерлйков ф — вм. Дирликов. Пловдив.
Дерлипански ф — може би видоизменено 

от *дерйлйпа  ’който бели липови клони 
зарад кората и ликото’ (?) Челопеч (Пир- 
допско), Радомирско.

Дермански ф — от с. Дерманци (Луко- 
витско). Плевен.

Дерманчев ф — от прякор Дермйнчо  
’силен човек’ (от пер.-тур. derman ’1. ле
карство; 2. сила'). Болград, Лом, 1897.

Дерменджйев и Дерменджййски ф  — от 
диал. дермендж йя 'воденичар' (тур. degir- 
menci). Сливен, Русе, Панагюрище, Горна 
Василица (Ихтиманско), Ихтиман.

Дерменов ф — от някое село с първа част 
Дермен (такива има няколко). Хаджидимо
во (Благоевградско).

Дермийски ф. Пловдив, 1917.
Дермйшков ф — съкрат. от Деримишков. 

Варна.
Дермонски ф — вм. Дармонски.
Дернев ф. Ръжево Конаре (Пловдивско), 

Пловдив.
Деров и Дерев ф. Варна.
Дерпйтов ф  — вм. Дърпатов.
Дертлйев ф  — от диал. дерт лия  'който 

страда от болка или мъка’ (пер.-тур. dertli). 
Кюстендил, 1893, Севлиево, 1900, Търново, 
Пловдив.

Деса ж — съкрат. от Десислава или 
женска форма от Десьо. Етрополски мана
стир (Лопян), 1648, Пещера.

*Десан м  — от Дес(о) ан• Д  е с а н о в 
р ъ т  — местност в Осиковската Лакавица 
(Ботевградско).
• Десана ж — от Дес(а) +  а н а - Пещера, 

Орландовци.
Десанка DtC ■ умалит. от Десана. Берко

вица, р. 1926.
Десаринов ф. Габрово, 1905.
Десенка (Дисенка) ж — може би видоиз

менено от Десанка. Търговище.
Десимйр м  — разширено от Десьо, Десо, 

навярно през Възраждането. Шумен, 1940. 
София. Десимйров ф. Копривщица, 1873, 
Пловдив, 1893, София, 1908, Пазарджик.

Десимйра ж — женска форма от Десимир. 
Пловдив, 1959.

Десислав м  — старинно име от а «снтн
’намирам, постигам' и -слав . Батановци, 
15— 16 век, Варна, 1957.

Десислава ж — женска форма срещу Деси
слав. Старинно, напоследък възобновено.
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Деска ж — съкрат, от Деспина (Дес-п-ка) 
или умалит, от Деса. Русе.

Деско м  — умалит. от Десьо, Десо. Айтос, 
Стара Загора. Десков ф. Пловдив, 1900, 
Панагюрско, Разград.

Десо м  — успоредна форма на Десьо с 
твърдо окончание. Десов ф . Бегуновци
(Брезнишко), София, 1870.

Деспа ж — съкрат. от Деспина. Русе, 
Провадийско, Поповско, Поморие,Петричко.

*Деспйн м  — мъжка форма от Деспина. 
Деспйнов ф. Пловдив.

Деспйна ж гр. Alorcotfa ’господарка, 
госпожа’. Тулча, Балчик, Виница (Варнен
ско), Преслав, Айтос.

Деспини ж — разновидност на Деспина.
Деспйса ж — разновидност на Деспина. 

Виница (Варненско), р. 1896.
Деспо м  — съкрат. от Деспот. Деспов ф. 

Лесичево (Пазарджишко), Русе. Деспев ф. 
Полски Сеновец (Търновско).

Деспод м  — вм. Деспот. Кюстендил. Дес- 
подов ф. Кюстендил, Търговище.

*Деспол м  — разновидност на Деспот. 
Десполов ф. Грудово.

Деспот м  — гр. AeoTidxYjc ’господар; вла
дика’. Стоб (Станкедимитровско), Огняно- 
во (Елинпелинско), Бракьовци (Годечко), 
Дебър (Македония). Деспо то в ф. Станкеди
митровско, Елинпелинско, Трънско, Бла
гоевградско, Вакарел, Русе. Деспотски ф. 
Благоевград.

Деспотка ж — женска форма от Деспот. 
Арзан (Брезнишко).

Десьо м  — а) от Дечо с друго окончание, 
както Кочо и Косьо, Печо и Песьо; б) сък
рат. от Десислав. Елена, 1844, Пловдив, 
р. 1914. Десев ф. Копривщица, 1860, Ба- 
тошево (Севлиевско), София, 1870, Лом, 
1893, Буковец (Видинско).

Деся ж — женска форма срещу Деоьо.
Детев ф.
Детелйн м  — от тревата дет елина  — стар 

псевдоним на хайдутин от Копривщица, в 
ново време давано като поетично име.Плевен, 
р. 1915, София, р. 1923, 1936, 1937, Ихтиман, 
р. 1926, Варна, Сливен.

Детелйна ж — женска форма срещу Дете
лин. Старо, в ново време възобновено. 
Панагюрище, р. към 1860, Плевен, р. 1932, 
София, р. 1930, Ловеч,Толбухин, Голямо Ко- 
наре (Пловдивско).

Дефънски ф. Пелишат (Плевенско).
Дехнев ф. Градец (Котленско — циганин).
Деца ж — успоредна форма на Деса, 

Деча, Деша. Котел.
Децана ж — от Дец(а) +  ана.
Деча ж — женска форма срещу Дечо* 

Дечин ф . Михайловград.
Дечинда ж. Свищовско, католици.
Дечко м  — умалит. от Дечо. Казанлък, 

Шипка (Казанлъшко). Дечков ф . Ловеч, 1845.

Дечо м  — от Делчо с изпадане на л  (в 
Пирдоп — от Андрей). Асеновградско, Бо
тевградско, Пирдоп. Дечев ф. Габрово, 
Етрополе. Дечевски ф.

Деша ж — видоизменено от Неделя, 
Дена, а в по ново време и от Надежда. 
СИзБ.

*Дешан м  — от Деш(о) +  ал. Дешанов ф.
Дешка ж — умалит. от Деша.
Дешко м  — умалит. от Дешо. Чирпан, 

Огоя (Свогенско). Дешко в ф. Огоя, Герман 
(Софийско), Чирпан, Свищов, Враца.

Дешковчев ф — от прякор Дешковчетоу 
от рода Дешковци. Пловдив.

Дешо м — успоредна форма на Дечо, 
Десьо с друго окончание. Пордим (Плевен
ско), Севлиевско, Ракита (Луковитско), 
Бистрица (Софийско). Дешев ф. Мирково- 
(Пирдопско), Казичене (Софийско), Пле
вен, Пордим.

Дешпйна ж — от Деспина с преход на 
с в ш. Силистра, 1885, Виница (Варненско).

Дея ж — женска форма срещу Дейо. 
Етрополски манастир (Стъргел, Лопян, 
Яница), 1648, София, р. 1927.

Деян м  — от Дей(о) ан. Типично за 
Панагюрище и Лозен (Софийско). Деянов ф* 
Панагюрище, Лозен, Ихтиман, Пернишко, 
Кюстендилско.

Деяна ж — разширено от Дея или жен
ска форма от Деян. Чепинци (Софийско), 
Пещера, Панагюрище.

Деяничин ф — от Деяница, жената на 
Деян. Панагюрище, 1917.

Джабаров и Джабарски ф — вм. Джеба- 
ров, Джебарски. Шумен, 1870, Ловеч, 1878, 
Нова Загора, Угърчин (Ловешко).

Джабйлев и Джабйлов ф — от Джабиров 
с преход на р  в л. Малък чифлик (Търнов
ско), Златарица (Еленско), Червен брег-

Джабйров ф — от ар.-тур. cebir ’насилие, 
принуда’. Падеж (Благоевградско).

Джабльов ф — може би от прякор Джабльо 
вж. Джабов. Литаково (Ботевградско).

Джабов ф — от тур. саЬа ’даром, без
платно’. София, 1893.

Джабрайлов ф — видоизменено от ар.-тур. 
cebir, bri; вж. Джабиров. Севлиево, Сен
ник (Севлиевско).

Джаванов ф — вм. Дживанов. Сопот, 
1905.

Джавгъров ф — от тур. civgar ’чифт впре
гатни волове’. Пловдив.

Джавдар м ----- по-стара форма на Чав
дар. Софийско, нар. песен.

Джавезов ф. Живково (Ихтиманско).
Джавкаров ф — от диал. *джавкйр ’който» 

много гълчи, кара се’. Мъглиж (Казан
лъшко), Пловдив.

Джавков ф — от прякор Дж йвко\ вж 
Джавкаров. Свищов, 1888, Русе.
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Джагалов ф — разновидност на Джага- 
ров или на Чакалов. Шипка (Казанлъшко), 
Казанлък.

Джагаров ф — от диал. джагар ’глъчка, 
шум от креслив разговор’. Туркула (Дря
новско), Дряново, Габрово, Локорско (Со
фийско), Бяла (Сливенско).

Джагов ф — от междум. джага ’говоря 
шумно, крещя’ (?) Караиванца (Дряновско).

Джагров ф — съкрат. от Джагаров. Плов
див.

Джагуров ф — разновидност на Джага
ров. Падеж (Благоевградско).

Джагълов ф — разновидност на Джага
ров. Пловдив.

Джададжйев ф — от диал. *джададжйя 
’вампирджия?* (от тур. cadici). Лясково 
(Айтоско).

Джаджарски ф. Хайредин (Ореховско).
*Джаджо м  — от Чачо с озвучаване на 

съгласните (?) Дж&джев и Джаджов ф. 
Карлово, 1878, Долен, Ковачевица (Гоце- 
делчевско), Разложко, Станке Димитров, 
1908, Трън, 1900, Цариброд, 1900, Лехчево 
(Михайловградско), Згориград (Врачанско — 
цигани).

Джаджоров ф. Велинград.
Джадъгьолиев ф  — от с. Джадъгьол (Любе- 

ново, Старозагорско). Стара Загора.
Джайков ф — вм. Чайков или Джейков 

(?) Рила (Станкедимитровско), 1917.
Джайн ф. (Тинка Джайн — Русе).
Джака м  — западна форма на Джако. 

Трънско. Джаков ф.
Джакера пр  — от диал. *джакер ’бостан- 

ско плашило’. Бели брод, Лехчево (Михай
ловградско).

Джаклев ф. Варна.
Джако м  — от Дяко — Гяко с преход на 

д ’ в г’ и дж. Джаков ф. Лясковец, Свищов, 
Карлово, Старосел (Карловско), Тополов
град.

Джалалиев ф — вж. Джелалиев.
Джалалов ф — от ар.-тур. celal ’вели

чие’. Калтинец (Горнооряховско).
Джалдов ф. Айтос.
Джалев и Джалов ф  — от Чалев с озву

чаване на ч в дж. Велинград, Долен 
(Гоце-делчевско), Падеж (Благоевградско), 
Станке Димитров, Пчелинци (Радомирско), 
Пазарджик, Карабунар (Пазарджишко), 
Панагюрище.

Джалейски ф. Търново.
Джалея ж. Брусник (Брезнишко).
Джалъзов ф — от тур. ciliz ’слаб, мър

шав’. Сухозем (Карловско), Карлово, 
Пловдив, Пазарджик.

Джамаданов ф — от диал. дж амадан 
’вид горна дреха’ (пер.-тур. camadan).
Севлиево, 1900, Пловдив.

Джамалйев ф — от Джумалиев с пре
ход на неудареното у  в а. Панагюрище.

Джамбазов и Джамбазин ф — от дж ам
базин  ’препродавай на коне’ (пер.-тур. 
cambaz). На разни места из страната.

Джамбов ф — навярно съкрат. от Джам
базов (?) Разлива (Ботевградско), Тюркмен, 
Цалапица (Пловдивско), Скобелево (Чирпан
ско).

Джамболов ф — някаква разновидност на 
Джамбов (?) Дерманци (Луковитско).

Джамбоски ф  — вм. *Джамбовски; вж. 
Джамбов. Поповяне (Самоковско).

Джамджйев и Джамджййски ф — от диал. 
джамджйя ’стъклар’ (пер.-тур. camci). 
Търново, Самоков.

Джамййков ф  — от дж амййка , умалит. 
от джамия.

Джамов ф  — видоизменено от Джамбов 
или от Джамджйев (?) Цалапица (Пловдив
ско), Пловдив, 1908, Брацигово, Друган 
(Радомирско).

Джампарски ф.
Джамполски ф. Пловдив.
Джамяров ф — от диал. *дж амяр ’стък

лар, джамджйя’ (?) Златица.
Джана ж — навярно вм. Жана. Мъглен 

(Айтоско), 1920, Шумен.
Джанабетски ф — от диал. джанабет  

’проклетник’ (ар.-тур. cenabet). Кнежа, 
Кремена (Врачанско).

Джананов ф — от пер.-тур. сапап ’любим, 
мил’. Казанлъшко, Стара Загора.

Джанасонов ф. Пловдив.
Джангазов ф — от диал. дж ангаза ’за

ядлив човек’. Копривщица, Стара Загора, 
Самоков, Варна.

Джангалозов ф — може би кръстоска от 
дж ангаза и пангалдз (?)

Джанго м  — от Чанко с озвучаване на 
съгласните. Джангов ф.

Джангозов ф — навярно вм. *Дж амгьо- 
зов (от тур. camgoz ’лаком, алчен’) или 
видоизменено от Джангазов. Перущица, 
Хасково, Чепеларско, Пловдив.

Джанголски ф  — вм. Джонголски. 
Кнежа.

Джан дарени ф  — от остар. дж андар ’стра
жар’. Враца.

Джанджо м  — от Чанчо с озвучаване на 
съгласните. Джанджов ф. Горни Пасарел 
(Самоковско).

Джанджонов ф. Севлиево, 1920.
Джандрев ф. Ихтиман.
Джанемски ф — разновидност на Джа- 

нъмеки. Берковица, 1900.
Джанзов ф. Янтра (Горнооряховско).
Джани м  — североизточна форма на Джа- 

ньо. Варна Джанев ф.
Джанка ж умалит от Джана. Джанкин 

ф . Димово (Белоградчишко).
Джанкалски ф. Рила (Станкедимитровско) 

1917.
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Джанкардашлййски ф  — от с. Джанкар- 
даш (Братово, Бургаско). Поморие, 1917, 
1932.

Джанко м  — от Чанко с озвучаване на 
ч в дж или от Дянко с преход на д * в дж; 
срв. Джако. Чирпан. Трънско. Джанко в ф. 
Смядово (Преславско), Айтос, Чирпанско, 
Русенско, Плевен, Ловеч, Герман (Софий
ско). Джанковски ф. Врачеш (Ботевград
ско) .

Джано м  — успоредна форма на Джаньо с 
твърдо окончание. Джанов ф. Пазарджик. 
Джановски ф. Литаково, Разлива (Ботев
градско).

Джановаров ф  — от пер.-тур. canavar 
’див; звяр*. Първомай.

Джансъзов ф  — от диал. дж ансъзин’ слаб, 
болнав или мършав човек* (пер.-тур. 
cansiz).

*Джанто м  — от Джано с вмъкнато т . 
Джантов ф. Луковит, Орехово, Остров (Оре- 
ховско).

Джанфезов ф — от остар. джанфез ’тънък 
копринен плат* (пер.-тур. canfes). Търново.

Джанъмов ф  — от дж анъм  *душо моя * 
(пер.-тур. camm) — поради често повтаряне 
на тая дума. Самоков.

Джаньо м  — от Чаньо с озвучаване на 
ч в дж. Джанев ф. Меричлери (Чирпанско), 
1917, Варна. Джаньовци — род в Божени- 
ца (Ботевградско).

Джапасанов ф. Караманово (Свищовско).
Джапона п р  — от тур. Japon ’японец’ — 

бил дребен на ръст като японец.
Джапунов ф — може би видоизменено от 

прякор Д ж апдча. Габрово (гроб), Плаково 
(Търновско), Търново, Карлово, Пловдив, 
Трудовец (Ботевградско).

Джаралййски ф  — от диал. дж аралйя  
’който има рана’ (от тур. yarali). Врабево 
(Троянско), Троян.

Джарахов ф — вм. Джерахов.
Джаргов ф  — от Джарков с озвучаване 

на рч  в рдж. Благоевград.
Джарджев ф.
Джарков ф  — от диал. *дж арко ’бърбор- 

ко’. Карлово.
Джаркълов ф. Ихтиман.
Джаров ф — от тур. car и сагсаг *бър-бър, 

бърборко*. Горно Броде (Сярско), Гоце- 
делчевско, Пещера, Пловдив, Дряново.

Джартазалович ф  — видоизменено от 
Джартазанов. Горна Оряховица, 1853.

Джартазанов ф  — от диал. *дж артазан  
’бърборко, самохвалко’ (тур. cartazan). 
Копривщица, Пиринско.

Джартов ф — от тур. carta ’пръдня’. Ста
ра Загора, 1900, Сливен, Станке Димитров.

Джасов ф. Благоевград.
Джатов и Джатев ф  — може би от Джар • 

тов с нарочно изпуснато р. Пловдив.
Джаферов и Джаферски ф — от тур. л. и. 

Джафер. Търново, 1870, Пловдив; Пещера.

Джахов ф — от пер.-тур. cah ’висока 
длъжност, сан*. Ихтиман.

Джебаров ф — от ар.-тур. cebbar ’поти
сник’. Разград, Шумен, Бяла, Варна.

Джебков ф. Малко Търново, 1917, Варна.
Джебурджйев ф — от диал. *джебурджйя; 

вж. Джебаров. Дулово.
Джевайров ф — от диал. джевайр ’скъпо

ценности* (ар.-тур. cevahir). Прилеп.
Джевакеров ф. Никола Козлево (Новопа- 

зарско), Шумен.
Джевдаров ф — от пер.-тур. cahdar ’чо

век с висока длъжност, сановник*. Търново.
Джевелиев ф. Бургас.
Джевизлйев ф —  от диал. дж евизлйя ’жител 

на с. Джевизлии (Орешак, Варненско).
Джевйзов ф — от прякор Дж евйза  (тур. 

ceviz ’орех’). Пловдив, 1893, Шумен.
Джеврев и Джевриев ф  — от диал. джев- 

рьо ’глезльо, лигльо*. Русе.
Джегалов и Джегалски ф  — далечно видо

изменение на Джагаров (?) Илинден (Гоце 
делчевско), Егълница (Радомирско), Тър
ново.

Джегаров ф  — вм. Джагаров. Казанлъшко.
Джегаурзов ф  — видоизменено от Жугаур- 

зов. Русе.
Дж&глов ф  — разновидност на Джегров (?) 

Търново.
*Джего м  — вж. Жего. Джегов ф. Връз 

(Видинско).
Джегров ф — от ар. -тур. cehre ’мото

вилка’. Варна.
Джегълов ф  — вм. Джагълов. Търново.
*Джеджо м  — видоизменено от Гечо (?) 

Джеджев ф. Ямбол, 1900, Айтос, Росеново 
(Грудовско).

Джеджоров и Джеджеров ф  — от диал. 
джЪджеро ’въртежка за сукане цеви’ (от 
ар.-тур. cehre). Якоруда.

*Джедьо м  — от Джендьо с изпадане на 
н. Джедьов ф. Медвен (Котленско), 1867.

*Джежо м  — от Джеджо с разподобя- 
ване на второто дж. Джежев ф. Ямбол, 
1908, Лясковец.

Джезаров ф — от диал. *джезар ’който 
налага или събира глоби’; вж. Джезов. 
Шумен, 1900, Варна.

Джезведжиев ф — от диал. джезведжия 
’който прави джезвета’. Самоков.

Джезов ф  — от диал. джеза ’глоба’ (ар- 
тур. ceza). Плевен.

Джейко м  — умалит. от Джейо. Джейков 
ф. Копривщица, 1873. Елена, 1844, Пир
доп, 1900.

Джейо м  — от Дейо с преход на d’ в г’ 
и дж (?) Джеев ф. Пловдив.

Джеко м  — от Жеко с преход на ж в дж 
или от Цеко с озвучаване на ц. Пещера, 
р. 1940. Джеков ф. Радовиш (Македония).

Джекотовски ф  — може би от Джеко Ко- 
товски. Краево (Ботевградско).
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Джелалйев ф — от ар.-тур. cilali ’излъс- 
кан, издокаран’. Панагюрище.

Джелалски ф — разновидност на Джала- 
лов. Одеса, 1843.

Джелатов ф — от дж елатин (ар.-тур. 
cell&t). Тутракан, 1893, Силистра, 1894, 
Шумен, 1900, Кричим.

Джелебов ф — Джелепов с озвучено п. 
Дрянковец (Айтоско), Пловдив.

Джелепов и Джелепски ф — от диал. 
джелЬпин. ’търговец на добитък за месо* 
(ар.-тур. celep,-bi). Бургаско, Чирпан, 
Айтос, Самоковско, Етрополе, Севлиево, 
Бистрица (Софийско).

Джелепчйев ф — от диал. дж елепчйя=  
джелепин. Разград.

Джелйзов и Джилйзов ф — разновидност 
на Джалъзов.

Джелйлов ф  — от ар.-тур. celil ’именит, 
славен’. Силистра, 1900.

Джело м  — успоредна форма на Джельо с 
твърдо окончание. Д ж & ю в  ф . Цариград, 
1860, Панагюрище, Пловдив, 1917.

Джельо м  — от Жельо с преход на ж в 
дж. Чирпан, р. 1935.

Джелябов ф  — от Джелебов с вторично 
якане; срв. Дюлгяров. Варна.

Джелянов ф. Сливен.
Джембеков ф — от Джамбов с вмъкнато 

ек и преход на а в е. Котел, Варна.
Джемеров и Джемеровски ф. Берковица.
Джемйла ж — от ар.-тур. cemile ’любез

ност, внимание’. Ракита (Луковитско — 
може би помакини)

Джемйлев ф  — от турско л. и. Джемил (?) 
Малко Търново.

Джемма ж — италианско име, дошло по 
литературен път. Ново, рядко.

Джемов ф. Варна.
Джена ж — от Гена с преход на г’ в дж . 

Ямболско, Бяла (Сливенско), Тополов
град.

Дженанов ф — вм. Джананов. Габарево 
(Казанлъшко)1

Дженгбзов ф — вм. Джангозов.
Дженда ж — от Джена с вмъкнато д. 

Котленско.
Джендо м  — от Гендо с преход на г' в 

дж. Котленско, Сливен, Бургас. Дж£н- 
дов ф. Сливен, Толбухин, Толбухинско.

Джене и Джени м  — разновидност на 
Дженьо. Трънчовица (Никополско). Дже- 
нев ф.

Дженка ж — умалит. от Джена. Сливен, 
Чирпан. Дженкин ф.

Дженко м  — умалит. от Джено, Дженьо. 
Ямбол, Алфатар (Силистренско). Джен- 
ков ф. Сливен, Ямболско, Алфатар, Гру
дово, Варна.

Джено м  — от Гено с преход на г ' в дж. 
Никополско. Дженов ф. Чирпан, 1893.

*Дженто м  — от Джено с вмъкнато т . 
Джентов ф. Панагюрище.

Дженьо м  — от Геньо с преход на г в 
дж. Жеравна (Котленско), 1860, Сливен
ско, 1860, Чирпан. Дженев ф. Чирпан.

Джепарски ф — от диал. *дж епар ’джеб- 
чия’ (?) Казичене (Софийско).

Джепов ф. (Карл Джепов Раев, Търново, 
1881).

Джепуна п р  — вж. Джапона. Карлово, 
1878.

Джепчйев ф — от дж епчйя ’дребен кра
дец, джебчия’ (ар.-тур. cepfi). Пловдив.

Джерахов ф  — от диал. джерах, ’лекар 
на рани и счупени кости; народен хирург’ 
(ар.-тур. cerrah). Провадия, Варна, Плов
див, Пазарджик.

Джерго м  — от Герго с преход на г ' в 
дж. Джергов ф. Михайлово (Софийско).

Джерекаров и Джерекарски ф  — от диал. 
*джерекар ’който джерека (говори шум
но и кресливо)’. Трън, 1893, 1917.

Джеремов и Джермов ф — от диал. дже- 
ремеу джерме ’1. глоба; 2. син или дъщеря, 
които много искат от родителите си* (ар.- 
тур. сегете). Грудово.

Джеркаров ф — съкрат. от Джерекаров. 
Казанлък.

Джерман м  — от Герман с преход на г' 
в дж. Брезник. Джерманов ф.

Джермана ж — от Германа; вж. Джер
ман. Брезник.

Джермански ф  — от с. Джерман (Стан- 
кедимитровско). Станке Димитров, 1908.

Джеро м  — от Геро с преход на г в дж. 
Прилеп, 1876. Джеров ф. Прилеп, Битоля, 
Охрид.

Джесуров ф  — от ар.-тур. cesur ’смел, 
храбър*. Пловдив.

Джета ж — от Гета с преход на г' в дж. 
Попина (Силистренско).

Джефалйев ф — от диал. *джефалйя ’ра
достен, безгрижен’ (от ар.-тур. sefa ’ра
дост, безгрижие’). София, 1893, 1897.

Джеферов $=Джаферов. Търново, 1900, 
Русе, Павел баня (Казанлъшко).

Джешо м  — от Гешо с преход на г ' в 
дж. Джешев ф. Лясковец, 1920.

Джибанков ф.
Джибйрски ф — разновидност на Джаби- 

ров. Върба (Радомирско).
Джйбов ф — от ар.-тур. necip,-bi ’бла

городен; чист, непорочен’. Баничан (Го- 
цеделчевско).

Джибрйлов ф — от ар.-тур. cebrt ’при
нуден, насилствен’ (?) Благоевград.

Джйбров и Джйбровски ф — от дж ибри  
(тур. cibre), навярно със значение гроздова 
ракия. Видин, Поморие, Сливен.

Дживаков ф — от диал. дж ивак *1. жи
вак; 2. много пъргав и неспокоен човек’ 
(от пер.-тур. civa).

Дживан м  — от пер.-тур. civan ’юноша, 
младеж’; срв. Момчо. Айтос, 1893. Джи- 
ванов ф. Айтос, 1965, Плевен.
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Дживарлййски ф — от е. Дживирлии 
(Драгово, Айтоско). Карнобат.

Дживаров ф  — от ар.-тур. civar ’бли
зост, съседство’. Алексинац (Югославия), 
1917.

Дживгаров ф — от диал. дж ивгар ’враб
че, врабец’; срв. Врабков, Врабчев. Бер
ковица, 1917.

Дживдеров ф — може би вм. Живодеров. 
Златарица (Еленско).

Дживджоров ф — от диал. *дживдждр 
’чуруликане’. Благоевград.

Дживелек ф  — от пер.-тур. civelek ’млад, 
пъргав, подвижен’. Лом, 1893. Дживелеков 
ф. Лом, 1890, 1900.

Дживеленов ф  — може би грешка вм. 
Дживелеков. Пловдив, 1949.

Дживелски ф — съкрат. и видоизменено 
от Дживелеков (?) Шумен.

Дживторов ф  — някаква разновидност на 
Дживдеров. Горнооряховско.

Джигански ф  — нарочно видоизменено 
от Цигански (?) Рогозен (Ореховско).

Джйгаров ф. Горно Ябълково (Грудов- 
ско), Чепинци (Софийско).

Джигеров ф — от дж игер (пер.-тур. 
ciger ’дроб’). Стара Загора.

Джйгов и Дж иго век и ф — от тур. ciga 
’голишарче, неоперено пиле’. Панагюрище.

Джиголов ф. Благоевград, Пловдив.
Джигошев ф — от гр. ’ярем; ко

билица’ с промяна на съгласните. Чепеларе, 
1900, Пловдив.

Джйгрев ф  — от диал. дж йгра ’слаб, 
мършав човек’.

Джигуров ф  — от гр. frr/oupt ’шиле* 
с преход на з в дж. Падеш (Благоевградско).

Джйджев и Джйджов ф — от прякор 
Дж йдж о ’хубаво дете, сладур’. Карлово, 
1878, 1942. Пловдив, 1900, Цариброд,
1900, Трън, 1908, Копривщица, 1849.

Джиджелков ф — от Цицелков с озву
чаване на ц в дж. Калугерово (Ботевград
ско).

Джиджйнов ф — от диал. *дж идж йна 
’буца по главата, цицина’. Пазарджик.

Джиджйшев ф — според семеен спомен: 
защото много обичал джиджй папа  ’пър
жен хляб’. Силистра.

Джйдров ф — навярно разновидност на 
Джйгрев. Щип.

Джизаков ф — от диал. *дж изак ’дзви- 
зак, шиле през втората година’. Попово, 
1897, Пловдив.

Джйзо м  — от Зисо с озвучаване на съ
гласните. Джйзов ф.  Бургас.

Джикелов ф — а) разновидност на Джу- 
келов; б) от диал. дж икел ’лопатка на коп- 
раля’ (от тур. fekel). Ямбол, 1927, Перник.

Джйко м  — а) от Гико с преход на г ' в 
дж\ б) от Чико с озвучаване на ч в дж. 
Джйков ф  Русе (македонци), Бяла, Ясен

(Плевенско), Самоков, Скравена (Ботев
градско).

Джилда .ж.
Джилйзов ф — вж. Джелизов.
Джйлков ф — разновидност на Жилков. 

Елин Пелин.
Джилитарски ф — от диал. дж илит ар  

’конник, който хвърля тояга и я хваща 
във въздуха’; срв. Джиритов.

Джйло м  — а) от Гильо с преход на г' 
в дж\ б) от Чило с озвучаване на ч в дж. 
Джйлов ф. Пловдив, Стара Загора.

Джилязко м  — вм. Желязко. Джиляз- 
ков ф. Русе, 1908.

Джилянов ф  — от диал. джилян. ’много 
буен*. Гурково (Балчишко), Свищов, Бур
гас.

Джймбов ф. Злокучане (Самоковско), 
Самоков.

Джиметров ф. Варна, 1908.
Джимидов ф — може би видоизменено 

от Хаджимитов (?) Пловдив.
Джимнеров ф. Шумен.
Джймов ф. Пещера, Варна.
Джймперов ф — според местно обяснение: 

носел дреха „джемпър“. Смядово (Преслав
ско), Шумен.

Джймрев ф — от прякор Дж ймрьо  ’скъ
перник* (тур. cimri). Куманово, 1917.

Джйна ж — от Гина с преход на г' в 
дж. Казанлък. Джйнин ф. Пещера.

Джйнгалов ф — разновидност на Джин- 
гаров. Пещерско (Айтоско), Айтос.

Джйнгаров и Джйнгъров ф — от тур. 
cingara *1. връх на дърво; 2. прен. много 
висок човек’. Панагюрище, Пазарджик, 
Пловдив, Гоце Делчев.

Джйнгов ф — от прякор Дж йнго; вж. 
Джйнгаров. Копривщица, Ломско, Русе, 
Гоце Делчев, Пчеларово (Кърджалийско).

Джин го зо в ф — от тур. cingoz ’хитрец, 
шмекер’. Бяла.

Джйнджев ф — от Цинцев с озвуча
ване на ц в дж. Севлиево, Пещера, Зла
тоград.

Джинджйски ф. Кюстендил.
Джинджифоров ф — от диал. *джин- 

дж ифдр ’джинджифил, Radix zingiberis’. 
Брацигово.

Джйндо м  — от Гиндо; вж. Джино. 
Джин до в. ф. Русе.

Джйнко м  — от Гинко; вж. Джино. 
Джйнков ф. Ямбол, 1900.

Джйно м  — от Гино с преход на г ' в 
дж. Разград, 1845. Джйнов ф. Шумен, 
Юпер (Кубратско), Горна Оряховица.

Джйновски ф — от с. Джиново (Сли
венско). Твърдица (Сливенско).

Джйнот ф — членувана форма от диал. 
дж ин ’дух, дявол, хитрец’ (ар.-тур. cin). 
Велес.

Джйнски ф — може би от диал. дж ин; 
вж. Джйнот. Поповци (Габровско).

166



Джйньо м  — от Гиньо; вж. Джино. Джй- 
«ев ф. Пловдив, Пещера. Д  ж й н ь о в 
д о л  — местност в Радотина (Ботевград
ско).

Джиован м  — кръстоска от Иван и итал. 
Джовани. Търново. Джиованов ф. Търново, 
1899, 1924.

Джипалски ф — може би грешка вм. 
Дзипалски. Пловдив.

Джипляков ф. Пазарджик.
Джйпо м или пр  —  вж. Джибов; някой 

си Джипо, неизвестно откъде, се заселил 
преди години в Долна Оряховица. Джйпов 
ф. Долна Оряховица, Горски Сеновец 
(Горнооряховско), Горна Оряховица, Тър
ново.

Джипунов ф — разновидност на Джапу- 
нов. Лясковец, Русе.

Джирйтов ф — от диал. дж ирйт  ’ко
пие или тояга, която се хвърля при езда 
и се улавя във въздуха’ (тур. cirit). Плов
див.

Джйрко м  — умалит. от Джиро. Джйр- 
ков ф. Карлово, 1878.

Джйро м  — от Гиро, Аргир с преход на 
г '  в дж. Джйро в ф. Тетово, 1917, Сливен.

Джйсо м  — от Зисо с преход на з  в дж. 
Елховско. Джйсов ф. Сливен, 1883.

Джитан м — от Гетан с преход на г' в 
дж . Джитанов ф. Пловдив.

Джифаров ф — вм. Джафаров, Дже- 
фаров.

Джифряков ф. Варна.
Джйша ж — от Гиша с преход на г ' 

в дж. Джйшин ф. Варна.
Джобов ф — от джоб или от диал. джоп 

’сопа’ (тур. сор). Стара Загора.
Джована ж — итал. Giovanna. Рядко, 

родени към 1928—1930 г.
Джовани м — итал. Giovanni. София, 

1957.
Джога м — разновидност на Джого. Бе

лица (Разложко).
Джогалан ф — вж. Джоголанов. Бр. 

Миладинови.
Джогалов ф. Чирпан.
Джоганов ф — разновидност на Джу- 

гански. Комщица (Ломско).
Джоглев ф — от диал. дждгльо ’едър 

и кокалест човек’. Пловдив.
Джого м  — видоизменено от Георги. Яко

руда. Джогов ф. Сандански, Кърджали, 
Любимец (Свиленградско), Пловдив, Чир-

ан, Варна.
Джоголанов ф — от диал. * джого лан\ 

вж. Джоглев. Пловдив.
Джоде м  — от Джоте с озвучено т  в д. 

Джодев ф. Лозен (Софийско).
Джоджанов, Джодженов и Джоджонов

ф  — от растението джоджан; срв. Гьозу- 
мов. Габрово, 1900, Севлиево, 1900, Тър
ново (гроб).

Джоджо м  — видоизменено от Георги- 
Джоджев и Джоджов ф. Ямбол, 1908, Сви
щовско, Разложко, Локорско (Софийско).

Джойке и Джойко м  — умалит. от Джойо. 
Джойкев ф. Илинден (Гоцеделчевско). 
Джойков ф. Калофер, 1893, Русе.

Джойо м  — от Чойо с озвучаване на 
ч в дж. Джоев ф. Пловдив.

Джока ж — женска форма от Джоко. 
Джокин ф. Белоградчишко, Михайловград
ско, Станкедимитровско.

Джоко м  — от Гьоко с преход на г' в 
дж. Джоков ф. Видин, Михайловград, 
Ловеч, Карлово, Пазарджишко, Тополов
град.

Джоларски ф — видоизменено от Джуглар- 
ски. Бов (Свогенско).

Джоле м  — западна форма на Джоло. 
Джолев ф. Разложко.

Джолка ж — умалит. от Джоля.
Джоло м  — от диал. дждле ’некръстено 

още момче’ — защитно име; срв. Пижо. 
Джоло в ф. Панагюрище, Пловдив, 1917, 
Пазарджик, Мездра.

Джоля ж — от диал. дж оля ’некръстено 
още момиче’; вж. Джоло.

Джомански ф. Кюстендил (гроб).
Джона ж — женска форма от Джоне, 

Джоно.
Джонбашов ф. Панагюрище.
Джонгов ф — от прякор Дж днго  ’висок 

и кокалест човек’. Пирдоп, Поликраище 
(Горнооряховско). Джонговски ф. Калоя- 
ново (Пловдивско).

Джон го леки ф — от диал. дж днголи ’едри 
кокалести крака’. Лясковец, Търново.

Джонджоров и Джонджеров ф — разно
видност на Джунджуров. Карлово, Плов
див, Русе.

Джон до м  — от Джоно с вмъкнато д. 
Джон до в ф. Пловдив.

Джондоров ф — разновидност на Джон
джоров.

Джоне м  — от Гьоне; вж. Джоно. Джб- 
нев ф. Елинпелинско, Ихтиманско, Кюстен
дилско, Благоевград, Пазарджик, Шумен.

Джонка ж — умалит. от Джона. Джон- 
кин ф. Варна.

Джонко м  — умалит. от Джоне, Джоно. 
Джонков ф.

Джоно м  — от Гьоно с преход на г' в 
дж. Джонов ф. Севлиево, 1881, Бяла, 1893, 
Кула, Видин, Ломско, Михайловград, Мез
дра.

Джонсън м  — от английско фамилно име 
Jonson. Единичен случай. Варна, 1956.

Джонто м  — от Джоно с вмъкнато т. 
Джон то в ф. Пловдивско.

Джопков ф. Петрич.
Джора ж — женска форма от Джоро. 

Джорин ф. Вълчедръма (Ломско). Джо- 
рински ф. Видин, 1935.
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Джорго м — от Гьорго; вж. Джоно. 
Джоргов ф. Бистрица, Железница (Со
фийско), Бели Искър (Самоковско).

Джорджа м  — западна форма на Джорджо. 
Джорджнн ф. Трън.

Джорджан м  — от Джордж(о)+ан. Кю
стендил, 1879. Джорджанов ф. Кюстендил
ско, Кюстендил.

Джорджйл м  — от Джордж(о) '-ил. Джор- 
джйлов ф. Самоковско.

Джорджо м  — видоизменено от Георги. 
Джордже в ф.

Джоре м  — западна форма на Джоро. 
Джорев ф. Станке Димитров, 1845.

Джорко м  — умалит. от Джоро, Джоре. 
Джбрков ф.

Джорнйлов ф.
Джоро м  — видоизменено от Георги. Бе

лозем (Пловдивско). Джоров ф. Д ж 6 р о в 
д о л  — местност в Осиковица (Ботевград
ско).

Джоте м  — западна форма на Джото. 
Казичене (Софийско). Джотев ф. Казичене.

Джото м  — от Джоно, Джоро, Джоджо 
с друго окончание.

*Джотол м — от Джот(о)+ол. Джо то лов 
ф. Ново село (Видинско).

Джочка ж — умалит. от Джока. Джоч- 
кин ф. Михайловград.

Джуана ж — вм. Джована. Златарица 
(Еленско), р. 1930.

Джубелйев ф — от диал. дж убелйя ’който 
носи джубе — вид дълга горна дреха’ 
(от ар.-тур. ciibbe). Панагюрище.

*Джубрйл м  — от Джубр(о)-\-и л . Джуб- 
рйлов ф. Бургас, Сливен.

*Джубро м  — от Чубро с озвучаване на 
ч в дж. Джубров ф. Смолян.

Джувалеков ф — от прякор Дж увалек  
’въшльо’ (циг. дж увалд). Копривщица.

Джувйнов ф — може би разновидност на 
Дживанов. Арденско.

Джувков ф — от прякор Д ж уф кат а  (но
сил връзка, завързана на джуфка?) Плов
див, Пазарджик.

Джугалов ф — разновидност на Джуглов. 
Елена (гроб), Велинград.

Джуганаров ф — от диал. дж уганар  
’който скопява добитък’ (рум. juganar). 
Ряхово (Русенско).

Джугански ф — от рум. jugan ’скопен 
кон’. Радуил (Самоковско).

Джугданов ф — разновидност на Джу
гански. Разложко.

Джугларски ф — от диал. *дж углар ’жи 
тел на местност Джуглата’. Бов (Свогенско).

Джуглов ф — а) от местност Джугла(та) 
’чуклата’; б) от Чуклов с озвучаване на 
съгласните. Пловдив.

Джугов ф — а) от рум. jug ’ярем’; б) от 
Чуков с озвучаване на съгласните. Русе 
(македонци), Малък чифлик (Търновско), 
Търговище, Варна.

Джугушев ф — разновидност на Джугов. 
Русе.

Джуджев, Джуджов и Джуджовски ф —
от джудже (тур. сйсе). Пловдив, Панагю
рище, Правец (Ботевградско).

Джука ж — женска форма от Джуко. 
Дебърско.

Джуканов ф — а) от Чуканов с озвуча
ване на ч в дж\ б) от диал. *дж укан ’джу- 
кест човек’. Дългопол (Провадийско).

Джуката пр  — от дж ука (бил с увиснала 
долна устна). Плевен.

Джукев ф — от прякор Д ж уке , Д ж укьо  
’бузест човек’ (бил пълен, червендалест, 
с хубави бузи). Благоевград, Станке Ди
митров, Златарица (Еленско).

Джукелов и Джукелски ф — от циг. 
дж укел ’куче’. Садово (Асеновгр адско), 
Елена, Враца.

Джуко м  — от Гюко с преход на г ' в дж . 
Джуков ф. Бистрица, Горубляне (Софий
ско).

Джуле м — от Гюльо; вж. Джуко. Джу- 
лев ф. Ковачево (Пазарджишко), Търново.

Джуленов ф. Велинград (помак).
Джулка ж — от Гюлка или Юлка. Трън- 

ско.
Джулко м  — умалит. от Джуле. Джул- 

ков ф. Пловдив.
Джумаданов ф — вм. Джамаданов. Сев

лиево, Габрово.
Джумайбв и Джумайски ф — от с. Джу- 

мая (Сбор, Пазарджишко). Панагюрище, 
Панагюрско.

Джумаков ф — от Чомаков с озвучаване 
на ч в дж. Пловдив.

Джумалйев и Джумалййски ф — от диал. 
дж умалйя ’жител на град Джумая (Ески 
Джумая, Горна Джумая). Шумен, Тутра
кан, Русе, Търновско, Айтос.

Джумбишлйев ф — от диал. дж умбиш- 
лй я  ’весел, шеговит, забавен’ (от тур. 
ciimbu§lu). Айтос.

Джумерков ф — от диал. дж умерка ’скъ
перник’. Карлово.

Джумеров и Джумерски ф — вм. Джу- 
мертов. Пловдив, Ръжево Конаре (Плов
дивско) .

Джумертов ф — от диал. дж умерт  ’ще
дър’ (пер.-тур. comert). Плевен.

Джумпаров и Джумперов ф — навярно 
видоизменено от Сумпаров. Котел, Шумен.

Джуна1 ж — от Гюна; вж. Джуно. Кю
стендил, р. 1822, 1833, 1893, Пчелинци 
(Радомирско), р. 1857, Софийско, Своген
ско, Михайловград. Джунин ф. Джунин- 
ски ф. Видин.

Джуна2 м  — западна форма на Джуно. 
Искрец (Свогенско). Джунов ф. Искрец. 
Джунич ф. Стара Загора.

Джунак м — прякорно име от Джуно. 
Джунаков ф.

Джунгаров ф. Левски, 1906.
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Джунджев ф. Сливен.
Джунджуров ф — от диал. дж ундж ура  

’глъчка, леко скарване’. Дюлево (Грудов- 
ско), Бургас, Стара Загора, Плевен, Бе
лица (Разложко).

Джундраков ф — вм. Джундреков.
Джундреков ф — от Джундров с вмък

нато ек. Панагюрище, Котел, Варна.
Джундров ф — от диал. дж ундра ’джу- 

кест човек’. Врачеш (Ботевградско).
Джуне м  — югозападна форма на Джуно. 

Радомирско. Джунев ф.
Джунел м  — от Джун(о)+£л. Джуне лов 

ф. Котел, Сливен.
Джунка iж — умалит. от Джуна (в 

Мрамор — от Ладунка). Уровене (Вра
чанско), Мрамор (Софийско), Търговище.

Джунко м  — умалит. от Джуно, Джуне. 
Трънско. Джунков ф. Лом, Видин. Д ж у н 
ко  в е ц — местност в Калугерово (Ботев
градско).

Джунлйев ф — от някое село с подобно 
име. Разград.

Джуно м  — а) от *Гюно с преход на 
г' в дж\ б) от Джуро с друго окончание. 
Цацуровци (Царибродско), Трън, Михайлов
градско. Джунов ф. Враца, Ломско, Бо- 
рован (Белослатинско), Главановци (Ми
хайловградско), Берковица, Годеч, Кало
фер, Панагюрище.

Джуньо м  — успоредна форма на Джуно 
с меко окончание. Джунев и Джуньо в 
ф. Панагюрище, 1860, Пазарджик, Тър
ново, Разложко.

Джупанов ф — вм. *Жупанов; вж. Жу- 
пански. Просеник (Сярско), Самоков.

Джупаров ф. Банско.
Джупунов ф  — разновидност на Джа- 

пунов. Елена, 1908, Карлово, 1908.
Джура1 ж — женска форма срещу Джуро. 

Брезник. Джурин ф. Вълчедръма (Лом
ско).

Джура2 м — разновидност на Джуро. 
Трявна. Джуров ф.

Джурал м  — от Джур(о)+ал. Джуралов 
ф. Пловдив.

Джуран м  — от Джу(о)+ ан. Джуранов ф. 
Пирдоп, 1893, Трудовец (Ботевградско).

Джурджа1 ж — от Гюргя с преход на г ' 
в дж. Брезе (Свогенско), Радомирско.

Джурджа2 м  — западна форма на Джур- 
джо. Трънско.

Джурджалия ж — от Джурджа1 +  ли я . 
Етрополски манастир, 1648.

Джурджо м  — от Гюргьо; вж. Джурджа1. 
Етрополски манастир, 1648, Софийско, 
Вишан (Годечко), Репляна (Белоградчишко). 
Джурджов и Джурджев ф. Мадан (Михайлов
градско), Орехово, Калофер.

Джуре м  — от Гюре; вж. Джурджа1. 
Джурев ф.

Джурел м  — от Джур(о) +  ел. Джуре- 
лов ф. Ямбол, Бургас.

Джурен м  — от Джур(о) +  е н • Джуре-- 
нов ф. Ветрен, Пазарджишко), 1904.

Джурка ж — умалит. от Джура1. Гоин- 
дол (Царибродско), 1888.

Джурко м  — умалит. от Джуро (обясня
ват го и от циал.дж уркав  ’който има мижави, 
гуреливи очи’). Джурков ф. Козлодуй, 1893, 
Търново, Трудовец (Ботевградско). Джур- 
ката пр . Пазарджик, 1908.

Джуркол м  — от Джурк(о) -f- ол 
Джурко лов ф. Чирпан.

Джурланов ф — от диал. *дж урлан  ’зур- 
лест човек’; срв. Дзурлов. Долно Ябълково- 
(Грудовско).

Джурмански ф — навярно вм. Джерман- 
ски. Пловдив.

Джуро м  — от Гюро с преход на г' в дж. 
Пирдоп, Беленско, Михайловградско, Брез
ник. Джуров ф. Пирдоп, Русенско,Чепеларе. 
Д ж у р о в  д о л  — местност в Етрополе.

Джуровенски ф — от с. Джурово (Тете
венско). Тетевен.

Джурошки ф — видоизменено от *Джуров- 
ски(?) Люти дол, Ребърково (Врачанско).

Джурто м  — от Джуро с вмъкнато т . 
Джуртов ф. Елин Пелин, Пазарджик.

Джуруков ф — от Чуруков с озвучаване 
на ч в дж. Пловдив.

Джурул м —  от Джур(о) +  у л . Джуру- 
лев ф. Пирдоп, 1917.

Джурулей м  — разширено от Джурул. 
Джурулеев ф. Пирдоп.

Джустов ф  — от рум. just ’справедлив’.
Джустров ф  — от диал. дж устря ’1. тър

кам, жуля; 2. натъкмявам, гиздя’.
Джуто м  — навярно успоредна форма на 

Джото. Н. Геров. Джутов ф. Пловдив, 
Вършец. Джуто веки ф. Скравена (Ботев
градско).

Джярафов или Джерафов ф — вм. Джера- 
хов с преход на х  във ф. Котел, 1867 (Джа- 
рафов).

Дзака ж — от Зака. Дзакин и Дзакин- 
ски ф. Врачеш (Ботевградско).

Дзамферйя ж — видоизменено от Зам- 
фира. Горно Церовене (Михайловградско)..

Дзане м  — от Зане или Цане. Куманово, 
1917. Дзанев ф. Свобода (Чирпанско), Ка
занлък, Брезово (Пловдивско).

Дзанка ж — от Занка. Михайловград.
Дзанко м  — умалит. от Дзане, Дзано. 

Дзанков ф. Пловдив.
Дзано м  — от Зано или Цано. Брацигово. 

Дзанов ф.
Дзвезда ж =  Звезда. Трънско.
Дзвездака пр  — вж. Звезда ка. Вра

чеш (Ботевградско).
Дзвездо л* =  Звездо.
Дзвеко м  — умалит. от Дзвездо (Дзве* 

[зд]ко). Трънско.
Дзверков ф — от диал. дзверко ’звяр,, 

зверче’. Радомирско.
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Дзего м  — от Цеко с озвучаване на съ
гласните. Дзегов ф.

Дзедзи и Дзедзо м  — детска форма от 
Стефан. Ботевград.

Дзезо м  =  Дзедзо. Дзезов ф. Враца.
Дзеко м  — от Цеко с озвучаване на ц в 

д з. Дзеков ф.
Дзепа ж — вж. Зепа. Лясковец.
Дзйвгов ф — от диал. дзйвгав ’който има 

слаби, мижави очи’. Прилеп.
Дзйгалов ф — разновидност на Дзига- 

ров. Казичене (Софийско).
Дзйгаров ф  — от гр, ftrjapid ’везни, 

теглилка*. Ракитово (Велинградско).
Дзйгов ф — видоизменено от Дзйвгов. 

Щип, 1917, Пазарджик.
Дзйко м  — вм. Джико или Цико. 

.Дзйков ф. Красава (Брезнишко).
Дзилянов ф . вж. Джилянов. София, 1906.
Дзйнгов ф — от Цинков с озвучаване на 

съгласните. Михайловградско.
Дзйнгоров ф. Навярно вм. Джингаров.
Дзйнка ж — вж. Зинка. Костенец.
Дзйпалски ф — от диал. дзйпам  ’ритам, 

скачам лудо’ (навярно от буйна игра на 
хоро). Борован (Белослатинско).

Дзйпев и Дзйпов ф — от дзипам\ вж. Дзи- 
палски. Берковица, Михайловград. Плов
див.

Дзиралййски ф — навярно сродно с Джа- 
ралийски. Враца.

Дзйри ж — някакво гръцко име. Асе* 
новград.

Дзйрков ф — от прякор Д зи р ко  ’зиркав, 
мижав човек’; срв. Дзйвгов. Млечево 
(Севлиевско). Д з й р к о в  д о л  — мест
ност в Правец (Ботевградско).

Дзонев ф — от Цонев с озвучаване на ц 
в дз. Алфатар (Силистренско).

Дзувчов ф. Михайловград.
Дзуков ф — от растението дзука. Розово 

(Брациговско).
Дзургата пр  — може би разновидност на 

Джурко. Казичене (Софийско). Дзургов ф. 
Казичене.

Дзурлов, Дзурльов и Дзурлев ф — от пря
кор Д зур льо  ’човек с големи и издадени 
напред устни’. Белоградчишко, Литаково 
(Ботевградско).

Дзурпалски ф — нещо във връзка със 
зу р л а , муцуна? Врачеш (Ботевградско).

Дзънгов ф — от диал. дзънга  ’тамбура’. 
Пазарджик.

Дзъндзъков ф — от ар.-тур. zindik ’без
божник, еретик’. Свиленград.

Дзънов ф — от дзън-дзън  ’междуметие за 
свирене с тамбура’. Енина (Казанлъшко), 
Казанлък.

Дзънчев ф — от прякор Д зъ нчо  ’свирач 
на тамбура’ (?) Пазарджишко.

Дзюмбйлев ф — разновидност на Зимби- 
лев. Луковит.

Диаватов ф — от гр. StajtotTTjG ’минувач, 
пътник’.

Диагор(а) м  — гр. Дьа^брас — име на дре
вен философ и поет. Диагоров ф. Поморие, 
1893, Пловдив.

Диаманд м  — вж. Диаманди, Щип, 1905. 
Диамандов ф.

Диаманди м  — от гр. Stajidvxt ’диамант’. 
Велес. Диамандйев ф.

Диаманка ж — женска форма от Диамант. 
Драгоил (Сливнишко).

Диамант м  — разновидност на Диаманд. 
Каварна, 1962.

Диаменди м  — разновидност на Диаманди. 
Диамендйев ф.

Диан м  — писмена разновидност на Деян 
покрай женското име Диана. Ново, рядко. 
Ди&нов ф.

Диана ж — лат. Diana, богиня на лова. 
Ново.
v Дибеков ф — от диал. дибек  ’чутура* 
(тур. dibek). Самоков.

Дибйев ф — от тур. dip,-bi ’дъно’. Плов
див.

Диваков ф — от прякор Д ивака . Велин
град (помак).

Диванов и Дивански ф — от израза 
диван чапраз (?) Петрич, Лакатник.

.Дивановски ф — от диал. дивана  ’балкон, 
къща с балкон’ (от пер.-тур. divan hane); 
срв. Чардаклийски. Ботевград.

Диваров ф — от диал. дивар  ’зид, дувар 
(пер.-тур. divar). Брестовица (Пловдивско).

Дивдена лс ■ според Вайганд „дива, па
лава мома“.

Дйвеков ф — навярно съкрат. от Само- 
дивеков. Пазарджик.

Дивери и Диверов ф. Варна, 1936 (Ни
кола Георгиев Дивери), Стара Загора, 1940 
(Ст. В. Диверов).

Дивечки ф — може би вм. Дивлянски. 
Големо село (Станкедимитровско).

Дивешки ф — от кол. Дивеците (Габров
ско). Лесичери (Търновско).

Дивизиев ф  — от прякор Д и ви зи ят а , а 
то от диал. девесйя ’камилар, деведжия’. 
Елешница (Разложко).

Дивилена ж — Ракитово (Велинградско), 
р. 1946.

Дивинйс м  — видоизменено от Дионис. 
Расово (Ломско), Вършец. Дивинйсов ф. 
Расово.

Дивинйсия м  — видоизменено от Диони- 
сий. Вършец, р. 1903.

Дивинйш м  — разновидност на Дивинис. 
Дивинйшев ф. Пловдив.

Дивитаков ф — вм. Деветаков. Търново.
Дивйтко м  — от Давидко с асимилация 

на а в и. Берковица, 1893.
Дивитлййски ф — от диал. *дивит лйя  

’който носи дивит (на пояса си), оттам — 
грамотен човек’ (от тур. divit). Пазарджик
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Дивлянски ф — от с. Дивля (Радомирско).
Дйвна ж — от дивна, т. е. много хубава. 

Кюстендил, р. 1953, София, 1956.
Дйвов ф — от див ’необщителен’ . Лип- 

ица (Ореховско),Варна, Велинград (помак).
Дивошйнов ф — от диал. *дивош йн  ’див, 

необщителен човек’ (?) Лесичево (Пазар
джишко). 1911.

Диврев ф. Лясковец.
Дйвчев и Дйвчовски ф — от дивно; срв. 

Дивов. Етрополе, Долни Дъбник (Пле
венско), Разлог, Крумовград, Правец (Бо
тевградско).

Дивяков ф — от диал. дивяк  ’1. качамак; 
2. див човек’. Котел, Свищов.

Дигалев и Дигалов ф. Варна, 1936.
Дигновеждов ф — от диал. *дигновежд 

’с вдигнати вежди’.
Дигоноров ф.
Дйда ж — от Димитра, Дина, Дика, Дила 

•с детско повтаряне на първата съгласна; 
срв. Дада, Дода, Русе, р. 1864, Панагю
рище р. 1888, Панагюрско, Плевен.

Дйдеков ф  — от Дидов, Дидев с вмък 
нато ек. Котел.

Дидилецов ф =  Деделецов. Свищов, 1888.
Дидйна ж — от Дид(а) +  и н а • Попина 

{Силистренско).
Дйдка ж — умалит. от Дида. Панагю

рище.
Дйдко м — умалит. от Дидо. Копривщица 

нар. песен.
Дйдлаков ф. Панагюрище.
Дйдо м  — от Димитър, Дино, Дико, Дило 

с  детско повтаряне на първата съгласна; 
срв. Дадо, Додо. Дйдов ф. Калофер, Кар
ловско, Панагюрище, Брезово (Пловдив
ско), Орешак (Троянско). Дйдовски ф. 
Казанлък.

Дйдьо м  — успоредна форма на Дидо с 
меко окончание. Тетевенско. Дйдев ф. 
Тетевен.

*Дйзо м — от Дисо с озвучаване на с 
в з (?) Дйзов ф.  Бойчиновци, Бели брод 
(Михайловградско), Михайловград.

Дйка ж — женска форма от Дико. Ботев
градско, Тетевенско, Ореховско, Шумен. 
Дйкин ф.

Диканаров ф — от диал. диканар  ’който 
прави дикани за вършитба’. Марково (Про
вадийско), Разград, Разградско.

Диканоров ф  — видоизменено от Дикана
ров. Варна, Стара Загора.

Дикански ф — от с. Горна или Долна Ди
каня (Радомирско). Самоков, 1893, Станке 
Димитров, 1893.

Диканчев ф  — от прякор Д иканчет о ; 
вж. Дикански.

Дйкбоюшки ф — от диал. *дикбоюк ’чо
век с увиснали мустаци’ (от тур. dik 
biyik). Пловдив.

Дикиджйев ф — от диал. дикидж йя ’обу
щар, който шие калеври’ (тур. dikici).

Дикйзов ф — от тур. dikiz ’шеговит 
поглед’. Пловдив.

Диклйев ф — вм. *Диклев с ие поради 
мекото л ; вж. Дикльовски.

Дйкльовски ф — от прякор Д й кльо  ’кой
то все стои прав или вири глава?’ (от тур. 
dikelmeK). . . .

Дикманов ф — от диал. *дикм ан  ’щрък
нал, изправен?’ (от тур. dikmek).

Дйко м — съкрат. от Димитър или вм. 
Динко. Ботевградско, Луковитско. Дйковф. 
Ботевград, Ореховско, Ямболско. Дйковски 
ф. Ботевградско.

Дйколов ф  — от Дикоолу =  Диков с тур
ско окончание. Градина (Първомайско).

Диксаков ф. Самоводене (Търновско).
Дйла ж — женска форма от Дило. Ботев

градско, Врачанско. Дйлин ф. Своде (Ботев
градско). Дйлински ф. Правец, Своде (Ботев
градско), Ботевград.

Дилак м  — прякорно име от Дило. 
Дилаков ф. Червен брег.

Дилан м  — от Дил(о) -{- ан. Бреница 
(Белослатинско), Кнежа. Диланов и Дила- 
новски ф.

Дйлба ж — съкрат. от Дилберка. Русе, 
р. 1891, Кичевско.

Дилбазов ф — от пер.-тур. dilbaz ’любе
зен, приказлив’. Пловдив, 1900.

Дилберка ж — от диал. дилбер  ’хубав, 
пленителен’ (пер.-тур. dilber). Кичевско.

Дилберов ф — от диал. д илбер ; вж. Дил
берка. Трън, 1893.

Дйле м  — югозападна форма на Дило, 
Дильо. Дйлев ф. Санданско.

Дилимов ф. Стара Загора.
Дилинчев ф.
Дилияк м  — кръстоска от Дило и някое 

име като Стилиян. Русе, р. 1959.
Дйлка ж — умалит. от Дила. Кнежа, 

Плевен, Плевенско, Ботевградско. Дйл- 
кински ф.

Дйлко м — умалит. от Дило. Плевен. 
Дйлков ф. Плевенско, Добралево (Орехов
ско), Врачеш, Новачене (Ботевградско), 
Дряново. Дйлковски ф. Врачеш, Скравена 
(Ботевградско).

Дйло м — съкрат. от Димитър. Ботев
градско, Луковитско. Дйлов ф. Ботевград
ско. Дйловски ф. Ботевград, Луковитско, 
Ореховско.

Дйлча ж — женска форма от Дилчо. 
Дйлчин ф. Габрово.

Дйлчо м  — умалит. от Дило. Ботевград
ско, Световрачане (Софийско). Дйлчов и 
Дйлчев ф. Ботевградско. Дйлчовски ф. 
Скравена (Ботевградско).

Дйльо м  — успоредна форма на Дило с 
меко окончание. Лопян (Ботевградско). 
Дйльов и Дйлев ф.

Дилян м  — вм. Делян. Пордим (Плевен
ско). Дилянов ф.
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Диляна ж — вм. Деляна. Пордим (Плевен
ско), Литаково (Ботевградско), Бов (Сво- 
генско).

Дилянка ж — умалит. от Диляна. Заноге 
(Свогенско), Мездра, Шумен.

Диляшки ф — от прякор Д и ля к а , а то 
от Дило. Рашково (Ботевградско).

Дйма ж — женска форма от Димо. 
Чирпанско, Трън.

Димаки м  — умалит. от Димо с гръцка 
наставка -аки. Силистра, 1894.

Диман м  — от Дим(о) +  ан• Котел, 1893, 
Котленско, Стара Загора, Балчик, Трън. 
Диманов ф. Панагюрище.

Димана ж — от Дим(а) 4- ана  или женска 
форма от Диман. Котленско, Еленско, Етро
поле, Врачанско, Свогенско, Петрнчко. 
Диман и н ф. Миланово (Свогенско), Раки* 
тово (Велинградско).

Диманички ф — от някое село или ма
хала с подобно име. Су^острел (Благоев
градско).

Диманка ж — умалит. от Димана.
Диманко м  — умалит. от Диман. Ди- 

манков ф.
Диманчо м  — умалит. от Диман. Диман- 

чев ф.
Димбаров и Димбарев ф — може би да

лечно видоизменение от Дилберов. Пловдив.
Дйме м — югозападна форма на Димо. 

Дймев и Дймевски ф.
Дименов ф — от диал. димен  ’кормило’ 

(ит.-тур. dijmen). Брацигово.
Димеров ф — може би от по-старо 

*Димерлиев, а то от рум. dimerlie ’голяма 
крина’. Русе, 1900.

Димзов ф. Пловдив, 1893, 1897, 1949.
Дйми ж — съкрат. от Димитра. Рядко.
Димйев ф — от диал. д и м й и  ’вид бели 

потури’ (от тур. dimi). Нарядко из ИзБ.
Димизов ф. Лехчево (Михайловградско).
Димйрев ф — вм. Демирев.
Димискиов ф. Етрополски манастир, 1622.
Димитаконов ф. Панагюрище.
Димитан м  — от Димитран с изпадане на 

р. Димитанов ф.
Димитана ж — женска форма срещу Ди

митан. Свогенско.
Димитанка ж — умалит. от Димитана. 

Негован (Софийско).
Димитила ж . Ореш (Свищовско), 1898, 

1914.
Димйтко м  — умалит. от Димитър. Ра

домир. Димйтков ф.
Димйтра ж — женска форма от Димитър. 

Нарядко из цялата страна. Димйтрин и 
Димйтрински ф.

Димитрак м  — съкрат. от Димитраки. 
Димитраков ф. Крива Паланка, 1900, 
Устрем (Тополовградско).

Димитраки м  — гр. ArjpyjTpaxt, умалит. 
от Димитър. Старо.

Димитран м  — от Димитър — ан. Дими- 
транов ф. Черноморец (Бургаско).

Димитрана ж — от Димитр(а) ана~ 
Рядко.

Димитрачко м  — умалит. от Димитър. 
Димитрачков ф. Самоков.

Димитраш м  — от Димитр +  а ш • Дими- 
трашев ф. Пирот, 1905. Гоце Делчев.

Димитрашко м  — успоредна форма на 
Димитрачко. ЮЗБ. Димитрашко в ф.

Димйтри и Димйтрий м  — гр. Arjii^zpiog 
’посветен на богинята на плодородието* 
ArjpijTYjp ’. Старо, рядко. Димйтриев ф.

Димитрйн м  — от Димитр и н • Бресте 
(Белослатинско). Димитрйнов ф.  Бресте, 
Русе.

Димитрйна ж — от Димитр(а) 4- и н а . 
Рядко.

Димитрйнка ж — умалит. от Димитрина. 
Ботевград.

Димитрйца ж — от Димитр(а) - f  и ц а . 
Типично за Шумен; Кубрат, Кула.

Димитрйчка ж — умалит. от Димитрица. 
Типично за Шумен; Провадия.

Димитрйя1 ж — женска форма от Ди
митри. Прослав (Пловдивско), Пещера, Па
зарджишко, Костенец.

Димйтрйя2 м  — разширено от Димитри. 
Герман (Софийско), р. 1900, 1907. Димйтрйев 
ф. Герман, Градец (Котленско), Ямбол, 
Солун.

Димитриядис ф — вм. Димитриев с гръц
ко окончание. Стара Загора.

Димитрунка м  — умалит. от Димитър. 
Самоков. Димитрунков ф. Самоков.

Димртруш м  — от Димитр-\-уш . Ди- 
митрушев ф. Мусомища (Гоцеделчевско).

Димитрушко м — умалит. от Димитруш. 
Димитрушков ф. Търново.

Димйтър м  — говорима форма на Димитри. 
Много разпространено из цялата страна. 
Димйтров и Димйтровски ф.

Димйцко м  — умалит. от Димитър. 
Димйцков ф.

Димйш м  — от Дим(о) - f  иш. Димйшев ф. 
Варна, 1936. Димйшов ф. Кюстендил, 1900.

Димишляров ф — вм. Домишляров. Са
моков.

Дймка ж — умалит. от Дима или от 
Димана. Главно ИзБ. Дймкин ф.

Дймко м  — умалит. от Димо. Дймков ф. 
Пещера.

Дймна ж — женска форма срещу Димньо. 
Пловдив.

*Дймнолл— от Димн (ьо)4-ол. Дймнолов- 
ски ф. Малорад (Ореховско).

*Дймньо м — от Димо с вмъкнато нь  или 
видоизменено от *Дивньо. Дймнев ф. 
Русе, 1936.

Дймо м  — съкрат. от Димитър. Главно 
СИзБ. Дймов и Дймовски ф.

Димоков ф — от Димотков с изпадане 
на т . Долна Оряховица.
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Димоларов ф — от Д и м о ла р , множ. число 
от Димо с турска наставка -лар. Буря 
(Севлиевско), Буховци (Търговищко). 

Димолянов ф. Македония.
Димотаклиев ф — вм. Димотикалиев. 

Пещера.
Димотикалиев ф — от диал. дим дт ика - 

л и я , жител на град Димотика или ходил в 
тоя град’. Пещера, Пазарджик.

Димотко м  — видоизменено от Димитър 
или от Димо. Белозем (Пловдивско). 
Димотков ф.

Димуш м — от Дим(о) +  уш . Димушев ф. 
Родопско.

Дймчалиев ф — от диал. дйм чалия  ’жи
тел на с. Димча (Севлиевско)’. Севлиево.

Дймче м — югозападна форма на Димчо. 
Дймчев ф.

Дймчо м  — умалит. от Димо или направо 
от Димитър. Главно ИзБ. Дймчев и Дймчо в, 
Дймчевски и Дймчовски ф.

Дймша ж —* женска форма от Димшо. 
Брезник.

Дймшо м  — разновидност на Димчо. 
Брезник. Дймшев ф.

Дйна Ж  ■ съкрат. от Костадина или от 
Господина. Нарядко из цялата страна. 
Дйнин ф. Дйнински ф. Ботевград, Своде 
■(Ботевградско).

Диналов ф. — вм. Динолов.
Динамов ф — навярно от прякор Д и н а 

мот о. Шумен, 1940.
Динаров ф  — от динар . Търново.
Динаш м  — от Дин(о) +  аш. Дин&шов ф. 

Мирково (Пирдопско).
Дйнга ж — от Динка с озвучаване на нк  

в нг. Кичевско.
Дингйлев и Дингйлски ф  — от прякор 

Д и н г й л  ’много висок човек’ (от тур. din- 
gil ’ос на кола’). Карлово, Пловдив, Плов
дивско, Кочериново (Станкедимитровско).

Дйнго м  — от Динко с озвучаване на нк  
н г  в. Дйнгов ф.

Дингоз м  — от Динг(о) -р оз по образеца 
на Христоз, Андроз. Дингозов ф. Пещера.

Дйндаров ф — разновидност на Титнеров. 
Котел.

Дйндо м  — от Дино с вмъкнато д. Дйндов 
ф . Пловдив.

Дйндьо м  — от Диньо с вмъкнато д. 
Сливен. Дйндев ф. Сливен.

Дйне м  — югозападна форма на Дино, 
Диньо. Кюстендил, Радомир, Дойран. 
Дйнев ф.

Дйнеков ф — от Динов, Динев с вмък
нато ек. Смолско (Пирдопско)

Дйница ж — от Дин(а)-\-ица . Трън.
Дйнка ж — умалит. от Дина или съкрат. 

от Костадинка, Господинка.
Динкаров ф — от диал. *динкар  ’съдър

жател на динка (мелница за грухане ориз,
за барут и др)’ Луковит.

Дйнко м  — умалит. от Дино, Диньо. 
ЮИзБ. Дйнков ф.

Дйнкол м  — от Динк(о)+ ол. Дйнко лов ф. 
Дйно м  — съкрат. от Костадин или Госпо

дин, още от Варадин, Вълкадин, Стоядин 
и под. Лом, Козлодуй. Дйнов ф. Враца, 
Ореховско, Горно Уйно (Кюстендилско). 
Дйновски ф. Литаково (Ботевградско).

Диновесов ф — може би от Динов и 
Весов.

Диной м  — разширено от Дино. Него- 
вановци (Видинско). Дйндев ф.

Дйнол м  — от Дин(о) +  ол. Дйнолов ф. 
Русе, 1868, Ореховско, Сливен.

Динсйзов ф — от ар.-тур. dinsiz ’безве- 
рен, безверник’.

Динуш м  — от Дин(о) +  уш . Динушев ф. 
Мъглен (Айтоско).

Дйнча ж — женска форма от Динчо. 
Дйнчин ф. Бусинци (Трънско).

Динчййски и Динчйски ф  — от с. Динката 
(Пазарджишко). Пазарджик, Ловеч.

Дйнчо м  — умалит. от Дино, Диньо. 
Дйнчев и Дйнчов ф. Сливен, Панагюрско, 
Благоевградско, Боженица (Ботевградско). 
ДЙНЧОВСКИ ф.

Дйньо м  — съкрат. от Господин (или 
Костадин). ЮИзБ, главно Новозагорско. 
Дйнев ф. Нова Загора, Стара Загора,Сливен.

Дйо м  — грц. Дбос ’божествен’ — име на 
календарски преподобен. Дйев ф. Фотиново 
(Пещерско), Асеновград. Дйевски и Дйовски 
ф. Новачене (Ботевградско).

Диоген м  — гр. Ato^vTjc, име на древен 
философ. Съвсем рядко. Крива Палан
ка, 1917.

Диолев ф — а) от тур. dol ’потомство; 
рожба от добитък, приплод*; б) от диал. 
диола  ’цигулка’. Русе.

Диомин ф.
Дионйз м  — вм. Дионис. Варна, Пловдив. 

Дионйзов ф.
Дионйс м  — съкрат. от Днониси. Видин, 

Кошава (Видинско), Поморие. Дионйсов ф. 
Русе.

Дионйсн и Дионйсий м  — гр. Aiovooioc 
’посветен на бог Дионис’ — име на кален
дарски светни. Охрид, 1863, Битоля, Плов
див, Берковица, р. 1923. Дионйсиев ф. 
Тулча, 1861, Струга, 1905, Карлово.

Дионйш м  — видоизменено от Дионис. 
Дионйшев ф. Благоевград.

Дйпчев и Дйпчов ф  — от често повтаряне 
на израза „дип че“. Панагюрище.

Дипчйков ф — от тур. dip^ik ’приклад, 
дръжка на пушка или пищов’. Севли
ево, 1900.

Дира ж — женска форма срещу Дирьо. 
Панагюрище, р. към 1948.

Диран м  — от Дир(ьо) +  ан• ДирДнов ф. 
Диреков ф — вж. Дереков. Плевен. 
Дирйлков ф — разновидност на Дерилов. 
ДиримДнов ф — вж. Дериманов.
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Дирйнко м  — умалит. от Дирьо. Дирйн- 
ков ф. Литаково (Ботевградско).

*Дирйнчо м  — успоредна форма на Ди- 
ринко. Д и р й н ч о в  к а м и к  — мест
ност в Етрополе.

Дирканов ф. Варна.
Дирлйков ф — от тур. dirlik ’сговор, 

съгласие*. Пловдив, 1873. Враца, 1944.
Дирманов ф — вж. Дерманоз.
Дйрьо м  — от глаг. диря  — защитно име 

след поморчета: диря ново име, с по-добра 
съдба за детето; срв. Търса. Дйрев ф.

Дисенанов ф.
Дйско м  — умалит. от Дисо. Дйсков ф. 

Пазарджик.
Дйсо м  — от Димо, Дино, Дичо с друго 

окончание, както Косо и Кото, Босо и 
Ботьо. Дйсов ф. Михайловградско, 1923.

Дисон м  — от Дис(о) +  он. Дисонев ф.
Дисундрин ф. Пловдив (католик).
Дитан м  — от Дит(о) -f- ан. Котел, 1917. 

Дитанов ф.
Дйто м  — съкрат. от Димитър (кръстоска 

от Димо и Мито). Дйтов ф. Драгошиново 
(Самоковско).

Дйфов ф — от Дивов с обеззвучаване на 
първото в (?) Русе, 1900.

Дихан м  — от Деян, Диян с вмъкнато"*. 
Делиюнус (Чаталджанско), 1900, Бургас. 
Диханов ф. Граматиково (Малкотърновско), 
Софийско.

Дйца ж — женска форма от Дицо. Те
тевен, Осиковица (Ботевградско).

Дйцо м  — от Димо или Дико, Дичо с 
друго окончание. Дйцов и Дйцев ф. Тутра
кан, 1893, Горна Оряховица, Плевенско, 
Етрополе, Видин, Капитановци (Видинско).

Дйча ж — женска форма срещу Дичо. 
Пирдоп.

Дичйн м  — от Дич(о) +  ин. Водолей 
(Търновско). Дичйнов ф.

Дйчка ж — умалит. от Дица. Тетевен, 
Русе, Нова Загора, Каварна.

Дйчко м  — умалит. от Дичо. Катунец 
(Ловешко), Голямо Шивачево (Сливенско). 
Дйчков ф. Плевен, Шумен, Гол. Шивачево.

Дйчо м  — а) съкрат. от Димитър; б) от 
Динчо с изпадане на н. Чирпан, 1893, 
Лопян (Ботевградско). Дйчев и Дйчов ф. 
ЮИзБ, Елена, Видин, Ботевградско. 
Дйчовски ф. Врачеш (Ботевградско).

Дйша ж — женска форма от Дишо. Ботев
градско. Дйшин. ф. Ботевград, Скравена 
(Ботевградско).

Дишана ж — от Диш(а) +  ана. Новачене 
(Ботевградско).

Дйшинев ф. Грудово.
Дйшка ж — умалит. от Диша. Ботев

градско.
Дишкелов ф. Старо Железаре (Плов

дивско).

Дйшко м  — умалит. от Дишо. Калофер,. 
Ботевград, Скравена (Ботевградско). Дйш 
ков ф. Калофер. Пазарджишко.

Дишлйев и Дишлййски ф — от тур. di§- 
Н ’зъбат, зъбест’. Мандрица (Ивайловград- 
ско), Пловдив, Стара Загора, Варна.

Дишлянов ф — от диал. *диш лян  ’зъбат 
човек’; вж. Дишлиев. Панагюрище, Бра
цигово, Стара Загора.

Дйшо м  — съкрат. от Димитър. Етро
поле, Ботевград, Ботевградско. Дйшев и 
Дйшов ф. Ботевград, Ботевградско, Ярлово- 
(Самоковско). Дйшовски ф. Скравена (Бо
тевградско).

Диямандуров ф — видоизменено от Диа- 
мандиев. Карабунар (Пазарджишко).

Диян м  — писмена разновидност на Диан 
или фонетична форма на Деян. Шумен, 
Толбухин — деца.

Дияна ж — женска форма срещу Диян- 
Шумен, Ракитово (Велинградско), Сили
стра, 1893.

Длугерски ф — от диал. длугерин  ’дюл
герин’. Скравена (Ботевградско).

Длъгманов ф — вм. Дългоманов. Плов
див, 1873.

Длъгнев ф  — от прякор Д лъ гн ьо  ’ висок 
човек’. Пловдив.

Длъгнеков (и Длъгников) ф — от Длъгнев 
с вмъкнато ек. Панагюрище, Пазарджик, 
Котел.

Длюлюмджйев ф — вм. Дюлюмджиев. Ка
занлък.

Дляновски ф. Котел.
Добазов ф — навярно видоизменено от 

Думбазов или Дилбазов. Микре (Ловешко).
Добе м  — от Добре с изпадане на р - 

Бистрица (Софийско), Дебърско.
Добо м  — разновидност на Добе. Елин Пе

лин. Добов ф.
Добра ж — от прилаг. добра. Нарядко 

из цялата страна, повече в ИзБ. Добрин ф. 
Кула, Галиче (Ореховско), Новачене 
(Ботевградско), Осенов лак (Свогенско). 
Добрински ф. Врачеш (Ботевградско). 
Добрани ф. Ник. Милев.

Добралевски ф — от с. Добралево (Оре
ховско). Враца.

Добралиев ф — от някое село с подобно 
име. Шумен. Добралията и Добралилията 
пр . Силистренско.

Добран м  — от Добр(е), Добр(о) +  ан. 
Добранов ф. Тутракан, 1900, Шумен, 
Пловдив.

Добрана ж — от Добр(а) -\-ана. Лясковец.
Добре м  — западна форма на Добри. 

Софийско, Елин Пелин, Самоковско, Ихти 
ман, Смилец (Панагюрско). Добрев ф.

Добрен м  — от Добр(е) +  ен. Богров, 
Владая, Вердикал, Михайлово, Суходол 
(Софийско), Брезе (Свогенско). Добренов ф. 
Д о б р е н о в о т о  — местност във Врачеш 
(Ботевградско).
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Добрена ж — от Добр(а) +  Софийско, 
Елин Пелин, Свогенско, Радомирско, Брез- 
нишко, Бабово (Русенско).

Добрент м  — разширено от Добрен. 
Добрентов ф.

Добреш м  — от Добр(е) +  еш. Етропол
ски манастир, 1648.

Добрешан м  — от Добреш -f- а н • Павли
кени, 17 в.

Добрешка ж — женска форма срещу 
Добреш. Етрополски манастир, 1648 (Лопян, 
Брусен).

Дббрешко м  — умалит. от Добреш. Вид- 
раре, 1648. Добрешков ф. Д о б р е ш к о в о  
и Д о б р е ш к о в и ц а  — местности в Бо- 
женица (Ботевградско).

Добри м  — от прилаг. добър  или съкрат. 
от Добромир, Доброслав. Главно ИзБ. 
Добрев, Добревски, Добрич ф.

Добривой м  — „добър воин“. Елешница 
(Разложко), 16 век, Алексинац (Моравско) 
1917.

Добриджйк м  — прякорно име от Добри 
с турска умалит. наставка -ciK . Добриджй- 
ков ф. Алфатар (Силистренско).

Добридйм м  — от имената на двамата 
дядовци — Добри и Димо. Сливен, р. 
към 1930.

Добрйк м  — успоредна форма на Добрико . 
Райково (Смолянско), 1720.

Добрйка1 ж — женска форма от Добрико. 
Добрйкин ф. Ковачица (Ломско).

Добрйка* м  — разновидност на Добрико. 
Плодовитово (Чирпанско). Добрйков ф. Пло- 
довитово.

Добрйкол* — умалит. от Добри. Н. Геров. 
Добрйков ф. Брегово (Видинско), Русе, 
Пловдив, Пловдивско, Карлово, Чирпан, 
Чирпанско, Асеновградско, Хасковско, 
Петелово, Пчеларово (Кърджалийско), Усто- 
во (Смолянско), Плевня (Драмско). Добрй- 
ковци род в Брягово (Първомайско).

Добрйл м  — от Добр(е) -)- ил• Типично 
за Михайловград; Тетевен, 1648, Враца, 
Лютаджик (Врачанско), Вършец, Пловдив. 
Добрйлов ф.

Добрйлия ж — кръстоска от Добра и 
Емилия, Лилия и под. Брацигово, р. 1956.

Добрйлко м  — умалит. от Добрил. Ник. 
Милев.

Добрйн м  — от Добр(и) -f- ин. Добрйнов 
ф. Търново, Пирдопско, Пернишко. Добрй- 
нович ф .

Добрйна ж — от Добр(а) +  ина. Луковит, 
Етрополе, Ботевград, Ботевградско.

Добрйнка ж — умалит. от Добрина.
Добрйнко м  — умалит. от Добрин. Търго

вище. Добрйнков ф.
Добрйца ж — от Добр(а) +  ица. Тутра

канско, Русе.
Добричка ж — умалит. от Добрйца. Търго

вище, Шумен.

Добрйчко м  — умалит. от Добричо. Плов
дивско. Добрйчковци род в Осиковица 
(Ботевградско).

Добрйчо м  — разновидност на Добрико. 
Добрйчов ф. Горни Лом (Белоградчишко).

Добришйн м  — от Добри +  ш и н , както* 
Драгошин, Петрушин. Петелово (Кърджа
лийско). Добришйнов ф. Петелово.

Добриян м  — от Добре, Добри -f- ян . 
Етрополски манастир, 1648, Богров, Кази- 
чене, Лозен (Софийско), Елин Пелин,Троян. 
Добриянов ф. Лозен, Равно поле (Софийско),. 
Русе.

Добри ян ка ж — женска форма от Добриян.. 
Елин Пелин.

Добро м  — успоредна форма на Добре, 
Добри. Огоя (Свогенско), р. 1773, Браци
гово, р. 1952. Добрович ф. Сливен (Възраж
дането). Добровски ф. Сливен (Възражда
нето). Д о б р о в  р ъ т  — местност в Но- 
вачене (Ботевградско).

Добровест м  — превод на грц. Вангел,. 
еднакво по значение с Благовест. Рядко.

Добровой м  — разновидност на Добри
вой. Петърч (Софийско), р. 1915.

Доброволски ф — от доброволец.
Добровоя м  — разновидност на Добривой. 

Етрополски манастир, 1648.
Добро дан м  — „даден за добро“. Вайганд„ 

Синод, именник.
Добродана ж — женска форма срещу Доб- 

родан. Вайганд, Синод, именник.
Доброделиев ф — от с. Добри дял (Горно

оряховско). Горна Оряховица.
Доброденко м  — може би измислено име 

от Кр. Пишурка.
*Добродуша ж — „добра душа“. Добро

душни ф. Ник. Милев.
Добродушков ф — име на лице в разказ 

от Елин Пелин.
Доброй м  — разширено от Добро. Нар. 

песен.
Добройко м  — умалит. от Доброй. Стара. 

Загора. Добройков ф. Казанлък. Стара За
гора.

Доброл м  — от Добр(е) +  о л - Добролов ф. 
Враца, 1920.

Добролйцки ф  — от диал. *добролйк  ил№ 
от някое село с подобно име. Пловдив.

Добромйлка ж — от Добра и Милка. 
Шумен, 1964.

Добромйр м  — старинно име — „добро на 
света“, в по-ново време така модернизират 
Добри. Етрополски манастир (Лопян), 1648,. 
Ник. Милев. Добромйров ф.

Добромира ж — женска форма срещу 
Добромир. Етрополски манастир (Лопян), 
1648.

Доброолу ф —  от Добрев с турско окон
чание -олу. Пловдив, 1917.

Доброплодни ф  — псевдоним — „който да
ва добър плод“. Шумен (Възраждането)
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Добросав м — от Доброслав с изпадане 
на л . Алексинац (Моравско), 1917.

Доброслав м — старинно име — „който се 
слави с добро“ или „който има добра слава“, 
отговаря на грц. Агатокъл. Батановци 
(Пернишко), 15—16 век, Неврокопско, 16 
век, Силистра, 1893, Провадия, Ихтиман, 
р. 1965. Дсбрбславов ф. Заселе (Свогенско), 
Видин.

Доброслава ж — женска форма срещу 
Доброслав. Неврокопско, 15—16 век, Етро
полски манастир, 1648.

Добрбславски ф — от с. Доброславци (Со
фийско).

Доброта м  — от Добр(и) +  ота. Ник. Ми
лев. Добротов и Добротин ф. Ник. Милев.

Добротин м  — от Доброт(а) +  ин. Вай- 
ганд, Синод, именник.

Доброцвет м  — от добро цвете — навярно 
така подновили дядо му Добри. Веселиново 
(Преславско), 1942, Русе, р. 1958.

Доброян м  — от Доброй -f- он. Свищов
ско, Търновско, нар. песен.

Дббруджалйев ф  — от диал. ддбрудж алйя  
’добруджанец’. Свищов, 1905. Карлово.

Добруджанлиев ф  — кръстоска от Добру
джа лиев и Добруджанов.

Добруджанов и Добруджански ф  — от 
'добрудж анеи . Търговище, 1905, Варна,
1936.

Добрул м  — разновидност на Доброл. 
Вайганд, Синод, именник.

Добрун м  — от Добр(о) +  Ун • Добрунов 
ф. Ник. Милев.

*Добрус м  — разновидност на Добруш. 
.Добрусов ф. Ник. Милев. Добруски ф. СбНУ.

Добруш м  — от Добр(и) +  Уш •
Добруша м  — разновидност на Добруш. 

Ник. Милев. Добрушов ф.
Добруш ан м  — от Добруш +  а н • Добру- 

шанов ф. Ник. Милев.
Добрушки ф  — от с. Добруша (Врачан

ско). Враца, 1920.
Добрьо м  — успоредна форма на Добри, 

Добре, Хасково, 1893, Брезово (Пловдив
ско). Добрев ф.

Добрян м  — съкрат. от Добриян. Со
фийско. Добрянов и Добрянски ф. Софийско.

Добряна ж — женска форма от Добрян. 
Синод, именник.

Добутов ф — навярно от добуто — непра
вилен изговор на добро ут ро.

Добчо м  — вм.* Добрчо, умалим, от Доб
ри. Харманлии, Свирково (Харманлийско), 
Карлово, Пловдив. Добчев ф. Харман
лии, Свиленград, Първомайско, Карлово, 
Ракитово (Велинградско). Добчето ф. Сви
ленград. Добчовци род в Дебър и Филево 
(Първомайско).

Добър м — развновидност на Добри. 
Добъров ф. Търново.

Добя ж — от Добра (Добря) с изпадане 
на р. Кюлевча (Шуменско).

Дованджйев ф — вж. Дуванджиев. Стара 
Загора.

Довлетов ф — от ар.-тур. devlet ’щастие, 
благополучие’ с преход на първото е в о. 
Варна.

Доволавила ф. (Гизела Стефан Доволавила 
от с. Панчево, Кърджалийско).

Доврамаджйев ф — вм. Дограмаджиев 
с изговор на g като в . Котел, Шумен.

Довруев ф — от тур. dogru ’верен, честен, 
откровен’. Разградско.

Догазанов ф — от диал. *догазан ’ко
муто лесно се догазва, т. е. омръзва му, 
дотяга му нещо, отказва се от игра, работа 
и под.’ Самоковско.

Доганджйев и Доганджййски ф — от диал. 
догандж йя ’соколар’ (тур. doganci). Тър
говище, Лозен, Кремиковци (Софийско), 
Бобов дол (Станкедимитровско).

Доганов ф  — от диал. доган ’ястреб 
или сокол’ (тур. dogan). Копривщица (Въз
раждането), Берковица, 1893, Лом, 1893, 
Русе, Шумен.

Догарадин ф — разновидност на Дъга- 
радин. Цариград, 1873.

Догозанов ф  — вм. Догазанов. Пазар
джик.

Дограмаджйев и До грама джййски ф  —
от диал. дограмадж ия ’дърводелец* (тур. 
dogramaci). Враца.

дода1 ж — женска форма срещу Додо, 
Додьо. Елховско, Калофер, Брезе (Сво
генско). Додин ф. Дбдински ф. Боженица 
(Ботевградско).

Додаг м  — западна форма на Додо. Брез- 
нишко, Софийско. Дбдов ф.

Додана ж — от Дод(а)х-\-ана. Бр. Ми
ладинови.

До де м  — югозападна форма на Додо, 
Додьо. Софийско, Свогенско. Додев ф.

Додеков ф — от Додев с вмъкнато ек. 
Шумен.

Додена ж — от Дод(а)1-|-г«а. Нар. песен.
Додйн м  — от Дод(о)-[-н«. Додйнов ф. 

Пловдив.
Додйна ж — от Дод(а)1-[-««а. Н. Геров.
Додников ф — може би от диал. *дддник , 

дудник  ’който много дудне, т. е. мърмори, 
бърбори, кара се’ (?) Баткун (Пазарджишко),, 
Пещера, Велинград, Казанлък.

Додо м  — от Доно, Доко, Дочо с детско 
повтаряне на първата сричка (а в Мих айлов- 
градско — произволно видоизменение на 
Георги). Софийско, Свогенско, Елин Пелин, 
Враца, Михайловградско. Додов ф. Со
фийско, Елин Пелин, Ихтиманско, Враца, 
Михайловградско, Пазарджишко, Кар
ловско, Сопот, Хвойна (Асеновградско).

* До дон м  — от Дод(о)-}-0 я. Д с  д о н о в  
р ъ т  — местност в Радотина (Ботевград
ско) .

Додбш м — от Дод(о) \-ош. Додбшев ф. 
Русе.
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Додул м —  от Дод(о) + у л .  Додулов ф. 
Сопот.

Додуленски ф — според местно обясне
ние: от додулйка  ’бърборко’. Миланово 
Свогенско).

До ду мо в ф — вж. Дудумов. Стара За
гора.

*Додун м —  от Дод(о)-\-ун . Доду- 
нов ф.

Додунеков ф — от Додунов с вмъкнато 
е к . Габрово, Дряново.

Додуров ф — според местно обяснение: 
от прякор Д уд ур а т а  ’гайдаря’ (дуд$  *ру- 
чило на гайда’). Лясковец.

Додуш м  — разновидност на Додош. 
Додушев ф. Гоцеделчевско. Додушки ф. 
Кнежа.

Додьо м — успоредна форма на Додо с 
меко окончание. Луковитско, Ловешко, 
Долни Дъбник. Додев ф. Ловеч, Лесидрен 
(Тетевенско), Благоевград. Дбдевски ф. 
Б резово (Пловдивско).

Дождевски ф  — от с. Дождевица (Кюстен
дилско). Кюстендил.

Дозов ф.
Дойн м  — от До(йо)-|-ця. Етрополски 

манастир, 1648.
Дойка ж — а) женска форма от Дойко; 

б) от Дотька с преход на т ' в й. Етрополски 
манастир, 1648, Литаково (Ботевградско), 
Осенов лак (Свогенско), Дрянковец, Пе
щерско (Айтоско), Сливенско, Ивайлов- 
градско. Дой кин ф. Габрово, 1893, Кало
фер, Ракитово (Велинградско).

Дойко м  — умалит. от Дойо или съкрат. 
направо от Радой (в Крамолин, Севлиевско 
— от Теодоси). Панагюрско, Горнооряхов
ско, Севлиевско, Силистренско. Дойков 
ф. Котел, 1873, Панагюрище. Д о й к о в  
п л а т  — местност в Гурково (Ботевград
ско).

Дойкя ж — разновидност на Дойка. Со
фийско.

Дойлеков ф. — разновидност на Дойле- 
ров. Русе.

Дойлеров ф —  от рум. doilea ’втори*. 
АлДбмировДи (Сливнишко).

ДоймДзов ф — от тур. doymaz ’ненаситен, 
алчен, гладник*. Орехово.

Доймей ф —  от тур. doyma ’насита, ута- 
ложаване глада*. Русе.

Дойна ж — женска форма от Дойно. 
Рядко.

Дойно м  — съкрат. от Радойно. Габрово, 
Айтоско, Ботевградско. Ддйнов ф. Габрово, 
Елена, 1893, Ловешко, Айтоско. Ддйнов- 
ски ф.

Дойо м  — съкрат. от Радой. Кула. Ддев 
и Дбйов ф. Пловдив, Банско. Доевски ф. 
Пловдив.

Ддйча1 № — женска форма от Дойчо. 
Е+рополски манастир, 1648, Софийско. Дбй- 
чий ф. Софийско:

Дойча2 м  — западна форма на Дойчо. 
Трънско.

Дойчйн м  — от Дойч(о)+и«. Софийско, 
Лехчево (Михайловградско), Благоевград
ско. Дойчйнов ф. Софийско, Ботевградско, 
Кюстендилско. Дойчйнски ф. Новачене 
(Ботевградско).

Дойчйна ж — женска форма от Дойчин. 
Провадия, Шумен, Толбухин.

Дойчо м  — умалит. от Дойо или съкрат. 
и умалит. направо от Радой. Панагюрище, 
Пирдопско, Ботевградско, Новозагорско, 
Карнобатско, Шуменско. Дбйчев и Дойнов
Ф-

Дбка1 ж — женска форма от Доко. Бо- 
тевгр адско.

Дока2 м  — западна форма на Доко. Брез
ник.

Докана ж — от Док(а)+аяа. Трънско. 
Докатанов ф. Пазарджик.
*Д6ке или *Докьо м  — успоредна форма 

на Доко с меко окончание. Дбкев ф. Бер
ковско.

Докия ж — съкрат. от Евдокия. Сев
лиево, р. 1889, Бояна (Софийско).

Доклев и Доклйев ф. Брезник.
Доко м  — от Донко с изпадане на н. 

Ботевград, Ботевградско, Копривщица. 
Доков ф.

Доколенков и Доколянков ф — от до
колене (хвалил се, че има penis до колене?) 
Лесичево (Пазарджишко), Дебели лак (Ра
домирско), Брезник.

Доколянов ф — разновидност на Доко
ленков. Оборище (Варненско).

Доксанлйев ф  — от диал. *доксанлйя  
’който е на 90 години или има 90 (декара 
иМот, коне или нещо подобно)* (тур. dok- 
sanli). Козловец (Търновско), Шипка (Ка
занлъшко), Кочериново (Станкедимитров- 
ско).

Доксанов ф — от тур. doksaii *90*; вж. 
Доксанлйев. Павликени, Варйй.

Докси м  — съкрат. от Евдоксй. Доксев 
ф. Каварна.
- ДбксиМ м  —  кръстоска от Докси и Ев- 
доким. Галичник, 1920.

Д&ксин м  — видоизменено от Доксим. 
Лазарополе (Македония). Дбксйнов  ̂ ф.

Доксия ж — съкрат. от ЕвДб1&ия. Тр£н- 
ско.

. . . . . .
Докторов и Докторски ф  — от прякор 

Д окт ора  (лекар или народен лечител). 
Лещехан, Гор. Василица (Ихтиманско), 
Пазарджик, 1869, Пещера, (893, Банско, 
Ловеч, Поморие, Мичурин, Сухатче (Бе- 
лослатинско).

Докузанов ф  — от диал. *докузан  ’чрвек 
с девет пръста на двете ръце* или с ’девет 
деца’ и под. (оттур. dokuz *9*). Панагюрище.

Докузмерджандв ф  — може би иЗШсйено 
от Вазов.
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Док у зо в ф — от тур. dokuz; вж. Доку- 
занов. Горна Василица (Ихтиманско), Стара 
Загора, Тутракан.

Докуленски ф — вж. Доколенков. Ли- 
таково (Ботевградско).

Докумов и Док у меки ф — от тур. dokum 
’тъкане; плетене рогозки’. Варненско, Ве
линград, Враца.

Докурчев ф  — според семейно предание: 
дядото носел риза до кура си.

Докя ж — от Дойка с премет на йотацията. 
Скравена (Ботевградско).

Доладжаков ф — от диал. доладж ак ’сват- 
бар с бъклица’ (от тур. dolucak). Търново, 
1890.

Доламов ф — от диал. долама ’дълга горна 
дреха’ (тур. dolama). Пловдив.

Долапчйев ф — от диал. долапчйя  ’1. те- 
павичар; 2. прен. хитрец, измамник’ (пер.- 
тур. dolap£i). Сливен, Айтос, Каблешково 
(Поморийско), Стара Загора, Смочан (Ло
вешко), Калугерово (Ботевградско).

Долашков и Долашки ф — а) от тур. 
dolak ’навуща до коленете’; б) от рум. 
dol ’лукавство, измама’. Видин, Долна 
Диканя (Радомирско).

Долбински ф — от някое село с подобно 
име (?) Самоков, Соволяно (Кюстендилско), 
Кюстендил.

Долгов ф — от диал. долг ’дълъг’; срв. 
Длъгнев. Трън, 1893, Орехово, 1897, Ви
дин, 1897, Плевен.

*Долдже или * Дол джо м  — от Долчо с 
озвучаване на ч в дж. Долджев ф. Пловдив
ско.

Долдуранов ф — от диал. *долдуран  ’пъ
лен, натъпкан*; вж. Долдуров. Кюстендил.

Долдуров ф  — от тур. doldurmak ’пълня, 
гнета’. Стара Загора, Костенец.

Дбле л  — югозападна форма на Дольо. 
Бр. Миладинови. Долер ф.

Доленовски ф.
Доленчев ф. Пловдив.
Должев ф — вм. Долджев. Боримечково 

(Пазарджишко).
Долзите род — от диал. ддлзи  ’дълги, 

високи’ . Прилеп, 1917.
Долина ж — от дол(я)+шш. Варна, 1958.
Долинаров ф  — от долинар  ’жител на 

долина9 ; срв* Долчинков (може би измис
лено име). Пловдив.

Долйнка ж умалит. от Долина. Варна,
1958.
; Долмаков ф — от тур. dolmak ’пълня 
се* (?) Русе.

Долманов ф — разновидност на Долма
ков ? Шереметя (Търновско).

Долменчев ф. Пловдив.
Долмов ф —  от диал. долмй  *1. насип;

2. пълнени чушки’ (тур. dolma). Лясковец, 
Шереметя (Търновско), Русе, Шумен.

Долнев ф  — от Долня (Долна Оряховица). 
Габрово.

Долнооряхов ф — от Долна Оряховица. 
Горна Оряховица.

Долноселски ф — от с. Долно село (Кю
стендилско) . Кюстендил.

Доломовски ф — вж. Доламов. Търнава 
(Белослатинско).

Долорес ж — исп. Dolores — във връзка 
Със стихотворението от Вапцаров. Ново, 
рядко.

Долутаров ф — от тур.-пер. dolutar 
’пълнач’ или ’който пие пълни чаши’. 
Етрополе.

Долумджййски и Долумчййски ф — вм.
Дюлюмджийски. Димово (Видинско).

Долчйнков ф — от долчйнка  (може би 
име на някоя местност). Шумен, Разград, 
Търговище, Русе, Горна Оряховица, Горно
оряховско .

Долчо м  — умалит. от Дольо. Долчев 
ф. Плевен, 1900, Нова Загора, 1917.

Дольо м  — съкрат. от Радол, Видол или 
друго подобно име. Н. Геров. Долев ф. 
Батак, 1876, Перущица, 1893, Пловдив. 
Д о л  ь о в о т о  местност в Осиковица 
(Ботевградско).

Доля ж — женска форма от Дольо, Доле. 
Старо (Бр. Миладинови), в по-ново време 
разпространено по литературен път — от 
Славейковия Иво Доля. Кремена (Вра
чанско), р. 1940, 1946, 1947, Мездра, р. 
1958, Варна, 1956. Долински ф. Варна, 
1936.

Домазетов ф — от домаз&т *мъж, който 
живее в къщата и семейството на тъста си*.

"Домакин м  — от Тома — Томаки — То- 
макин — Домакин. Домакйнов ф. Горна 
Камила (Сярско), Пловдив.

Доманов ф  — вм. Думанов. Бургас.
Доматов ф  — навярно от прякор Д омат а.
Домахчйев ф — видоизменено от Домуз- 

чиев. Пловдив.
Домашки ф.
Домбев ф.
Домбулов ф. Асеновград, 1917.
Домелйна ж - кръстоска от Домина, 

Домна и друго име на -л и к а , Варна, 1957.
Домен м  — от лат. dominus ’господар, 

господин’. Сливен, 1844. Доменов и До- 
минов ф. Сопот, 1893.

Доменйк м  — вм. Доминик. Трънчовица 
(Никополско).

Доместен м  — от Демостен с метатеза 
на неударените гласни. Доместенов ф. 
Каварна.

Дбмина ж лат. domina ’господарка’. 
Шумен, р. 1885, 1887.

Доминйк м  — женска форма срещу До
миника. София, 1897. Доминйков ф. Плевен.

Доминйка ж — лат. dominica ’неделя*. 
Рядко, старо.

Домишляров и Домишлярски ф — от диал. 
*домш иляр  ’който домишлява, т. е. на
мисля друго и променя решенията си’.
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Самоков, Драгошиново (Самоковско), Враца, 
Краево (Ботевградско).

Домко м  — съкрат. от Домо или от До- 
миник. Домко в ф.

Домлйна ж — разновидност на Домелина. 
Кюстендил, р. 1948.

Домна ж съкрат. от Домина или от 
Доминика. Типично за Самоков.

Домнйка ж — грц. Aojivfxr] — име на 
календарска преподобна. Самоков.

Домнйца ж — от Домнйка с друго окон
чание. Варна, 1956.

Домо м  — съкрат. от старинно Домослав 
или Доморад. Демирхисарско, 16 в.

Домозетски и Домозецки ф — от диал. 
домозет; вж. Домазетов. Благоевградско.

Домощен м  — видоизменено от Демостен. 
Домощенов ф. Варна.

Домузов ф — от тур. domuz ’свиня’ 
или съкрат. от Домузчиев. Панагюрище, 
Костенец, Пловдив, Павликенско, Бургас.

Домузчйев и Домусчйев ф — от диал. 
домусчйя ’свинар* (тур. domuzfu). Пана
гюрище, Сливен, Карнобат, Плевен.

Домухов ф — погрешно написано или 
нарочно видоизменено от Домузов. Плов
див.

Домчо м  — умалит. от Домо. Невро- 
копско, 16 в.

Дона ж — женска форма от Доно, Доньо. 
Из цялата страна. Донин и Донински ф.

Донамарйя ж — от Дона и Мария или 
от Домина Мария ’Богородица’. Единичен 
случай, 1957.

Дон го м  — от Донко с озвучаване на 
н к  в нг. Телиш (Луковитско). Дон го в ф. 
Пазарджишко.

Дбнда ж — от Дона с вмъкнато д. Станке- 
димитровско.

Дойде м  — западна форма на Дондо. 
Дондев ф. Мировяне (Софийско).

Донджанов ф — навярно видоизменено 
от донж уан. Шумен, 1940.

Дондо м  — от Доно с вмъкнато д. Дон- 
дов ф. Бесарабия, 1857, Пловдив, 1908.

Дондуков ф — навярно от името на рус
кия генерал А. М. Дондуков. Търново, 
1910, Чирпанско.

Дондурийски ф. (чиновник в Михайлов
град, 1893).

Дондуров ф — видоизменено от Долду- 
ров (?) Варна.

Дондьо м  — от Доньо с вмъкното д. 
Дондев ф. Сливен.

Доне м — югозападна форма на Доньо. 
Самоковско. Донев ф.

Донейкьо м  — разширено от Доне. До- 
нейкьов ф. Охрид, 1917.

Донелия ж — може би кръстоска от Дона 
и Анелия.

Донешки ф — навярно вм. Доневски, 
Русе.

Дони je —североизточна форма на Доньо: 
срв. Тони. Донев ф.

Донйна ж — от Дон(а)-\-ина . Нар. песен.
Донйнко м -— умалит. от Доньо. До- 

нйнков ф. Пловдив.
Донисков ф. Варна, 1936.
Донка ж — умалит. от Дона. Из цялата 

страна.
Донкйя ж — разширено от Донка. Трън- 

ско.
Донко м — умалит. от Доно, Доньо. 

Повече из ЗБ. Донков ф. Софийско, Ботев
градско, Гоцеделчевско. Донко веки <£.Троян.

Доно м  -г- успоредна форма на Доньо с 
твърдо окончание. Берковско, Ботевград
ско. Донов ф. Доновски ф. Донски ф.

Донсуз п р  — тур. donsuz ’без гащи, без 
долни гащи*. Шумен, 1870. Донсузов ф. 
Варна, Никопол.

Дончо м  — умалит. от Доньо, Доно. Из 
цялата страна. Дончев, Дончов и Дончев- 
ски ф.

Доньо м  — съкрат. от Андон. Казанлъш
ко, Търновско. Донев и Доневски ф.

Допелйнов ф — вж. Дупелинов. Дря
ново.

Дора \ИС ~ съкрат. от Тодора — напосле
дък доста разпространено.

Дорайков ф. Смядово (Преславско), 1867.
Доралийски ф — вж. Дуралиев. Пазар

джик, Карлово.
Дорамаджйев ф — разновидност на До- 

грамаджиев с изпуснато г  (g). Шумен.
Дорбанов ф — от пер.-тур. durbin ’про

ницателен, предвидлив* (?) Тутракан, 1897.
Доргунски ф  — от тур. durgun ’неподви

жен, бавен, спокоен*. Пелишат (Плевенско).
Доре м  -г— съкрат. от Тодор. Битолско. 

Доре в, Дорич и Доревски ф.
*Дорен м  — видоизменено от Доре (?) 

Доренов ф. Никопол.
Дориан м  — англ. Dorian, име на персо

наж от Оскар Уайлдовия роман Портретът 
на Дориан Грей. Ново, рядко.

Дориана ж —  женска форма от Дориан. 
Ново, рядко.

Дориета ж — от Дора с френско -ette. 
Горна Оряховица, р. 1965.

Дориян м  — писмена разновидност на 
Дориан. Толбухин, р. 1958.

Дорка ж — умалит. от Дора. Благоев
градско.

Дорко м  — умалит. от Доре, Доро. Дор- 
ков ф. Пловдив, Мадан (Родопско).

Дормйшев и Дормйшов ф  — от турско 
л. и. Етрополе, Говедарци (Самоковско).

Дормйшков ф — умалит. от Дормйшев. 
Гара Белово.

Дормуш пр  — от турско л. и. Търново, 
1860 (Панайот Пацов Дормуш). Дорму- 
шев ф. Ловеч, Горно Павликени (Ловешко).
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Дормушлййски ф — от диал. дорм уш - 
ли я  ’жител на с. Дурмуш (Митрополит 
Симеон, Шуменско)*. Варна.

Доро м  — съкрат. от Тодор. Дбров ф. 
Долни Вадин (Ореховско). Дбровски ф. 
Тръстеник (Плевенско), Плевен, Севлиево.

Доробанов ф — от рум. dorobanf ’пехо
тинец*. Русе.

Дороманов ф — разновидност на Доро
банов. Крушовене (Ореховско).

Доросей м  — видоизменено от Доротей. 
Доросеев ф. Стара Загора.

Доросия м — по-нататъшно видоизмене
ние на Доротей. Копривщица, 1849 (като 
фамилно име). Дорбсиев ф. Копривщица, 
Клисура (Карловско).

Доростол м  — по името на древната кре
пост Доростол близо до днешна Силистра. 
Шумен, р. 1914.

Доростблски ф — от древната крепост 
Доростол. Шумен, 1940.

Доротей м — гр. А(ор6&вод ’дар божи* — 
— име на кален дарски светия. Рядко. 
Доротеев ф. Лом, Русе, Елин Пелин.

Доротея ж — гр. А(оро&£а , женска форма 
от Доротей. Пловдив, р. 1870, София, 
р. 1937, Провадия, р. 1919, Станке Димитров, 
Враца.

Дорбшев ф — навярно вм. Доросиев. 
Самоков.

Дорсанлййски ф  — от някое село с по
добно име. Кукуш.

Дорсела ф. София, р. 1933.
Дбртулов ф. Брезник.
Дорудбнов и Дородйнов ф — разновидност 

на Ду рида нов. Пловдив.
Дорунев ф. София, 1893.
Дбрче м  — умалит. от Доре, Доро. Дбр- 

чев ф.
Дбса м  —  западна форма на Досо. Трън- 

ско.
Дбсе м  — разновидност на Доси.
Дбси м  — съкрат. от Теодоси или от 

Доситей. Поповско, Търновско, Разложко. 
Досев ф. Габрово, Търново, Тутракан.

Доситей м — гр. До>оСЗ*ос ’даден от 
бога*. Габрово, 1843, 1825.

Досия ж — женска форма от Доси, Досе. 
Трънско.

Дбска ж — женска форма от Доско.
Доскач&ров ф. Ямбол, Стара Загора*
Дбско м  — умалит. от Доси, Досьо. 

Севлиево, 1905. Дбсков ф. Габрово, 1900, 
Севлиево, 1905, Неврокопско, 15—16 век.

Досо м  — успоредна форма на Доси» 
Досьо с твърдо окончание. Дбсов ф. Ра- 
дотина (Ботевградско).

Доспевски ф — видоизменено от Доспей- 
ски. Самоков (Възраждането), Пазарджик, 
1893, Пещера, 1893.

Доспейски ф  — от с. Доспей (Самоков
ско). Само ков, 1949.

Доста ж — от нареч. доста — а) за
клинателно име при нежелано многодет
ство на момичета: „доста са ни вече момиче
тата, да се роди и момче“; б) защитно име 
при детска сМъртйост: „Доста вече са нй уми
рали, поне тая да оцВлВе“; срв. Запрян, 
Запряна. Софийско, ЕЛйн Пелин, Своген- 
ско, Велинград, РаЗложко, Гоцеделчевско, 
Петрич, Струмица, Дебър (Македония), 
Здравец (Исперихско). Дбстин ф . Боснек 
(Пернишко), Струмица.

Достана ж — от Дост(а)+а«а. Етропол
ски манастир, 1648, Елин Пелин, Самоков, 
Шумен.

Достена ж — от Дост(а)+еяа. Софийско, 
Пернишко, Радомирско, Станкедимитров- 
ско, Близнаци (Шуменско).

Дбстенка ж — умалит. от Достена. Не- 
гован (Софийско).

*Достйн м — мъжка форма срекцу Доста. 
Достйнов ф. Асеновград, 1900, Пещера, 
1900, Пловдив, 1927.

Досьо м  — съкрат. от Теодоси. Лясковец. 
Досев ф.

Дося ж — съкрат. от Досия.
Дота1 ж — женска форма от Дото. Со

фийско, Радомирско.
Дота2 м  — западна форма на Дото. Ра

домирско.
Дотка ж -  умалит. от Дота или от Дода. 

Етрополски манастир, 1648.
Дотко м  — умалит. от Дото или от До до. 

Врачанско. Д б т к о в о т о  — местност в 
Осиковица (Ботевградско).

Дбто м — съкрат. от Теодоси, Евдоким, 
Доситей или друго име. Типично за Кула. 
Дотов ф. Кула, Видин. Дотев ф. Свищов, 
Севлиево.

Доурков ф — може би далечно видоиз' 
менение на Довруев. Речица (Сливенско).

Дохньо м  — от Дохчо с друго оконча
ние. Дбхнев ф. Айтос.

Дохтйнка ж — вм. Духтинка. Варна.
Дбхчо м — умалит. от Доси (*Досчо) 

или Дбшо (*Дошчо) с преход на сч, шч в 
хк, както Рухчо от Русчо. Нова Загора. 
Дбхчев и Дохчов ф. Нова Загора, 1908, 
Орехово, 1893.

Дбца1 ж — видоизменено от Тодорка, 
Дона, Доста, Евдокия или друго име. Ле- 
деник (Търновско), Русе, CluiBrcfpa, Гло- 
джево (Кубратско), Трънско, Ботевград
ско. Дбцински ф. Врачеш (Ботевградско).

Дбца2 м  — западна форма на Доцо, 
Доце. Брезник.

Дбце м — успоредна форма на Доцо. 
Дбцев ф. Панагюрище, Костенец, Драгоман, 
Искрец (Свогенско), Русе.

Дбци м — североизточна форма на Доце. 
Шумен, Дбцев ф.

Дбцка ж — умалит. от Доца, Русе, 
Разградско.

Дбцко м — умалит. от Доцо. Дбцков ф.
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Доцо м — видоизменено от Тодор, Тео- 
доси, Доно, Дочо или друго име. Ботев
градско. Доцов ф . Берковско, Ботевград
ско. Доцовски ф.

Доча ж — женска форма срещу Дочо. 
Карапелит (Силистренско), Попово, Ка
занлъшко.

Дочйнка ж — умалит. от Дочо. Русе.
Дочка ж — умалит. от Доча. Градина 

(Търновско).
Ддчката пр  или ф — от Дочко. Котел, 

1867 (Братя Гену и Беру Петрови Дочката).
Дочко м — умалит. от Дочо. Тетевен

ско. Дбчков ф. Сливен, 1883, Новачене 
(Ботевградско), Обеля (Софийско).

Дочо м  — а) от Дончо с изпадане на 
н  или от Дойчо с изпадане на й\ б) от 
Доси, Досьо с друго окончание, а в Плевен— 
от Димитър. Типично за Севлиево и Сев
лиевско; Силистра, Ловеч, Бела Слатина, 
Троян, Ботевградско, Казанлък. Дочев, 
Дочов и Дочовски ф.

Дбша1 ж — женска форма от Дошо. 
Брусен (Тетевенско), 1648, Етрополе, Чир
пан, Стара Загора, Петърч (Софийско).

Доша2 м  — западна форма на Дошо. 
Софийско.

Дошеков ф — от Дошев с вмъкнато ек. 
Пловдив.

Дбшка ж — умалит. от Доша. Софий
ско, Стара Загора. Дошкин и Дошкинов 
ф. Пазарджик, 1905, Велинград.

Дошко м  — умалит. от Дошо. Дошков 
ф. Панагюрище, Пловдив, Дрящщо, Дз*су- 
люница (Горнооряховско), Павликенско, 
Горско Сливово (Ловешко), Лозен (Со
фийско).

Дощл&ков ф — от *Дошлак, прякорно 
име от Дошо. Видин.

Дошо м  — а) от Дочо, Доньо, Доцо, 
Доко с друго окончание; б) съкрат. от 
Теодоси или Евдоким. Трудовец, Гурково 
(Ботевградско), Софийско. Дошев и Дошо в 
ф. Трудовец, Гурково, Тетевен, Ловешко, 
Севлиево, Търново, Преславско, Пещера, 
Пловдив, Пазарджишко, Михайловградско.

Дбшол м  — от Дош(о)+ол. Врачеш (Бо
тевградско). Дошолов ф. Врачеш.

Дбя ж — женска форма от Дойо. Бр. 
Миладинови. Доински и Дбйнски ф.

Драбуцчев ф.
Драбчев ф — може би вм. *Драпчев— 

от драпам  (?) Пловдив.
Дравков ф — от Здравков с изпуснато

з. Варна.
Драга ж — от прил. драга. Софийско, 

Пернишко, Брезнишко; като ново име — 
нарядко из цялата страна.

Драгай м  — от Драг(о)+ш2.
Драгайка ж — женска форма от Драгай.
Драгалйн м  — вм. Драголин. Вайганд, 

Синод, именник.

Драгалйна ж — женска форма от Дра- 
галин. Синод, именник.

Драгйн м  — от Драг(о)-[-а«. Главно ЗБ. 
Драганов, Драгановски и Драгански ф.

Драгана ж — от Драг(а)+а«а или женска 
форма от Драган. Главно ЗБ. Драганин 
и Драганински ф.

Драганджйк ф  — от Драган с турска 
умалит. наставка -cik. Котел, 1867 (Ганчо 
П. Драганджйк, Янаки П. Драганджйк). 
Драганджйков ф. Котел, 1962.

Драганички ф — от с. Драганица (Бер
ковско). Вършец, Берковица, Черкаски 
(Берковско).

Драганка ж — умалит. от Драгана.
Драганчо м  — умалит. от Драган. Дра- 

ганчов и Дра ганчо век и ф. Скравена (Бо
тевградско).

Драгаш м  — от Драг(о)+аш. Невро- 
копско, 16 в. Д р а г а ш е в и ц а  — ме
стност в Рашково (Ботевградско).

Драгая ж - разширено от Драга. Ник. 
Милев.

Драгйжев ф — от с. Драгижево (Търнов
ско). Дряново.

Драгйй м  — от прилаг. dpaet успоредна 
форма на Драгия. Шумен, 1940 (5 души).

Драгййчо м  — умалит. от Драгйй или 
от Драгия. Разград. Драгййчев ф . Разград, 
Девненско.

Драгйн м  — от Драг(о)+««. Драгйнов 
ф . Стара Загора, Пловдив, Гоце Делчев.

Драгйна ж — женска форма от Драгйн. 
Ник. Милев.

Драгйнка ж — умалит. от Драгйна. Со
фийско, Елинпелинско.

Драгйо м  — стара форма на Драгия. 
Етрополски манастир, 1648.

Драгйца ж — от Драг(а)-|-п^а. Кър
джали, р. 1962.

Драгйчо м  — умалит. от Драгйй или от 
Драго.

Драгичой м  — разширено от Драгйчо. 
Драгичоев ф. Горни Цибър (Ломско).

Драгйя1 м  — разширено от Драгйй. Ко
привщица, Севлиево, Сухиндол (Севлиев
ско), Айтос, Вършец. Драгйев ф. Коприв
щица, Севлиевско, Казанлъшко, Карно
батско, Сливен, Вършец. Драгййски ф. 
Бургас.

Драгйя2 ж — разширено от Драга. Н. Ге
ров.

Драгна ж — от Драга с вмъкнато н. 
Софийско, Разградско.

Драгни м  — североизточна форма на 
Драгньо. Толбухинско, Дулово. Драгнев
ф■

Драгно м  — успоредна форма на Драгньо 
с твърдо окончание. Ник. Милев.

Драгньо м  — от Драго с вмъкнато нь. 
Казанлъшко. Драгнев ф. Леденик (Тър
новско), Бяла, Сливен, Пирдопско. Драг
ньо в ф. Кула, Ботевградско.
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Драго м  — от прилаг. драг или съкрат. 
от Драгомир, Драгоман, Драголюб, Дра
гостин. Нарядко из цялата страна. Дра- 
гов и Драговски ф.

Драговчев ф — от мах. Драговци (Елен
ско).

Дра го дан м  — „даден на драго сърце“. 
Вайганд, Синод, именник.

Драгодана ж — женска форма от Драго- 
дан. Синод, именник.

Драгодйн м  — от Драго+дяя по образе
ца на Костадин, Господин. Драгодйнев 
ф. Орманли (Драмско), Велинград.

Драгаз м  — от рум. Dragos с озвучаване 
на с. Бяла. Драгозов ф. Бяла, Лясковец, 
Търново.

Драгойл м  — от Драго или Драгой-)-ял. 
Драгойлов и Драгойлски ф.

Драгой м  — разширено от Драго. Рядко. 
Драгоев и Драгойски ф. Дра го йо в ф. Ник. 
Милев.

Драгойка ж — женска форма от Драгой. 
Дръмша (Свогенско).

Драгбйко м  — умалит. от Драгой. Дра- 
гойков ф. Кула.

Драгойлйев ф — от диал. драгойлйя  ’жи
тел на с. Драгоево, Преславско*. Шумен.

Драгойчо м  — умалит. от Драгой. Дра- 
гойчев и Драгойчов ф. Бела Слатина, Горно 
Пещене (Врачанско).

Драгол м — от Драг(о)+ол. Ловеч, Ло
вешко, Троянско. Драголов ф. Троянско, 
Габрово, Шуменско, Никополско, Асенов
град. Драгалевски ф.

Драголйн м  — от Драг -\-лин . Демир- 
хисарско, 16 в. Драголйнов ф . Рибарица 
(Тетевенско).

Драголюб м  — „драг и любим“. Зелени- 
град (Трънско), Русе, р. 1929. Драголюбов
Фт

Драгоман м  — от Драг -\-м ан, пренесено 
от имена като Герман, Диман, Калиман, 
Куман, Томан, Шишман. Михайловград, 
1893, Цариброд, 1911, Трънско, Губислав 
(Свогенско), Търново, 1919. Драгоманов 
ф. Д р а г о м а н о в  т р е б е ж  — ме
стност в Радотина (Ботевградско).

Драгомански ф — от с. Драгоман.
Драгомйр м  — старинно име: „драг на 

света“, възобновено през Възраждането. 
Плевен, р. 1867, Търново, р. 1878, Елена 
и на разни места из страната. Драгомйров 
ф. Пазарджик, р. 1882.

Драгомйра ж — женска форма от Дра
гомир. Синод, именник.

Драгомйрка ж — женска форма от Дра
гомир. Шумен, 1940, Понор (Свогенско).

Драгополов ф — вм. Драгопулов.
Драгопулов ф  — от Драгов с по-стара 

гръцка наставка пуло. Пловдив.
Драгосав м  — от Драгослав с изпадане 

на л. Етрополски манастир 1648.

Драгосйн м — от драг и син  „драго чедо“ 
или от Драгостин с изпадане на т . Банско. 
Драгосйнов ф. Банско. Драгусйнски ф. 
Лакатник. Д р а г о с й н  — местност в Ет
рополе.

Драгослав ф — старинно име: „комуто 
е скъпа славата“. Етрополски манастир, 
1648. Ник. Милев, Неврокопско, Пернишко, 
15— 16 век, Търговишко, 17 век.

Драгослава ж — женска форма от Дра
гослав. Етрополски манастир, 1648 (Вра
ца).

Драгостйн м  — от драгост -\-ин  — „който 
създава, носи драгост“. Търново, 1899, 
Златарица (Еленско), Русе, Силистра, Тул- 
ча. Драгостйнов ф. Арбанаси, 1786, Ке
сарево (Горнооряховско), 1893, Елена, Нови 
пазар.

Драгата м  — от Драг(о)+о//ш. Дра го
тов ф. Поибрене (Панагюрско).

Драготе м  — от звателната форма на 
Др агота. Н. Милев. Драготев ф. Пловдив.

Драготйн м  — от Драгот(а)-)-ия. Нев
рокопско, 15—16 век, Видин. Драготй- 
нов ф. Лом.

Драготичин ф  — от Драготица, жената 
на Драгота. Ник. Милев.

Драгош м  — от Драг(о)+ош. Синод, имен
ник.

Драгошйн м  — от Драгош-(-ин  или от 
Драго-\-шин. Трявна, Севлиево, Русе, Бо
тевградско, Търново. Драгошйнов ф. Тър
новско, Севлиево, Ловешко, Разградско, 
Ботевградско. Драгошйнски ф. Враца.

Драгошйна ж — женска форма от Дра- 
гошин. Етрополски манастир, 1648 (Те 
тевенско).

Дра гоя1 ж — женска форма от Драгой. 
Вайганд, Синод, именник.

Драгоя2 м  — разновидност на Драгой. 
Сливен. Драгоев ф.

Драгул м  — от Драг(о)-|-*/л. Драгулев 
и Драгулов ф. Разград, Варна, Марикости- 
ново (Петричко), Панагюрище, Кула, Оре- 
ховско, Шуменско.

Драгула ж — женска форма от Драгул. 
Етрополски манастир, 1648.

Драгулййски ф — може би от с. Драга
левци (Кюстендилско).

Драгулйн м  — успоредна форма на Дра- 
голин. Каменица или Камено поле, 1578. 
Драгулйнов ф. Ник. Милев.

Драгун м  — от Лрат(о)-\-ун. Бургас. Д р а  
г ^ н с к и  д о л  — местност в Калуге- 
рово (Ботевградско).

Драгуна ж — женска форма от Драгун. 
Трънско.

Драгунчо м  — умалит. от Драгун. Дра- 
гунчев ф. Карнобат.

Драгуса ж разновидност на Драгуша. 
Видин.

Драгутана ж — от Драгот(а)+аяа. Вай
ганд, Синод, именник.
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Драгутин м  — вм. Драготин. Бела Па
ланка, 1917.

Драгуц м  — рум. Dragut, от Драго. Дра- 
гуцов ф. Сомовит.

Драгуш м  — от Драг(о)+*/^- Н. Геров. 
Драгуша ж — от Драг(а)-\-уш а. Трън- 

ско, Шумен, Мъглен (Айтоско).
Драгушка ж — умалит. от Драгуша. Мъг

лен (Айтоско), р. 1870.
Драгушко м  — умалит. от Драгуш. Дра- 

гушков ф. Русе.
Драгьо м  — разновидност на Драгий. 

Драгьов ф. Ник. Милев.
Дража ж — женска форма от Дражо. 

Брезово (Пловдивско), Пловдив, Карлово, 
Русе.

Дражана ж — от Драж(а)+а«а. Етро
полски манастир, 1648.

Дражййски ф — видоизменено от Дра- 
гийски. Чепеларе (Асеновградско).

Дражйк м  — от Драж(о)-|-шс. Неврокоп- 
ско, 15— 16 век.

Дражйл м  — от Драж(о)4-ил. Дражйлов 
ф. Ник. Милев.

Дражка ж — умалит. от Дража или от 
Драга. Габрово, 1870.

Дражко м  — умалит. от Дражо или от 
Драго. Видин, 1879. Дражков ф. Ловеч, 
Севлиево, Врадун (Търговищко), Чирпан.
. Дражлена ж — кръстоска от Драга и 

Елена. София, 1956 — дете.
Дражо м  — от Драгьо с  преход на г' 

в ж. Омуртаг, 1897, Айтос. Дражев ф. 
Пещера (мнозина), Панагюрище, Айтос, 
Ямбол, Грудовско, Белица (Ихтиманско). 
Дражов ф. Враца. Дражов ф. Самоков.

Др&злев ф — може би от прякор Д разльо  
’които лесно се дразни’. Ковачевица (Го- 
цеделчевско).

Дразов ф. Бургаско.
*Драйка ж — женска форма от Драйко. 

Д р а й к и н а  с т р а н  — местност в Ли- 
таково (Ботевградско).

Драйко м  — разновидност на Драйчо. 
Вайганд.

Драйно м  — кръстоска от Драго и Райно. 
Драйнов ф. Русе.

Драйо м  — кръстоска от Драго и Райо. 
Неврокопско, 16 в. Драев ф. Изгрев, Наум 
(Шуменско), Лясковец, Търново, Русе, Кю
стендил, Велинград. Драйов ф. Ник. Ми
лев.

Драйча ж — женска форма от Драйчо. 
Етрополски манастир, 1648.

Драйчо м  — съкрат. от Драганчо или 
кръстоска от Драго и Райчо. Осиковска 
Лакавица (Ботевградско). Драйчев ф. Оси
ковска Лакавица, Губислав, Зимевица (Сво- 
генско), Ботево (Ореховско).

Дракалийски ф — от с. Драката (Сан- 
данско). Бистрица (Благоевградско).

Драката пр  — от драка  ’заядлив човек’, 
Ловеч.

Драко м  — от гр. брахос ’змей’; срв. 
Змейко. Виница (Варненско), р. 1905, По
морие, Варна. Драков ф. Бяла (Варненско), 
Варна, Поморие, Бургас, Айтос, Казан
лък. Драковски ф. Варна.

Дракул м  — рум. dracul ’дявол’. Етро
полски манастир, 1648 (с. Шумняне).

Драла ж — женска форма от Драло 
Дралин ф. Бистрец (Врачанско).

Драле м  — разновидност на Драло. Ет
рополски манастир, 1648. Дралев ф. Лозен 
(Софийско). Дралиев ф. Варна.

Дралйца ж — женска форма от Драле. 
Етрополе, 1648.

Драло м  — от Драго с друго окончание. 
Д р а л о в  п л а т  — местност в Рашково 
(Ботевградско).

Дралчо м  — кръстоска от Драго и Ралчо. 
Дралчев ф. Доганово (Елинпелинско), Тол
бухин (гроб), Стара Загора, Бургас. Д р а л 
чо  в и ц а — местности в Ботевград и в 
Боженица (Ботевградско).

Драмаджйков ф. Сопот.
Драмалиев ф — от диал. драм алия  ’жи

тел на град Драма’. Куманово, Кърджали.
Драмански ф — от с. Драманци (Вра

чанско). Търнава (Белослатинско), Правец 
(Ботевградско).

Драмбалски ф — разновидност на Драм- 
бов. Столник (Елинпелинско).

Драмбелов ф — разновидност на Драм- 
бов. Кюстендил (гроб).

Драмбов ф  — от диал. драмбдй  ’вид 
бръмчило за уста’ (рум. drlmboi). Търново.

Драмбозов ф — разновидност на Драм
бов. Свищов.

Драмджйев и Драмджййски ф — от диал. 
драмдж йя ’скъперник’. София, 1905, Бела 
Слатина.

Драмеринов и Драмеров ф. Пловдив. 
Драмички ф — навярно от град Драма. 

Кюстендил.
Драмкин ф —  от диал. * дреш ка  ’жителка 

на град Драма’.
Драмлйев и Драмлййски ф — от прякор 

Д р а м лй я т а  ’1. който мери на драма нещо, 
което изобщо не се мери на тегло, напр. 
цървули; 2. който всичко обмисля изтън- 
ко*. Ботевград, Врачеш, Радотина (Ботев
градско), Шумен.

Драмов ф — г^оже би скъсено от Драм- 
лиев или близко по значение с него. Шу
мен, Търговище, Варна, Балчик, Враца, 
София, 1893.

Драмски ф — от град Драма. Сандански, 
1927.

Драмсъзов ф — от диал. драм съз ’който 
при мерене не си служи с драмове’. Трън, 
1901.

Драмчев и Драмчов ф — може би преос- 
мислено от Грамчев. Кюстендил (гроб), 
Панагюрище.
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Дрангаджов и Дрангажов ф — от диал. 
дрънга-дрънга  ’дърдорене, дрънканица’. Па
зарджик, Хасково.

Дрангов ф — от прякор Д р а н го , а то от 
диал. дранг  ’прът’, т. е. много висок човек. 
Любанци (Скопско), Воден, Лом, Ихтиман.

Дрангозов ф. Михайловград, Русе.
Драндалото пр  — от диал. дръндало  ’дрън- 

дарски кияк’. Ловеч, 1878.
Драндаревски ф — разновидност на Дрън- 

дарски. Пловдив, Ямбол, Русе.
Драндаров и Драндарски ф — вж. Дрън- 

даров, Дръндарски.
Драндййски ф — вж. Дръндийски. Оре

хово, Плевен.
Дранко м  — умалит. от Драно. Дран- 

ков ф. Пещера.
Драно м  — съкрат. от Драган. Дранов 

ф. Пловдив. Дранооглу ф — с турско окон
чание за презиме. Варна, 1900.

Дранчо м  — съкрат. от Драганчо. Дран- 
чов и Дранчовски ф. Врачеш (Ботевградско).

Драпилов ф. Райково (Смолянско), 1720.
Драсковци — бивш род в Липница (Бо

тевградско). Д р а с к о в с к о т о  — ме
стност в Липница.

Драсов ф — от диал. драс ’великан, 
исполин’ (от тур. (liras). Типично за Ловеч; 
Русе, Стара Загора.

Драчо м  — кръстоска от Драган и Рачо. 
Търговищко, 17 в. Драчев ф. Пещера, 
Пловдив, Стара Загора.

Драшански ф — от с. Драшан (Белосла- 
тинско). Орехово, 1893, Кнежа, Ловеч, 
Плевенско.

Драшечки ф — от някое село с подобно 
име (?) Кюстендил, 1917.

Драшка ж — фонетична форма на Драж- 
ка. Габрово (гроб).

Драшко м  — фонетична форма на Драж- 
ко. Драшко в ф. Ловеч.

Драшо м  — кръстоска от Дражо и Рашо. 
Драшев ф. Старозагорско, Бургас, Плов
див.

Дребняшки и Дребяшки ф — от прякор 
Д р еб н я к а , Д ребяка  ’дребен, малък човек’. 
Горна Гнойница (Ломско).

Дребов ф — от дреб в смисъл ’дребен 
човек’; срв. Дребняшки. Бяла, 1893, Русе, 
Драгомирка (Севлиевско).

Древенлиев и Древенски ф — от Дер- 
венлиев, Дервенски с метатеза на ер в ре. 
Пловдив.

Дрезгачев ф. Пирдоп (външно лице), 
1957.

Дрезгов ф — от Дресков с озвучаване на 
ск в зг. Ковачевци (Самоковско).

Дреко м  — съкрат. от Андрека, Андрей- 
ко. Сливен. Дреков ф. Градец (Котленско). 
Сливен.

Дрельо м . Кюстендил, нар. песен. Дре- 
льов ф. Ковачевица (Гоцеделчевско).

Дремджйев ф — видоизменено от Драм- 
джиев или от Дренджиев. Варна.

Дремов ф — от глаг. дремя. Горна Оря
ховица.

Дремсйзов ф — навярно разновидност на 
Драмсъзов. Казанлък, Габрово, Дряново.

Дремуша ж — подигравателно име на 
дремлива мома в нар. песен. Струга.

Дрена ж — женска форма срещу Дрено. 
Доганово (Елинпелинско), р. 1904.

Дренджйев ф — видоизменено от Драм- 
жиев под влияние на дренки. Петрич.
Дренйк пр  — от диал. дренйка  ’дрянова 

пръчка или тояга’. Кюстендил, 1879. Дре- 
нйков ф. Кюстендил, 1920.

Дренка ж — от дренка, дрянка — във 
връзка с хубавия червен цвят. Лозен (Со
фийско), Ребро (Брезнишко).

Дрен каро в ф  — от *дренкар  ’любител 
или продавач на дренки’. Панагюрище.

Дренко м  — умалит. от Дрено или на- 
право от дренка; вж. Дренка. Войници 
(Михайловградско)? Дренко в ф. Ловеч, Асе
нов градско.

Дрено м  — от дървото дрен , дрян — във 
връзка с хубавите на вид плодове и жилавите 
пръчки, от които правят сурвачки. Варна. 
Дренов ф. Варна. Дреновски1 ф. Кнежа.

Дреновски2 ф — от с. Дреново (такива 
има няколко) или от с. Дренов, Ловешко.

Дренски ф — от махала Дренска (Троян
ско). Троян, Ловеч.

Дренцалиев ф — от диал. дренцалия  
’жител на с. Дренци, Шуменско’. Разград, 
1908.

Дренчо м  — умалит. от Дрено или на- 
право от дрен , дрян. Берковица, Михай. 
ловград. Дренчев и Дренчов ф. Разград, 
Варна, Пловдивско, Пазарджик, Берковица, 
Михайловград, Герман (Софийско).

Дреньо м  — разновидност на Дрено. Дре- 
ньов ф. Локорско (Софийско), Дренев ф.

Дресков ф — може би нарочно видоиз
менено от *Дрисков; срв. Дришльов. Звъ- 
ничево (Пазарджишко).

Дрехаров и Дрехарски ф  — от дрехар  
Копривщица, 1905, Друган (Радомирско).

Дрехлек п р  — от диал. дрехъл  ’окъсан, 
западнал’. Копривщица.

Дречев ф — от Дренчев с изпадане на 
н  (?) Гулянци (Никополско), Гоце Делчев.

Дрешляков ф — от прякор Д реш ляка  
’който носи много или опърпани дрехи’ 
(?) Пловдив.

Дрешников ф — от диал. дреш ник\ вж. 
Дрешляков.

Дрйков ф — от Дринков с изпадане на 
н  или от рум. dric — ду^а с няколко зна
чения. Ракитово ^Велинградско).

Дрймка ж ~  вм. Дринка. Добри дол 
(Кюстендилско), 1914, Извор (Радомирско), 
р. 1916.
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Дрйна ж — по името на река Дрин или 
Дрина; срв. Струма, Ерма. Трънско, Ви
тановци (Пернишко), Михайловград, р. 1930.

Дрйнго м  — от Дринко с озвучаване на 
нк  в нг или от Тринго с озвучаване на 
т  в д. Дрйнгов ф. Санданско, Кюстендил, 
Гр удовско, Пловдив.

Дриндолов ф — от някоя местност с по
добно име.

Дрйнка ж — умалит. от Дрина.
Дрйнко м  — умалит. от Дрино. Дрйн- 

ков ф. Кричим, 1917.
Дрйно м  — мъжка форма срещу Дрина. 

Дрйнов ф. Панагюрище (Възраждането), 
Ихтиман, 1893, Лозен (Софийско).

Дрйнчо м  — умалит. от Дрино. Дрйн- 
чев ф. Пазарджишко, Търново, Русе, Варна.

Дрискара пр  — от съответния глагол. 
Врачеш (Ботевградско). <

Дрйската п р  — от съответния глагол. 
Плевен.

Дришльов ф — от дрйш льо  ’дрисльо’. 
Говедарци (Самоковско).

Дробенов ф  — от диал. дробен ’залък 
хляб за попара*. Гоце Делчев (гроб).

Дробияков ф — от диал. *дробняк ’дре
бен човек’; срв. Дребняшки. Русе.

Дробчев ф — от прякор Д рдбчо  ’дребен 
човек’ (?) Казанлък.

Дрозда ж — кръстоска от Грозда и 
гр. Spooioc ’роса’ (?) Дебърско.

Дроздев ф — навярно от птицата дрозд. 
Сливен.

Дрозев ф — вм. Дросев. Ракитово (Велин- 
градско), помак.

Дрознев ф  — от Дрозев с вмъкнато н. 
(?) Гоце Делчев.

Дроилев ф. Батак, Пещера.
Дроласйнов ф. Благоевград.
Дролев ф. Панагюрище.
Дромболов ф. Варна.
Дронев ф.
Дрбнзин ф. Мокреш (Ломско).
Дрончев ф — умалит. срещу Дронев. 

Никопол.
Дрончйлов ф — от диал. дрончйл ’дрип

льо’. Разложко, Самоков.
Дросьо м  — от гр. 5p6aog ’роса, прохла

да* (?) Бургас, р. 1919. Дросев ф. Бургас, 
Айтос,1 Елховско, Варна.

Дроцанов ф. Чупреня (Белоградчишко). 
Дрохлев ф  — от Дролев с вмъкнато х. 

Варна.
Дрочков ф. Варна.
Дрошо м  — видоизменено от Дросьо. 

Етрополски манастир, 1648 (с. Яница). 
Дрошев ф. Славяново (Плевенско), 1956.

Другански ф —  от с. Друган (Радомирско). 
Радомир.

Дружелюб м  — „който обича дружба“. 
Съвсем рядко.

Дружимйр м  — „който дружи с хората“. 
Вайганд, Синод, именник.

Дружимйра ж — „която дружи с хората“': 
Синод, именник.

Дружйнин ф  — от друж ина.
Дружйнски ф — от друж ина. Сливен.
Дружно м  — от прилаг. друж ен. Етро

полски манастир, 1648.
Друма ж — женска форма от Друми. 

Русе, Бабово, Щръклево (Русенско), Лози- 
ца (Никополско).

Друмеков ф — от Друмев с вмъкнато ек. 
Княжево.

Друми м  — съкрат. от Продрум и прео- 
смислено: да бъде вечен като друм , СИзБ, 
Плевен, Айтоско, Стара Загора, Новоза
горско, Ямболско. Друмев ф. Друмешки 
(вм. Друмевски ?) ф.

Друмка ж — умалит. ог Друма. Типично 
за Русе.

Друмников ф — псевдоним, от друм ник  
’пътник’.

Друмчо м  — умалит. от Друми. Друм- 
чев ф. Габрово, Дряново, Горнооряховско, 
Толбухин.

Друнин ф. Карлово, Пловдив.
Дрункин ф — умалит. срещу Друнин.
Друнчо м  — може би видоизменено от 

Друмчо. Демирхисарско, 16 в.
Друсков ф — от диал. друско  ’свлечен,, 

смачкан човек’. Лозен (Софийско).
Дръвнйшки ф — от кол. Дръвница (Ботев- 

радско). Ботевград.
Дръвосеров ф — срв. Кръвосеров. Друган 

(Радомирско).
Дръжков ф — видоизменено от Дръзков 

покрай дръж ка. Върбица (Шуменско), 
Варна.

Дръзко м  — умалит. от Дързо. Дръзков ф .
Дръмка ж — от диал. д р ъ м ка  ’храсг’;. 

срв. Трънка.
Дрънгазов ф — разновидност на Дран- 

гозов. Друган (Радомирско).
Дрънгов ф — от Дрънков с озвучаване на 

нк  в нг. Елин Пелин, Герман (Софийско).
Дръндаров и Дръндарски ф — от д ръ нд ар . 

Рядко, на разни места.
Дръндев и Дрън до в ф  — от прякор Д р ъ н - 

дьо, Д р ъ н д о , Д ръндЬ т о* реазмъкнат, развле
чен човек, повлекан’. Св жен (Карловско),. 
Карлово, Русе, Благоевград, Бистрица (Со
фийско), Батин (Беленско).

Дръндййски ф — от прякор Д р ъ н д и я т а ; 
вж. Дръндев. Орехово.

Дръндйков ф — ог прякор Д р ъ н З * ка \ 
вж. Дръндев. Пъдарско (Пловдивско).

Дръндин ф — от прякор Д р ъ н д а  ’развле
чена жена, повлекана’. Враца.
, Дръндоровци род — според местно обясне* 

ние: хванали дрьмките. Лехчево (Михайлов
градско) .

Дрънкарев и Дрънкаров ф — от диал. 
*дрънкар  ’който много дрънка, бърбори’. 
Първомайско, Горнооряховско.
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Дрънков ф — от прякор Д р ъ н к о ; срв. 
.Дрънкарев. Банско, Велинград, Пазарджик, 
Пловдив.

Дрънски ф — може би грешка вм. Дрен- 
•ски или от Трънски с озвучаване на т  в д. 
Кюстендил, 1893 (архимандрит Рафаил' 
Дрънски).

Дрънчаров ф — от диал. *дрънчар  ’дрън
кай, бърборко’. Пловдив.

Дрътьо м  — пожелателно име за дълъг 
живот: да стане дърт. Н. Геров.

Дръцко м  — умалит. от Дръцо. Дръцко в ф. 
София, 1897, 1960.

Дръцо м — видоизменено от Дрътьо, 
чийто някогашен смисъл е забравен. 
Дръцов ф Малък чифлик (Търновско).

Дръчко м  — умалит. от Дръцо, Дрътьо. 
Дръчков ф.

Дръшлянов ф — навярно грешка вм.Бръш- 
лянов. Пловдив.

Дрямалиев ф — вм. Драмалиев. Динево 
(Хасковско).

Дрянка м  — разновидност на Дрянко. 
Неврокопско, 16 в.

Дрянко м , Дрянково^, Дряно м, Дрянов 
ф  — Якавски форми на Дрено, Дренко.

Дряновски ф — от град Дряново. Русе, 
Търново.

Дрянцов ф — от с. Дренци (Шуменско) 
с възстановено якане; вж. Дренцалиев. 
Разград.

Дубавицки ф — чешко или хърватско 
име от някое селище Дубавице. Варна, 1936.

Дубарата п р  — от диал. дувара  ’измама, 
хитрост* (пер.-тур. dubara). Кюстендил, 
1862, 1893. Дубаров и Дубарев ф. Търново. 

Дубелов ф. Кюстендил, 1879.
Дубенов ф.
Дубййски ф. Костинброд (Софийско). 
Дубйнов ф. — от диал. дубйна  ’дъб; 

:прен. едър човек’.
Дубйца ж — диалектна форма на Дъбица. 

Дубйчин ф. Бусинци (Трънско), Самоков.
Дублев ф — Дуплев с нарочно озвуча

ване на п  в б. Ямбол, Лозенград.
Дублеков ф — от Дублев с вмъкнато ек. 

Пловдив.
Дубо м — диалектна форма на Дъбо. 

Дубов ф. Пазарджик, 1900. Дубовски ф. 
Брезник.

Дубров ф. Кавадарци, 1917, Русе, 1936. 
Дувалевски ф — от диал. дувале ’тънка 

копринена забрадка’ (от тур. duvak ’було’).
Дуванджйев и Дуванджййски ф — от с.

.Дуванджии (Гълъб, Старозагорско). Плов
див, Стара Загора.

Дувляков ф — от рум. dovleac ’тиква’» 
Крушовене (Ореховско;.

Дуглев ф. Русе, Лозен (Софийско).
Дуда ж — от диал. дуда  ’черничев плод*. 

Челопечене, Негован (Софийско), Ботев
градско, Калофер, Дудин ф. Цариброд, 1893,

Петърч (Софийско), Попица (Белослатинско), 
Ботевг радско, Дудински ф.

Дудаклйев ф — от диал. дудаклйя  *с го
леми устни, бърнест, джукест’ (тур. du- 
dakli). Петрич, Струмица.

Дудаков ф — от Дудак, прякорно име от 
Ду до. Луковит.

Дудански ф. Караш (Врачанско), Негован 
(Софийско).

Дударски ф — от диал. *дудар  *1. който 
обича дуди, черничев плод; 2. който от
глежда черници и буби*. Връбешница (Вра
чанско).

Дудеков ф — от Дудев с вмъкнато ек. 
Копривщица, Панагюрище.

Дудена ж — от Дуд(а) +  ена. Софийско.
Дуди м  — успоредна форма на Ду до. 

Рядко, главно СИзБ. Дудев ф. Севлиевско, 
Габровско. Ловешко, Троян, Горубляне 
(Софийско), Силистра. Дудевски ф. Ловеч.

Дудко м  — умалит. от Дудо. Дудков ф. 
Щип.

Дудо м  — от дърво или плод дуд  ’чер
ница’ (ар.-тур. dut). Софийско. Дудов ф. 
Мрамор, Петърч (Софийско), Панагюрско, 
Плевен, Лехчево (Михайловградско), Русе. 
Дудо веки ф. Ботевградско.

Дудолекски ф — от диал. дудул  ’царе
вичен кочан’.

Дудрев ф — от прякор Д уд р ьо  ’дърдорко*. 
Вишовград (Търновско).

Дудреков ф — от Дудрев с вмъкнато ек. 
Златарица (Еленско).

Дудринов ф — според семеен спомен — 
от местност Д у д р и н . Върбаново (Дрянов
ско).

Дудуклйев ф — вм. Дудаклйев. Благоев- 
рад.

Дудуков и Дудушки ф — от дудук  ’вид 
свирка*. Кюстендил, Врачеш (Ботевград
ско), Бреница (Белослатинско).

Дудулев и Дудулов ф —  от диал. дудул  
’царевичен кочан’. Котел, Струга.

Дудумалов ф — може би разновидност на 
Дудумов.

Дуд у мо в ф — от тур. dudum ’моя хуба
вице’ — навярно поради честа употреба на 
тая дума. Косинец (Костурско), Шумен.

Дудун м  от Дуд(о) +  у н . ДудуЯзв ф. 
Варна. Дудунски ф. Габрово.

Дудунко м  — умалит. от Дудун. Ду- 
дунковф. Шумен, 1893, 1935, Каварна, 1893.

Дузбарев или Дузберов ф. Карнобат.
Дузманичин ф. Банско.
Дуиловски ф — съкрат. от Радуиловски; 

вж. Радуилски.
Дуйко м  — умалит. от Дуйо. Дуйков ф. 

Марица (Хасковско).
Дуйно м  — от Дуй(о) +  но. Дуйнов ф.
Дуйо м  — съкрат. от Радуй. Дуев ф. 

Круша (Сливенско), Паталеница (Пазар
джишко), Пловдив. Дуйов ф. Радомирско.
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Дуйчо м  — умалит. от Дуйо. Дуйчев ф. 
Белоградчик.

Дука1 ж — женска форма от Дуко. Ки- 
чево, 1911, Виница (Варненско), Орехово, 
1648, Берковица, Михайловград. Дукин ф.

Дука2 м  — по-стара форма на Дуко. 
Варна, 1936. Дуков ф.

Дукадйн м  — от Дука2 д и н ; срв. Въл
ка дин, Стоядин. Дукадйнов ф.

Дукадйна ж — женска форма от Дука- 
дин. Синод, именник.

Дукан м  — от Дук(о) +  ан. Дуканов ф. 
Никопол, Гиген (Никополско).

Дукатйн м  — разновидност на Дукадйн. 
Синод, именник.

Дукатйна и Дукатйнка ф — женска форма 
от Дукатйн. Царибродско, Михайловград.

Дукатски ф — от диал. дукат  ’вид жъл
тица’ или дукат о  ’дребна монета’ (от итал. 
ducato). Горна Оряховица.

Дукйна ж — от Дук(а)1 -f- ина. Варна.
Дуко м  — от гр. 8обхас, а то от лат. dux 

'’вожд, войвода*. Копривщица, 1648, Зе- 
дениград (Трънско), Правешка Лакавица 
(Ботевградско).Дуков ф. Етрополе, Мирково 
{Пирдопско), Калофер, Костенец, Гоце Дел
чев, Охрид, Щип. Дуковски ф. Правец 
(Ботевградско), Русе.

Дуланов ф — може би вм. Доламов. 
Троян, 1897, Шумен,

Дулашки ф — вм. Долашки. Гор. Диканя 
(Радомирско).

Дулгерски ф — вм. Дюлгерски. Ботевград
ско.

Дулдурски ф — разновидност на Долду- 
ров. Пловдив.

Дуле м  — успоредна форма на Дуло, 
Дульо. Охрид. Дулев ф.

Дулейко м  — от Дуле -f- ейко по подобие 
на Славейко, Дейко, Нейко. Дулейков ф. 
Русе.

Дули м — вм. Дуле. (Троянско).
Дулйчо м — от Дул(е) -f- ичо, както 

•Спасичо, Петричо. Дулйчев ф. Кула.
Дулката пр  — от дулка, умалит. от дуля. 

Варна.
Дуло м  — съкрат. от Христодул. Дулов ф. 

Пловдив, Сбор (Пазарджишко), Бреница 
(Белослатинско), Ъглен (Луковитско). Дул- 
ски ф. Варна.

Дулча ж или м  — умалит. от Дуля. Ра
домирско.

Дулчо м  — умалит. от Дуло, Дульо. 
Бяла. Дулчев ф. Силистра, Пазарджик.

Дульбер м  — вм. Дилбер; срв. Дилбера. 
Вайганд.

Дульо м  — а) успоредна форма на Дуле, 
Дуло; б) мъжка форма от Дуля. Скобелево 
(Ловешко), Троянско, Несебър. Дулев ф . 
Ловешко, Троян, Белене (Свищовско), Русе, 
Разград, Харманлии, Харманлийско, Ве
линград, Благоевград.

Дуля ж — от дърво и плод дуля. Н. Геров. 
Дулински ф. Дол. Дъбник, 1897.

Дулянов ф. Свищов (македонец).
Дума ж — пожелателно име: да е слад- 

кодумна, приказлива. Вайганд, Синод, имен
ник.

Думанов ф — от диал. дум ан  ’мъгла, дим, 
прен. мълчалив, навъсен човек’ (тур. du- 
man); срв. Мъглов. Троян, Ловеч, Плевен,- 
Ъглен (Луковитско), Сливен, Банско.

Думбазов и Думбазки ф — от дум базин  
’дебел богаташ’ (от тур. tumbadiz ’дебелак, 
дебелан’). Хасково, Русе, Плевен.

Думбалаков ф — от тур. tombalak ’де
белан’. Пловдив.

Думбалата пр  — от думба ла. Тетевен.' 
Думбалов ф. Прилеп, 1917.

Думбанов ф — разновидност на Думбалов 
(?) Гоцеделцевско.

Думбев ф — от Тумбев с озвучаване на 
т  в д. Гоце Делчев, Разлог, Панчарево.

Думбелов ф — разновидност на Думбалов. 
Карлово.

Думбровсхи ф — от пол. Dqbrowski — 
потомци на стари полски емигранти в Бъл
гария.

Думи м  — а) пожелателно име: да бъде 
приказлив, сладкодумен; срв. Дума; б) от 
Друми с изпадане на р. Ду ме в ф. Берко
вица, Скопие.

Думица ж — умалит. от Дума. Вайганд. 
С|инод. именник.

Думко м  — умалит. от Думи. Думо. 
Думков ф.

Д умнико в ф  — а) от прякор Д у м н и к  
’сладкодумен човек’; б) от телеграфния тер
мин дум ник  ’апарат за приемане морзово 
писмо по слух’. София, 1893 (телеграфист), 
Казанлък, 1900.

Думо м  — успоредна форма на Думи. 
Синод, именник.

Думчо м  — умалит7от Думи, Думо. Нев- 
рокопско, 15— 16 век. Думчев ф. Пловдив.

Дуна ж  успоредна форма на Дуня с 
твърдо окончание или женска форма от 
Дуно. Брезнишко,. Софийско, Свогенско, 
Елхово. Дунинци род в Липница (Ботев
градско).

Дунав м  — защитно име: да бъде вечен 
като река Дунав. Банско.

Дунава ж — женска форма от Дунав. 
Кичевско, Дебърско.

Дунавски ф — от Дунавския край. Плов
див.

Дунгаров ф. Габровница (Пазарджишко), 
Пловдив.

Дунгьов ф — от диал. *дунгьо  ’дундьо’ 
с преход на д ’ в г \  Банско.

Дунда ж  — прякорно име от дунда  ’де- 
белана’. Нар. песни, Берковица (циганка). 
Дундин ф. Кърджали.
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Дундаков ф — от диал. дундак  ’дундьо, 
дебелан*. Махалата (Плевенско), 1908, Пле
вен, Казанлък. Дундашки ф.  Бела Слатина.

Дундалов ф  — от диал. *дундал  ’дундьо’. 
Котел (циганин).

Дундаров и Дундарев ф  — от диал. *дун - 
дар  ’дундьо, дебелан’. Пловдив, Пазарджик, 
Панагюрище. Карнобат.

Дундев и Дундов ф — от дундьо, дундо  
’дебел, тлъст човек, дебелан’. Енина (Казан
лъшко), Стара Загора, Стефаново (Ловешко), 
Калофер, 1860, Кула, Росеново (Грудовско), 
Прилеп, Банско.

Дундеков ф — от Дундев с вмъкнато ек.
Дундуров ф  — разновидност на Дундаров. 

Пловдив, 1900.
Дуне м  — югозападна форма на Дуно, 

Дуни или произволно видоизменение от 
Андрей. Брезник, Радомирско, Софийско. 
Дунев ф.

Дуни м — съкрат. от Сладун (Цариброд- 
ско) или разновидност на Дунчо (Толбухин). 
Дунев ф.

Дунйца м  — от Дун(ьо) + и ц а . Дунйцов ф. 
Тутракан, 1900.

Дунка ж — умалит. от Дуня или от Дуна. 
Брезник, Софийско, Трявна. Дункин ф. 
Пловдив.

Дунко м  — умалит. от Дуно. Дунков ф . 
Ловеч, Русе, Пловдив.

Дуно м  — съкрат. от Годун, Радун, Сла
дун или произволно видоизменение на 
Йордан, Андрей и др.Тръстеник (Плевенско). 
Дунов ф. Луковит, Тлачене (Бенослатин- 
ско), Коньово (Новозагорско).

Дунсов ф. Видин, 1927.
Дунтаров ф — разновидност на Дундаров.
Дунчо м  — умалит. от Дуни, Дуно. Лу

ковит, 1894, Царибродско. Дунчев и Дунчо в 
ф. Панагюрище, Луковит, Долни Дъбник. 
Дунчовски ф. Борован (Белослатинско).

Дуньо м  — успоредна форма на Дуно с 
меко окончание. Габровско. Дунев ф. Ляско
вец, Севлиево, Търговище, Котел, Батак, 
Враца. Дуньов ф. Банат, 1815.

Дуня ж — от диал. д у н я ’ дюля’; срв. 
Дуля. Етрополски манастир, 1648.

Дупалов ф — разновидност на Дупаров. 
Самоводене (Търновско), Търново.

Дупарев и Дупаров ф — близко по значе
ние с Дупаринов и Дупев. Плевен, Търново.

Дупарйнов ф — от прякор Д у  пари н  ’ду- 
пест човек, дупльо’. Веринско (Ихтиманско), 
Ихтиман, Радомирско.

Дупев и Дупевски ф — от прякор Д упет о. 
Райково (Смолянско), Смолян, Пловдив.

Дупелйнов ф — от диал. *дупелйн  ’ду- 
пест човек’. Дряново.

Дупелов ф — от диал. дупел  ’корубест, 
кух’ (?) Свищов, 1888, Варна, Пловдив.

Дупинов ф — близко по образуване и 
значение с Дупаринов. Баня, Смилец (Па

нагюрско), Черногорово (Пазарджишко), 
Самоков, Коняво (Кюстендилско).

Дупйнски ф — разновидност на Дупинов- 
Вършец.

Дупка ж — женска форма от Дупко, чието* 
значение може би е било забравено. Дупкин 
ф. Кула.

Дупко м  — прякорно име на момче, ро
дено след поморче, затова му пробили ухото* 
и му сложили обеца; срв. Обецан. Дупков ф.

Дуплев ф — от прякор Д уп льо  ’дупест 
човек’. Ямбол, Сливен, Бургас, Пловдив, 
Якоруда.

Дуплек ф — от диал. дуплек  ’дупест човек’ 
Бр. Миладинови.

Дуплянски ф — близко по значение с 
Дуплев. Рашково (Ботевградско).

Дупнйков ф  — от прякор Д у п н а к ; вж. 
Дуплев. Русе.

Дупчйн м  — от Дупч(о) +  ан. Дупчанов ф. 
Звъничево (Пазарджишко).

Дупчйл м  — от Дупч(о) +  ил. Дупчйлов
ф. Пловдив.

Дупчо м  — разновидност на Дупко. Дуп- 
чевф. Хасково, 1917. Дупчовски ф. Божени- 
ца (Ботевградско).

Дура1 ж — женска форма от Дуро, Дуре. 
Дурин ф.

Дура2 м  — западна форма на Дуро. 
Брезнишко. Дуро в ф.

Дурабашев ф — от тур. *duraba§ ’упорит,, 
твърдоглав’. Русе.

Дураков ф — от тур. durak ’спирка, 
място за спиране’ (обичал често да се спира,, 
да почива). Биримирци (Софийско), Пирдоп,. 
Овчеполци (Пазарджишко), Пловдив, Ян- 
ково (Шуменско).

Дуралешев ф — от диал. *дуралеш  ’жител 
на с. Дуралъ (Дуровци, Еленско). Лясковец. 
Горна Оряховица.

Дуралйев ф — от с. Дуралии (Стойково, 
Хасковско) или с. Дуралъ (Дуровци, Елен
ско).

Дуранов и Дурански ф — от тур. duran 
’който се поспирва, застоява’. Пловдив.

Дуранкьо м —прякорно име от тур. duran- 
(вж. Дуранов) +  кь°у както Маринкьо, 
Леонкьо, Санкьо. Дуранкев ф. Враца.

Дурдйнов ф — съкрат. от Доруданов. 
Пловдив.

Дуре м  — съкрат. от Тодор (изгов. Тодур) 
с изясняване на неудареното о в у\ срв. 
Кула от Николйна. Дурев ф. Разложко,. 
Брезник, Пловдив. Дурето ф. Ботевград.

Дуренко м  — от Дур(е), Дур(о) - -  енко. 
Дуренков ф. Плевен.

Дуриданов ф — от диал. д ур и д а н , дуру- 
дан  ’едър човек’ (?) ; срв. Дардан. Щип- 
ско, Комощица (Ломско).

Дурко м  — умалит. от Дуре, Дуро. Дур- 
ков ф. Банско.

Дурлев ф — от прякор Д ур льо  ’сърдит 
навъсен човек’. Батак, Пещера. Пловдив-
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Дурманов ф — от тур. durman; вж. Дура
нов. Майковци (Еленско), Бургас.

Дурмушев ф — вм. Дормушев.
Дуро м  — успоредна форма на Дуре. 

Ду ров ф. Брезник, 1893, Пещера, Пловдив, 
Бургас, 1900.

Дурулйев ф — вм. Дуралиев. Златица.
Дурунски ф. — еднакво по произход с 

Дорунев. Батошево (Севлиевско), 1917.
Дурче и Дурчо м  — умалит. от Дуре, 

Дуро. Банско, Брезник. Дурчев и Дурчов ф. 
Русе, Каспичан, Дряново, Златарица (Елен
ско), Липница (Ореховско), Елин Пелин, 
Банско.

Дурьо м  — успоредна форма на Дуре. 
Дурев ф. Пловдив, Поморие, Девин, Дурьов 
ф. Ник. Милев.

Дусман м . Кукушко, 16 в.
Дуся ж рус. Дуся, умалит. от Авдотия.
Дутлййски ф  — вм. *Даутлийски, от 

•с. Даутлии или Даутларе. Чолаковци (Тър
новско).

Дуфьо м  — от Духо с преход на х  във ф 
и с меко окончание. Дуфев ф. Игнатовци 
(Дряновско), Дряново, Русе, Харманлии.

Духалов ф — от диал. * бухал  ’гражданин 
•с надиплени потури*. Самоков.

Духлата п р  — от диал. д ухла  ’извеян, 
смахнат човек*. Стара Загора.

Духлев ф — от прякор Д ухльо; вж. Дух
лата. Трявна (стар род), Стара Загора, 
Шумен.

Духлеков ф  — от Духлев с вмъкнато ек. 
Копривщица.

Духлййски ф — от диал. д у х л й я ; вж. 
Духльов. Враца.

Духлйнски ф — от диал. д у х ла ; вж. Дух
лата. Кнежа, Долни Дъбник, Пловдив.

Духльов ф  — от диал. духльо  ’човек с 
надиплени потури, които напомнят духало*. 
Бистрица (Софийско).

Духнев'ф — от прякор Д ухн ьо  ( = Духльо). 
Дъбовник (Генералтошевско).

Духо м  — от д ух  — роден или кръстен на 
Духовден, на празника Свети Дух. Пещера, 
Пловдив, Костинброд (Софийско). Духов ф. 
Пещера, Ямбол, Костинброд.

Духовйтков ф — от диал. духовит  ’схват* 
лив, разумен*. Казанлък, 1917.

Духовников ф  — от диал. духовник  ’стар 
свещеник, който има право да изповядва*. 
Трявна, Варна, Търън (Смолянско).

Духтйнка ж — женска форма от Духтьо. 
Лозенград, 1897.

Духтьо м  — видоизменено от Духо под 
влияние на глаг. духт я. Духтев ф. Казан
лък, Шипка (Казанлъшко), Варна, 1900, 
Плевен.

Дуца ж — женска форма срещу Дуцо 
Сливен, 1900, Пиперково (Свищовско), Д ре- 
ново (Свогенско). Дуцин ф. Банско.

Дуцка ж — умалит. от Дуца. Русе, 1936. 
Дуцкинов ф — от Дуцкин с допълнителна 
наставка -ов. Русе, 1936.

Дуцо м  — а) от Дуко, Дучо, Д уто с 
друго окончание; б) от рум. Dujul, а то 
от Radul. Дуцев ф. Козлодуй, 1893, Дуцов 
ф. Рогозен (Ореховско), Враца. Дуцовски ф. 
Рогозен.

Дуцол м  — от рум. Dutul. Дуцолов ф. 
Гулянци (Никополско), Плевен.

Дучко м  — умалит. от Дучо. Шумен.
Дучо м  — далечно видоизменение от Йор

дан, Данчо. Търново, Гурково (Балчишко), 
Сливен. Дучев ф. Сливен, 1883, Свилен
градско. Дучевскй ф. Червен брег. Дучевич 
ф. Русе, 1936.

Душа ж съкрат. от Радуша. Шумен.
Душан м  — старинно пожелателно име: 

да има винаги душа, да живее. Лозен (Со
фийско), Русе. Душанов ф. Казанлък, 1837, 
Сопот, 1900, Лозен.

Душана и Душанка ж — женска форма от 
Душан. Кнежа (от Западните покрайнини), 
София, р. 1905, Горна Баня, Търговище.

Душепеев и Ду шо пее в ф — навярно от 
Душев и Пеев. Пловдив.

Душйл м  — от Душ(о) +  ил. Душйлов 
ф. Пазарджик, Пловдив.

Душински ф — от с. Душинци (Брезниш- 
ко). Брезник.

Душица ж — умалит. от Душа. Шумен, 
р. 1889, Плевен, р. 1896.

Душка ж умалит. от Душа или жен
ска форма от Душко. Търновско, Прова
дийско, Толбухин, Ямбол. Душкин ф. Же- 
лява (Софийско).

Душко м  — съкрат. от Радуш или умалит. 
от Душо, Душан. Търновско, Шумен, Вра
чанско, Михайловград. Душков ф. Коприв
щица, Пловдив, Гоцеделчевско.

Душляците — род в Царибродско.
Душманов ф — от душ м ан (ин ). Бреница 

(Белослатинско).
Душнйков ф — от диал. *душ ник  ’който 

души, мъчи хората*. Нова Загора.
Душо м  — съкрат. от Душан или видоиз

менено от Духо. Пловдив. Д$гшев ф .Чирпан, 
1900, Чирпанско, Карнобат, Каблешково 
(Поморийско), Крумово (Варненско).

Дъбенеца пр  — от с. Дъбене (Карловско). 
Карлово, 1900, Дъбенски ф. Хасково, 1897, 
Пловдив.

Дъбйна ж — от д ъ б й н а  ’млад и строен 
дъб*. Софийско.

Дъбйнка ж — умалит. от Дъбйна. Со
фийско.

Дъбинов и Дъбйнски ф  — от някое село 
или местност с подобно име. Сливен.

Дъбка ж — женска форма срещу Дъбко, 
Дъбьо. Синод, именник.

Дъбко м  — умалит. от Дъбьо. Н. Гефов.
Дъбнешки ф — от с. Дъбен (Луковитско). 

Плевен, 1900.
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Дъбо м  — успоредна форма на Дъбьо с 
твърдо окончание. Дъбов ф.  Дивдядово (Шу
менско), Шумен, Мало Конаре (Пазарджиш
ко), Пазарджик, Пловдив.

Дъбовски ф  — от с. Дъбово.
Дъбовянов ф — от дъбовянин  ’жител на 

с. Дъбово, Казанлъшко’. Габрово.
Дъбравов ф  — от мах. Дъбрава (Еленско). 

Габрово. *1г
Дъбчо м  — умалит. от Дъбьо. Синод, 

именник.
Дъбьо м  — а) от дървото дъб: „да бъде 

едър и як като дъб“; б) от Дабйжа с изяс
няване на неудареното а  в ъ , успоредна 
форма на Дабьо, Даби. Дъбев ф. Велинград.

Дъбков ф — вж. Дьфков. Шумен, Пазар
джишко.

Дъгарадин ф — от диал. д ъ га , ’дълга’ и 
Рада. Банско.

Дъгйдов ф.  Варна.
Дъгов ф  —  от диал. д ъ г  ’дълг, дълъг’. 

Пловдив.
Дълбоков ф  — от с. Дълбоки (Старо

загорско). Айтос, Грудово, Плевен, Варна.
Дълбочков ф — от *Дълбоксков ’от с. 

Дълбоки’. Стара Загора.
Дългарски ф — от диал. *дългар  ’нещо 

свързано с дълъг’. Негован (Софийско) — 
външно лице.

Дългин ф — от прякор Д ъ лга т а  ’висока
та’. Враца.

Дългов ф — от прякор Д ъ л г и я . Габрово.
Дългоманов ф  — от диал. *дългом ан  ’дъ

лъг, висок човек’. Пловдив, 1893, София, 
1897.

Дългошйев ф — от прякор Д ъ лго ш й ят а  
’с дълга шия’. Търново, Гоце Делчев.

Дългъчев ф  — от диал. д ъ лгъ ч  ’дълъг, 
висок човек’, Лясковец, Русе, Ямбол.

Дълкачлйев ф — вм. Далгачлиев. Шумен.
Дълъг-Аврамов ф — от дългия Аврам. 

Лясковец.
Дълъгденев ф — от дългия Дени. Златар 

(Преславско).
Дълъгдймов ф — от дългия Димо. Севлие

во, 1900.
Дълъгтотев ф — от дългия Тотьо. Стара 

Загора,
Дъмбо м  — диалектна форма на Дъбо. 

Дъмбов ф.
Дъмбовалиев ф — от диал. дъмбовалйя  

’жител на с. Дъмбово или Дъмбене, Ко- 
стурско’.

Дъмня ж, Дъмнян м , Дъмняна Ж  ■ вж . 

Дъмя, Дъмян, Дъмяна. Софийско.
Дъмша ж — от Дъм(я) +  ша• Софийско.
Дъмшо м  — от Дъм(ян) +  ию. Софийско.
Дъмя ж — съкрат. от Дъмяна с изясня

ване на неудареното а-ъ  в ъ . Софийско.
Дъмян м  — от Дамян с редукция на неу

дареното а. Вердикал, Михайлово (Со
фийско). Дъмянов ф.

Дъмяна ж — от Дамяна; вж. Дъмян. 
Софийско.

Дъна1 ж — женска форма от Дъно. Со
фийско.

Дъна2 м  — западна форма на Дъно. 
Трънско.

Дънболйев ф — видоизменено от Дъмбова- 
лиев. Пловдив.

Дънгьров ф — от тур. tangir ’дрън, дрън
кане’.

Дънеков и Дъников ф — от Дънков с  
вмъкнато ек, ик. Медвен (Котленско), Карно
бат, Брацигово, Варна.

Дънко м  — умалит. от Дъно. Трънско. 
Дънков ф. Русе, Търговище, Варна, Бела 
Слатина.

Дъно м  — съкрат. от Данаил с изясня
ване на неудареното а в ъ . Царибродско. 
Дъно в ф. Николаево (Варненско).

Дънчо м  — умалит. от Дъно, Дъньо. 
Трънско.

Дъньо м  — успоредна форма на Дъно с 
меко окончание. Дънев ^.Карлово, Бела Сла
тина, Михилци (Карловско).

Дървар пр  — от дървар. Кюстендил, 1893 
(Стойо Дървар). Дърваров ф. Асеновград, 
1927, Пловдив, Кричим.

Дървенков и Дървенов ф  — от дървенкиt 
дървен  ’як или здрав като дърво?' Злата
рица (Еленско), Габрово, Търново, Русе.

Дървеняков и Дървеняшки ф — от диал. 
*дървеняк  ’недодялан или много здрав’. 
Костенец.

Дървйнгов и Дървйнков ф — от диал. 
*дървинго, дървинко  ’як като дърво?* Ку
куш, Дряново.

Дървов ф — от прякор Д ървот о. Габ
рово.

Дърводелски ф — от дърводелец , може би 
превод на Дограмаджиев. Враца.

Дървосеров ф — видоизменено от Кръ- 
восеров. Друган (Радомирско).

Дъргънов ф — вж. Даргънов. Лясковец, 
Варна.

Държан м  — от държ й — защитно име: 
да бъде държелив, да издържа. Държанов];0. 
Пловдивско.

Държански ф — от с. Държа ново (Сан- 
данско).

Държйков ф — вм. Даржиков. Пловдив.
Държон м  — може би разновидност на 

Държан. Държонов ф. Ръжево Конаре 
(Пловдивско).

Дързо и Дързьо м  — от глаг. дързая  — 
пожелателно име: да бъде смел, да не се бои. 
Дързев ф. Казанлък, 1893, 1900. Дързов ф. 
Казанлък, 1908, Стара Загора.

Дърлев ф — от колиби Дърлевци (Елен
ско). Елена, Златарица, Горна Оряховица, 
Русе.

Дърлевски ф — от прякор Д ъ р льо  ’който 
се дърли, сърди’. Койно (Кюстендилско)
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Дърленски ф — разновидност на Дърлев 
или на Дърлевски. Варна.

Дърлянът пр  — от диал. дърлЛн  ’заядлив, 
сърдит човек’. Котел. Дърлянов ф. Каблеш
ково (Поморийско).

Дърманаров ф— от диал. *дърм анар  ’про
изводител или продавач на дарми, на бели 
забрадки’. Бургас.

Дърманджйев ф — може би вм. Дермен
джиев. Русе.

Дърманя пр  — от диал. *дърман\ вж. 
Дерманчев. Тетевен. Дърманов ф.

Дърмов ф — от прякор Д ъ р м а т а  ’ходел 
все из гората, из храстите’ ; срв. Дръм- 
ка. Щип, 1917, София, 1908.

Дърмонев и Дърмонски ф — вж. Дармонов, 
Дармонски. Никопол, Пещера.

Дърмушев ф —вм. Дормушев, Дурмушев. 
Пловдив.

Дърнев ф — от прякор Д ъ р н ьо , Д ъ р нет о  
’извеян, смахнат или сприхав човек’. 
Скопие, 1917.

Дъролс — от Тодор (изгов. Тодър) с изяс
няване на неудареното о в т^срв. Дуре. 
Дъров ф. Драгижево (Търновско), Търново, 
1893, Бяла, Русе.

Дърпатов ф — може би нарочно видоиз
менено от Дърпачев. Карлово, Пловдив, 
Гоце Делчев.

Дърпачев ф — от дърпан  ’пияница’.
Дърта ж — женска форма срещу Дрътьо. 

Н. Геров.
Дъртййски ф — от д ъ р т , д ъ р т и я . Че 

пинци (Софийско).
Дърш&нски ф  — вм. Драшански с 

типипен за говора преход на неударено 
р а  в ъ р . Бела Слатина (гроб).

Дъскарев и Дъскаров ф — от дъскар  
’производител или продавач на дъски’. 
Банско, Айтос.

Дъсковци — род в Драгойново (Първо
майско) — може би от прякор Д ъ с к а т а , 
срв. Баларев.

Дъфко м  — от Дафин с изясняване на 
неудареното а в ъ, успоредна форма на 
Дафко. Дъфко в ф, Пловдив.

Дъчо м  — от Дънчо с изпадане на н\ срв. 
Печо от Пенчо, Цочо от Цончо, Дъчев и 
Дъчов ф. Дряново, Дряновско, Трявна, 
Търново, Павликени, Русе, Видин.

Дьбков ф. Стара Загора — външни лица.
Дьблев ф  — вж. Диолев. Карлово, Плов

див.
Дьоменов ф — вж. Дименов. Варна.
Дюгенджйев ф  — от диал. дюгенджйя; 

вж. Дюкянджиев. Попово, Павликени.
Дюгмеджйев и Дюкмеджйев ф — от диал. 

дюкмедж йя ’леяр’ (тур. d6kmeci). Шумен.
Дюдюков ф — от тур. duduk ’свирка 

дюдюк’. Стежерово (Свищовско).
Дюзев ф — от диал. дюс, дюз ’равен, пло

сък* (тур. diiz). Горско Сливово, Сенник 
(Севлиевско).

Дюкенджйев и Дюкенджййски ф — вж. 
Дюкянджиев. Слатина (Ловешко), Михалци 
(Търновско).

Дюкянджйев ф — от дюкяндж ия ’съдър
жател на дюкян’ (ар.-тур. dukkanci).

Дюла ж — „литературна“ форма на Дуня- 
или на Дуля. Софийско, Пернишко.

Дюлбера ж — вм. Дилбера. Михайлов
град (македонка).

Дюлгеров и Дюлгерски ф — от дюлгер- 
’дърводелец; строителен работник’ (пер.- 
тур. dtilger). На разни места из страната.

Дюлгяров ф — от диал. дю лгяр  ’дюлгер’. 
Стара Загора, Карлово, Сопот, Пазарджик,. 
Търново, Севлиево, Златарица (Еленско).

Дюлев ф — разновидност на Дулев. 
Сомовит.

Дюлюмджйев ф  — от диал. дюлюмджия- 
’който се пазари да работи на дюлюм, на- 
декар, а не с надница’ (от тур.donum) 
Казанлък, Стара Загора.

Дюлюшменов ф. Търново.
Дюнгелиев ф — от някое село с подобно 

име. Русе.
Дюнков ф — от тур. dim ’вчера’ (?) Бра

цигово.
Дюрабанов ф. Русе.
Дюрлюмски ф — някаква разновидност на; 

Дюлюмджйев (?) Благоевград.
Дюстабанов ф — от диал. дюстабан ’чо

век с плоски стъпала’ (тур. duztaban). 
Габрово.

Дюшюнев ф  — може би от тур. dii§unmek 
’мисля, обмислям’. Михайлово (Староза
горско), 1917.

Дяволов и Дяволски ф  — от прякор 
Д явола  ’хитрец, дяволит човек*. Павликен- 
ско, Букьовци (Ореховско), Плевен, Плов
див, Грудово, Варна.

Дяволчев ф — от прякор Дяволчет о. Гру
дово (гроб).

Дяго м  — от Дяко с озвучаване на к  в г„ 
Дягов ф. Пловдив.

Дядков ф — от дядко. Пловдив.
*Дядо м  — якавска форма на Дедо. 

Дядов ф. Сливен, Варна.
Дядовски ф  — от с. Дядово (Пловдивско).
Дядойльов ф — от дядо Ильо.
Дяка ж — женска форма от Дяко. Си

листра, 1894, Кърджалийско.
Дяко м  — а) от Дянко или Дялко с из

падане на «, л\ б) от Деко с вторично якане.. 
Чирпан, Сливен, Карнобат, Разградско, 
Шумен, Преслав, Тутраканско. Дяков ф. 
Първомайско, Новозагорско, Карнобат,Сев- 
влиево, Михалци (Търновско), Шумен, Ка
варна. Дякович ф. Пловдив.

Дяковски ф  — от с. Дяково (Станкеди- 
митровско). Станке Димитров.

Дяконов ф — от дякон. Каменово (Раз
градско).
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Дялка ж — съкрат. от Недялка. Мулдава 
'(Асеновградско). Дялкинов ф — от Дялкин 
с второ окончание -ов. Пещера.

Дялко м  — съкрат. от Недялко. Ивайлов* 
градско. Дялков ф. Ивайловградско.

Дяло м  — разновидност на Дельо. Дялов 
ф . Сомовит.

Дялчо м  — съкрат. от Недялчо. Дялчев ф. 
Мулдава (Асеновградско).

Дяна ж — стегната форма от Деяна. 
Елхово, Княжево (Елховско), Карнобат, 
Варна, Тутраканско.

Дяька ж — умалит. от Дяна. Мелница 
Елховско).

Дянко м  — умалит. от Дяно. Габрово, 
Габровско, Севлиевско, Горнооряховско, 
Русе. Дянков ф. Габровско, Казанлъшко, 
Пловдив, Омуртагско. Сливница, 1881.

Дяно м  — стегната форма от Деян. 
Дянов ф. Габрово (гроб).

Дянчо м  — умалит. от Дяно. Хасково, 
1906. Дянчев ф.

Дяткин ф — от прякор Д кд ка т а  (?)
Дятчин ф — разновидност на Дяткин 

София, 1882, Станке Димитров.
Дячо м  — от Дечо с типично за говора 

якане. Равногор (Пещерско).
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Ебренов ф — може би успоредна форма 
на Абронов. Ник. Милев.

Ева ж — библейско име, евр. ..живот“. 
Берковица, Михайловградско, Врачанско 
и нарядко другаде из страната.

Ева-Марйя ж — кръстоска от Ева и Дева 
Мария. Самоков, р. 1922.

Еван м  — видоизменено от Иван. Па
нагюрище. Еванов ф. Перник.

Евангел м  — гр. Ебат^вХос ’благове- 
стител’. Софийско. Евангелов ф.

Евангел ат м  — разширено от Евангел. 
Евангелатов ф.

Евангелйна ж — женска форма от Еван
гел.

Евангелйца ж — от Евангелйна с друго 
окончание. Вършец.

Евангелия ж — женска форма срещу 
Евангел. Севлиевско, Пернишко.

Евантйя ж f— гр. EflavDia ’изобилие, 
богатство на цветя*. Варна, Шумен, Русе, 
Созопол.

Евастйя ж -— навярно вм. СевасТия. Со
фийско.

Евга ж — съкрат. от Евгения или от 
Евгалия. Трън, Трънско, Брезник, Пер
нишко, Кюстендилско, Свищов, 1894, Тър
говище.

Евгалия ж — от гр. *тих, спо
коен, ясен*. Трънско.

Евгена ж — съкрат. От Евгения. Бу- 
синци (Трънско), Доганово (Елинпелин 
ско).

Евгени и Евгений м  — гр. E6f4vtoc 
’благороден, благопристоен’ — име на ка- 
лендарски светия. Сравнително ново; така 
подновяват народното Геньо, Гено, Генчо.

Евгенйца ж — разновидност на Евге
ния. Софийско, . Елинпелинско, Плевен.

Евгения ж гр. Еб-jevia ’благородна, 
благопристойна’ — име на календарска пре
подобна. Така подновяват народното Гена.

Евгенка ж  — умалит. от Евгена. Че- 
пинци (Софийско).

Евгенчо м  — мъжка форма от Евгена. 
Мрамор (Софийско).

Евгйна ж — от Евг(а)-|-н«а. Разград
ско.

Евда ж — съкрат. от Евдокия. Главно 
ЮЗБ; Доганово (Елинпелинско), р. 1878.

Евден м  — от гр. ебдаСршу ’щастлив, 
честит’. Криводол. Ракево (Врачанско), 
Михайловград. Евденов ф. Ракево.

Евдена ж — женска форма от Евден. 
Самоков.

Евденйца ж — от Евден(а)+ш{а. Вла- 
димирово (Михайловградско).

Евденко м  — умалит. от Евден. Евден - 
ков ф. Вършец/

Евдо м  — съкрат. от Евдоким или от 
Евден. Долни Богров (Софийско). Евдов 
ф . Враждебна (Софийско).

Евдоки м  — мъжка форма от Евдокия. 
Евдокиев ф.

Евдокйл м — видоизменено от Евдоким. 
Видинско.

Евдокйм м — от гр. EuWxijiog ’по
хвален, успешен’ — име на календарскн 
светия. Видин, Видинско, Михайловград
ско. Евдокймов ф. Перник.

Евдокия и Евдокйя ж — гр. ЕббохСа 
’добра воля, благопожелание’ — име на 
календарска светица. Главно из ЗБ.

'Евдоксий м — мъжка форма срещу Ев- 
доксия. Синод, именник.

Евдоксйя ою гр. ЕЪЪо&а, ’добро име, 
слава’. Вайганд, Синод, именник.

Евдоси м — видоизменено от Евдоксий. 
Евлосиев ф. Рани лук (Трънско).

Еве м — мъжка форма от Ева (?) Н. Ге
ров.

Евелйн м  — мъжка форма от Евелина. 
Ново, рядко. Михайловград, I960.

Евелйна ж — умалит. от Ева (по името 
на киноартистка). Откъм 1928 г. насам — 
на разни места из страната.

Евйл м — навярно от Ев(а)-|-ил. Еди
ничен случай, р. към 1920.

Евица ж — умалит. от Ева. Търново, 
р. 1918.

Евйш м  — от Ев(е)+нш. Толбухин. Евй- 
шев ф. Толбухин.
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Евка ж — умалит. от Ева. Михайлов 
град, Кътина, Лозен (Софийско), Етро
поле, Щипско.

Евко м — умалит. от Еве. Н. Геров.
Евламбй otc разновидност на Евлам- 

бия. Горна Оряховица, р. 1894.
Евламбйя ж — народна форма на Ев- 

лампия. Свищов, Копривщица.
Евлампий м  — гр. ЕйХссртос ’блестящ*. 

Синод, именник.
Евлампйя ОЮ ' гр. ЕйХаряба ’блестяща*. 

Синод, именник.
Евлйнка ж — умалит. от Ева. Свогенско, 

Годечко.
Евлоги и Евлогий м  — гр. Еб/б^юс 

’благоразумен*. Рядко. Евлогиев ф. Со
фийско.

Евлогия ж — женска форма от Евлоги. 
Ря дко.

Евмений м  — гр. Eupevtog ’благоскло
нен*. Синод, именник.

Евпраксйя ж — гр. Еблра^а ’щастие, 
добродеяние’. Синод, именник.

Евпрепйя ж гр. Еbnpineia  ’благо
приличие*. Старо, рядко. Търново, 1877, 
Лясковец, 1893, Русе.

Евра ж — съкрат. от Евросина. Грапа 
(Царибродско), 1880, Сирищник (Радо
мирско), Брезник, р. 1886.

Евредйка ж — гр. ЕйроМхг} — име от 
гръцката митология. Асеновград.

Евреите родов пр  — от евреин в смисъл 
’саможив и необщителен човек*. Церецел 
(Свогенско). Кьтина (Софийско). Еврейски 
ф. Берковица, Скравена (Ботевградско).

Еврембйя ж — видоизменено от Евлам- 
бия. Михайловград, 1938.

Еврйка ж — от Евр(а)+шся. Горни 
Романци (Брезнишко).

Евро м — съкрат. от Еврон или от Ев- 
ротей. Евров ф. Струга, Якоруда, Самоков, 
Пазарджик, Кричим, Казанлък, Сливен.

Евродйка ж — вм. Евредйка. Асенов
град

Евроки м — може би от Евротей с преход 
на т ' в к \  Еврокиев ф. Русе.

Еврон м — разновидност на Ефрон. Трън? 
ско.

Европата пр  — побългарено от Европиди. 
Пещера, Враца.

Европейца п р  — от европеец. Плевен, 
1900. Европейски ф. Плевен, 1954, Пазар
джик.

Европйди м  — от гр. Ейрс&лу} ’Европа*. 
Пещера, 1900, 1927. Европйди ф. Пещера.

Европов ф — от Е вропа  (имал много 
деца, та казвали, че ще превземе цяла Ев
ропа). Каблешково (Поморийско), Волак 
(Драмско).

Евросйм м — мъжка форма от Евро- 
сима. Трънско. Евросймов ф.

Евросйма и Евросймка ж — вм. Евро- 
сина. Свогенско, Брезнишко.

Евросйна ж — западна форма на Ефро- 
сина. Брезнишко.

Евросйя ж — разновидност на Евросина. 
Желен (Свогенско), Доганово (Елинпелин- 
ско).

Евротей м — видоизменено от Йеротей 
под влияние на имена с начално ев. Евро- 
теев ф. Рашково (Ботевградско).

Еврумия ж — видоизменена «женска фор
ма от Еврон. Радомирско.

Еврьо м — успоредна форма на Евро с 
меко окончание. Изворче (Ловешко). Ев- 
рев ф. Голяма Желязна (Ловешко), Кри
чим, 1917.

Евсевий м — гр. E6o£(fcog ’благоче
стив* — име на календарски светия. Старо, 
рядко.

Евсевия ж — женска форма от Евсевий. 
Петърч (Софийско), р. 1940.

Евстаки м  — от Евстати с преход на т * 
в Kf . Пирдоп.

Евстати и Евстатий м  — гр. EdoxeUHoc
’издръжлив, траен* — име на календарски 
светия. Ломско, Враца, Русе, Елинпелин- 
ско, Панагюрско. Евстатиев ф.

Евстатко м  — умалит. от Евстати. Ба
бица (Брезнишко).

Евстрати и Евстратий м  — гр. Ебогратю  ̂
’добър воин’ — име на календарски све
тия. Рядко. Евстратиев ф.

Евта ж — съкрат. от Евтима, Евтимия. 
Трънско, Враца.

Евталйна ж — разновидност на Евта- 
лия. Ресен (Търновско).

Евталйя ж — гр. Ей$аХ{а ’цъфтеж, раз
цвет*. Каварна, Русе.

Евтенка ж — умалит. от Евта. Мрамор 
(Софийско).

Евтерка ж — съкрат. от Елевтерка. Шу
мен, р. 1892, 1926.

Евтйм м — народна форма на Евтимий. 
ЮЗБ. Евтймов ф.

Евтйма ж — женска форма от Евтим. 
Самоковско, Ихтиман, Берковица, Михай
ловградско.

Евтйменка ж — умалит. ст Евтима. Чи- 
баовци (Свогенско), р 1887.

Евтймий м  — гр. Ей$6рлос *с добро 
настроение, благодушен, весел* — име на 
календарски светия. Ciapo, рядко.

Евтимййка ж — умалит. от Евтимия. 
Шумен, 1925.

Евтимйка ж — умалит. от Евтимия. Ям
бол, 1958.

Евтимйца ж — умалит. от Евтимия. Си
листра, Русе, Тулча.

Евтимйя ж — женска форма от Евтимий. 
Русе.

Евтймка ж — умалит. от Евтима. Со
фийско.

Евтихйя ж — гр. Efovxta ’щастие*. Па
зарджик, 1905

г
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Евто м  — съкрат. от Евтим. Евтов ф. 
Трънско.

Евчо м  — умалит. от Евто. Н. Геров.
Евшй ж — съкрат. и видоизменено от 

Евсевия (?) Каварна, 1962.
Егалйн м — може би видоизменено от 

Галина. Михайловград, 1928.
Егаров ф — фонетична форма на Егоров. 

Сливен, 1893, 1930.
Егей м — гр. — име от гръц

ката митология. София, 1952.
Еглейда ж — вм. Аглаида, Аглеида. Трън

ско.
Еглйка ж — вм. Иглика, Аглика. Со

фийско.
Его м  — съкрат. от Егор. Сливен. Егов 

ф. Сливен, Шумен.
Егор м — рус. Егор (отдавнашни руски 

заселници в България). Егоров ф. Русе, 
1900, Твърдица (Новозагорско), Стара За
гора.

Едвард м  — съкрат. от Едуард, англо
саксонско име. Орехово, р. 1962.

Едварда ж — женска форма срещу Ед
вард. София, 1957.

Еделвайс ж и м  — по цветето еделвайс 
(нем. Edelweiss ’благородно бял’). Момиче, 
р. 1941, София, момче, р. 1956, Варна.

Едеров ф — от тур. eder ’цена’ (?) Со
фия, 1888.

Едикулеьски ф — от някое село или ме
стност Еди куле.

Единаков и Единяков ф — от диал. еди
н а к , единяк  ’единствен син’. Самоковско, 
Краинци (Станкедимитровско), 1917.

Едисон м  — по фамилното име на амери
канския изобретател Томас Алба Едисон. 
Бяла чер кова (Търновско), 1910, София, 
1952, Попина (Силистренско), 1949.

Едйта ж — нем. Edith, от английски 
произход. Единичен случай.

Едмонд м  — англ. Edmond. Рядко.
Едов ф — от ар.-тур. eda ’маниер, осанка’ 

(?) Мездра, 1960.
Едра ж — женска форма от Едро, Едрьо 

или съкрат. от Едрена. Луковит, 1890, 
Видраре (Тетевенско).

Едрана ж — от Едр(а)+а«а. Петърч (Со
фийско), р. 1912.

Едревка ж — разновидност на Едренка.
* Едрей м  — видоизменено от Андрей (по

неже според народния календар от Андре- 
евден дните почват да едреят).

* Едрей м  — разновидност на Едрей.
Едрена ж — женска форма от Едрен.

Бу ковец (Свогенско).
Едренка ж — умалит. от Едрена. Со

фийско, Свогенско, Елинпелинско.
Едренчолг — умалит. от Едрен. Драгоман.
Едрецов ф — от диал. *едрец ’едър чо

век’; срв. Големанов, Балабанов. Кортен 
(Новозагорско), Стара Загора, Казанлък, 
Русе, Варна.

Едреяна ж — женска форма от Едрей.
Едри м  — североизточна форма на Едрьо. 

Солник (Варненско). Едрев ф. Варна, Си
листра.

Едринка ж — умалит. от Едра. Видраре 
(Тетевенско).

Едрияна ж — разновидност на Едреяна. 
Кремиковци, р. 1937.

Едро м  — съкрат. от Едрей. Казанлък, 
1878, Силистра. Едров ф.

Едрьо м  — успоредна форма на Едро с 
меко окончание. Ловешко, Ямболско. Ед
рев ф. Ловешко, Новозагорско, Ямболско, 
Казанлък, Айтоско, Бургаско.

Едряна ж — съкрат. от Едреяна. Се- 
славци (Софийско).

Едуард м  — англ. Edward. Пловдив, р. 
1887, Пловдивско, 1908.

Ежбеков ф. Пирдоп.
Ежбечето пр .
Ежин ф  — от прякор Е ж а , Ежо ’който 

се ежи или има щръкнала коса като тара
леж’ (?) Завала (Брезнишко).

Ежков и Ежов ф — навярно от същия 
произход, както Ежин. Юнаците (Пазар
джишко), София.

Ездемйрски и Ездимйрски ф — от с. Ез-
димирци (Трънско). Трън, 1893, 1917.

Езекйя м  — от името на библейския 
пророк Йезекиил, евр. „бог укрепява“. 
Враца, Берковица, Вършец, Лехчево (Ми
хайловградско), Брест (Никополско), Вра- 
чеш (Ботевградско). Езекйев ф.

Езенев ф. Трън, 1893.
Езерйн м  — от (Охридското) езеро. Еди

ничен случай, р. към 1920.
Езерйн ф  — навярно псевдоним, станал 

редовно име. Пловдив, 1949 (свещеник 
Иван Юлиев Езерйн).

Езеров ф — псевдоним — от езеро.
Ека ж — съкрат. от Екатерина, Еленка 

или друго някое име. Неделище (Сливниш 
ко), Трънско, Враца. Екин ф. Берковица.

Екатерйн м  — мъжка форма от Екатерина. 
Михайловград.

Екатерйна ж — гр. AlxatepivYj — име
на календарска светица. Из цялата страна.

Екемджйев ф — вм. Екимджиев. Кар
нобат.

Екзаров ф  — навярно вм. Екзархов.
Екзархов ф  — от остар. екзарх  ’из

бран почетен черковник’ (от гр. i^apxog ). 
Русе.

Екзеров ф  — кръстоска от Екзаров и 
Ексеров. Тутракан, Русе.

Еким м  — от Яким, Йоаким с преход на 
я  в е, както Еньо от Яньо. Ловеч, Севлиево, 
Габрово, Габровско, Свищов, Казанлъшко. 
Екимов ф. Сопот, 1900, Гоце Делчев.

Екимджйев ф — от диал. *екимдж йя а) от 
тур. ekinci ’сеяч, земеделец*; б) видоиз
менено от х е к и м и н ; вж. Хекимов. Орехово, 
1917, Тетевен.
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Екйменов ф  — от диал. екймен  ’хекимин, 
лекар’; вж. Хекимов. Тутракан.

Екймски ф  — вм. Хекимски. Враца.
Еко м  — съкрат. от Елко, Еленко, Еким 

или друго някое име. Еков ф. Ръжево 
Конаре (Пловдивско), 1893, Айтос, 1900, 
Мало Градище (Свиленградско), Угър
чин (Ловешко), Доганово (Елинпелинско).

Екса ж — съкрат. от Ексена. Гърло 
(Брезнишко).

Ексаров ф  — разновидност на Екзаров. 
Силистра, Балчик, 1906.

Ексена ж — от гр. s5gevog ’гостоприем
на’ или съкрат. от Поликсена. Брезнишко, 
Радомирско, Клисура (Софийско), Михай
ловград, Шумен.

Ексения м — мъжка форма от Ексена. 
Негован (Софийско), р. 1884. Ексениев ф .

Ексенти м — видоизменено от Аксенти. 
Клисура (Софийско), 1884.

Ексеров ф  — от диал. ексер ’гвоздей* 
(тур. ekser); срв. Пиронков.

Ексина ж — разновидност на Ексена. 
Берковица, р. 1926.

Екьовски ф  — от с. Екьово, Екьою (Ни- 
колаево, Сливенско). Сливен.

Ела ж съкрат. от Елена, Еглика или 
друго някое име. Софийско.

Еламов ф — вж. Елямов. Разград, 1940.
Елански ф. Сливен.
Еласа ж — от гр. 4X<£oaa>v ’по-малък*; 

срв. Беба. Пловдив, р. 1918.
Елата п р  — от местност Елата, дето имал 

имот. Врачеш (Ботевградско).
Елва ж — съкрат. от Елвира. Шумен, 

1940.
Елвйра ж — исп. Elvira, у нас заето от 

литературата или от някои немкини. Русе. 
1936, Враца, р. 1958, Красно село, р. 1963, 
Ловеч, р. 1948.

Елеана ж  — разновидност на Елиана.
Елевор м. Прилеп, нар. песен.
Елевтер м  — съкрат. от Елевтери. Тър

ново, Горна Оряховица, Русе. Елевтеров ф.
Елевтера ж — женска форма от Елев

тер или съкрат. от Елевтерия. Плевен.
Елевтери м — от гр. dXeu&ipioc ’сво

боден* — име на календарски светия. Уро- 
вене (Врачанско).

Елевтерйца ж — от Елевтери(я)+г<а.Русе.
Елевтерйя ж — гр. *ЕЛвид«р£а ’сво

бода*. Старо, рядко.
Елезов ф — от турско л. и. Елез. Бла

гоевград.
Елен м  — мъжка форма от Елена, както 

Катерин от Катерина. Шумен, р. 1918, 
Попина (Силистренско), 1884, 1936, Пе
щера, р. 1956, Павелско (Асеновградско), 
1959, Добравица (Свогенско), 1956. Еленов 
ф. Расово (Ломско).

Елена ж — гр. eEX$vrj, сродно с SXij 
’слънчева светлина’ — име на календарска

светица. Доста разпространено из цялата 
страна. Еленин ф. Кюстендилско, 1906.

Еленй ж — разновидност на Елена с 
новогръцки изговор. Силистра, 1895.

Еленйца ж — от Елен(а)-|- ица. Софийско.
Еленйчка ж — умалит. от Еленйца. Со

фийско.
Еленка ж — умалит. от Елена. Елен- 

кин ф.
Еленко м — мъжка форма от Елена. ЗБ. 

Еленко в и Еленковски ф.
Еленски ф — от град Елена. Разград, 

Русе, Ихтиман.
Еленчо м — успоредна форма на Еленко. 

Рядко. Еленчев ф. Враца.
Елеонора ж — име от английски произ

ход, у нас проникнало главно след женит
бата на Фердинанд Кобург за Елеонора 
(1908 г.). Крушево (Македония), р. 1902, 
Бела Слатина, р. 1907.

Елесин ф — от рум. Elesia, разновидност 
на Елисей.

Елешка ж — далечно видоизменение на 
Еленка (?) Трудовец (Ботевградско).

Елешнички ф — от с. Елешница (Раз- 
ложко). Мелник, 1917.

Елза ж — нем. Else, съкрат. от Елизабет. 
Русе, 1936, Берковица, р. 1960, Орехово, 
р. 1962.

Елзи ою разновидност на Елза. Горна 
Оряховица, р. 1964.

Ели ж — съкрат. от Елена. Ново. Бра
цигово, р. 1953, Мездра, р. 1959, Михайлов
град, 1959.

Елиана ж — вм. Илиана, Илияна или 
кръстоска от Елена и Ана, Яна. By кан 
(Трънско), 1957, Враца, р. 1958, Русе, 
р. 1959.
Елида ж. — видоизменено от Аглида (?)

София, р. 1936, Дол. Романци (Брезниш
ко), р. 1942.

Елиета ж — от Ел(ена)-\-иет а  от имена 
като Мариета, Жулиета и под. Кюстендил, 
р. 1959.

Елйза ж — съкрат. от Елизабета. Видин, 
р. 1922.

Елизабет и Елизабета ж — западноевро
пейска форма на Елисавета. Ново, рядко.

Елизар м . — навярно от Велизар с из
пуснато в. Безден (Софийско), р. 1920.

Елйивански ф  — от тур. elli *50’ и Иван — 
от род или махала с петдесет Ивановци 
(?) Пловдив.

Елйка ж — разновидност на Елица. Брез
нишко.

Еликарйя или Еликерйя ж — може би 
видоизменено от Гликерия. Раково (Кю
стендилско), р. 1884.

Елймов ф  — от ар.-тур. elim ’тъжен, 
печален*. Битоля.

Елйн м — от Илин с преход на неударе- 
ното и в  е, Голак (Ихтиманско), р. 1926,
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Велинград. Елйнов ф. Елински ф. Русе,
1936.

Елйна ж — вм. Илина; вж. Елин. Ра
домирско, Михайловградско, Ловешко.

Елйнка ою умалит. от Елина. Софий
ско, Елинпелинско, Свогенско, Радомирско, 
Ихтиманско, Пазарджишко.

Елйн Пелин ф — писателски псевдоним.
Елионора ж фонетична форма на Елео

нора.
Елисав м — мъжка форма от Елисава. 

Власатица (Врачанско), 1955.
Елисйва ж — съкрат. от Елисавета. Стан

ке Димитров, р. 1858, 1860, 1872.
Елисавета ж — евангелско име, евр. „бог 

се е заклел“. Из цялата страна.
Елисей м — име на библейски пророк, 

евр. „бог спасява“. Пирот, 1880, София, 
1893, Банско, Плевенско, Русе, Свогенско, 
р. 1933. Елис&ев ф. Трънито (Габровско).

Елис&йна ж кръстоска от Елисей и 
името на с. Елисейна. Брезе (Свогенско), 
р. 1931.

Елисейски ф — от с. Елисейна (Врачан
ско). Враца, Бистрец, Медковец (Врачан
ско).

Елйт м — според семеен разказ: кумът 
се отбивал в софийската бирария „Елит“ 
и оттам харесал това име; друг вариант: 
съдържателят на софийската бирария бил 
брезнишки зет, известен с прякор Елит. 
Извор (Брезнишко), р. към 1925.

Елйта ж — разновидност на Елица (?) 
Кратово, р. 1875.

Елйца ж — от Елена или Елисавета» 
сближено по народна етимология с дървото 
ела.' Врачеш (Ботевградско), 1648, Скра
вена, Разлива (Ботевградско), Етрополе, 
Гниляне, Негован (Софийско), Свогенско, 
Трънско, Брезнишко, Вършец, Крива бара, 
Орсоя (Ломско), Шумен, р. 1879.

Елйчка ж — умалит. от Елица. Брезник, 
р. 1963.

Елия ж — по името на римлянката Елия, 
за която се говори в античния надпис на 
една чешма в̂  Никопол. Никопол, р. 1937 
и по-млади, Сомовит.

Елияна ж — вм. Илияна; вж. Елиана.
Елка ж — съкрат. от Елена; срв. Елица. 

Етрополе, 1622, Тетевен, 1648, Софийско, 
Ботевградско, Ихтиманско, напоследък до
ста разпространено из цялата страна. 
Елкин ф.

Елкана ж — от Елка-{-«а. Просеник (Сяр- 
ско), нар. песен.

Елкеков ф — от тур. yelken ’корабно 
платно* (?) Бургас.

Елко м — мъжка форма от Елка. Дебър 
(Македония), Мездра. Елков ф. Турска 
Тракия, Доброселци (Тополовградско), Сли
вен, 1883, Ямбол, 1900, Пловдив.

ЕлмДзов ф  — от Ялмазов, видоизменено 
покрай скъпоценния камък елмаз. Сли
вен, Айтос, Стара Загора, Варна.

Елмйр м  — мъжка форма от западно
европейското име Елмира. Варна, 1958.

*Елмо или *Елма м  — от тур. elma 
’ябълка*. Елмов ф. Пловдив.

Ело м  — декомпозирано от Елко, схва
щано като умалително име. Н. Геров. 
Елов ф. Сливен, 1900. Елич ф. Русе, 1936.

Елбвички и Еловишки ф  — от с. Еловица 
(Михайловградско). Михайловград.

Елойза ж — фр. HeloYse, героиня на 
роман от Жан Жак Русо. София, 1957.

Елпенйка и Елпенйки щИС “ гр. *Е XmvtxT] 
’надежда за победа*. Свищов, р. 1894, Плов
див.

Елтимия ж  — може би видоизменено от 
Евтимия. Провадия.

Елфи ж — съкрат. от Елфрида.
Елфимов ф.
Елфрйда ж — нем. Elfriede.
Елхй ж — навярно от новогодишна елха. 

София, р. към 1948, Търговище, р. 1957 
(поправено на Елка).

Елхов ф  — от Елов с вмъкнато х  (?) 
Варна, 1936, Шумен, 1940.

Елховеца п р  — от с. Елхово (Староза
горско). Стара Загора, 1900.

Елхрйда ж — от Елфрида с преход на 
ф  в х . Севлиево, р. 1963.

Елчин ф  — от Елкин с преход на к ' в ч'. 
Разлог, 1940.

Елчинов ф  — от Елчин с допълнително 
окончание -ов. Разлог, Велинград.

Елчо м  — разновидност на Елко. Угър 
чин (Ловешко), Хасково, нар. песен.

Елшански ф  — от някое село с подобно 
име. Сяр, Благоевград.

Елши ски и Елши шки ф — от същия про
изход, както Елшански. Пещера, 1940.

Елямов ф — от тур. ela ’светлосив’ 
(имал ясносини очи?). Ямбол.

Ема ж — съкрат. от Емилия или от Емоя. 
Радомир, Дебньово (Троянско), София, 
р. 1904.

Еманди м  — видоизменено от Диаманди- 
Емандиев ф. Върбово, Орешец (Харман
лийско).

Емануйл м  — библейско име, евр. „бог 
е с нас“. Рядко. Емануйлов ф.

Емениджйев ф  — от диал. еменидж йя  
’обущар, който шие емении* (ар.-тур. 
yemenici). Шипка (Казанлъшко), 1917.

Емешка ж — видоизменено от Ема, Еми
лия (?) Търново, р. 1911.

Емйк м  — изопачено от Емил. Лехчево 
(Михайловградско), р. 1960.

Емйл м  — от лат. Aemilius — име на 
стар римски род (от aemulus ’съперник*. 
Разпространено у нас главно след 1907 г., 
когато излиза в български превод книгата
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„Емил или за възпитанието“ от Жан Жак 
Русо. Емилов ф.

Емилиан м  — лат. Aemilianus, прилагат, 
от Aemilius — име на календарски све
тия. Рядко.

Емилиана ж — женска форма от Емилиан. 
Мездра, р. 1958.

Емйлия ж — женска форма от Aemilius. 
вж. Емил. Сравнително ново.

Емилиян м  — писмена разновидност на 
Емилиан. Емилиянов ф.

Емилияна че — женска форма от Емилиян. 
Рядко.

Емилян м  — съкрат. от Емилиан. Плов
див, р. 1896.

Емна ж — умалит. от Ема. Кюстендил, 
р. 1959.

Еморфйя ж — гр .’ЕррорфСа ’хубост’. Ка
варна, р. 1962.

Емоя DtC навярно вм. Еноя. Радомир
ско.

Емперов ф. Айтос.
Емфеев ф. Търново.
Емфиджйев и Емфиеджйев ф — от диал. 

емф идж йя, емфиедж йя; вж. Енфеджиев. 
Плевен, 1893, Кюстендил (гроб).

Ена ж — женска форма от Еньо, Ене 
или съкрат. от Елена. Станке Димитров, 
1818,' Кюстендилско, Пернишко, Софий
ско, Свогенско. Енин ф. Калофер, 1893.

Енгела ж — видоизменено от Ангела, 
Ангелина. Поповско.

Енгелйй м  — видоизменено от Ангелий. 
Енгелйев ф. Курт. Конаре (Пловдивско).

Енгелйца ж — видоизменено от Анге
лина.

Енгелс м  — от фамилното име на Фрид
рих Енгелс. Михайловград, р. 1922, 1923.

Енгибар м  — арменско име у нас от сме
сен брак. Варна, 1936. Енгибаров ф. Варна, 
Тетевен.

Енгьозов ф — от Янгьозов с преход на 
я  в е.

Ендаров ф  — от гр. yevzdpov ’кехли
бар* (?) Пловдив, Бъта (Панагюрско).

Енджйков ф — от диал. ендж йк ’коже
на торба’ (тур. yancik). Лехчево (Михайлов
градско).

Енджо м  — от Енчо с озвучаване на 
нч в ндж. Енджо в и Енджев ф. Пазарджик, 
Пловдив.

Ендовидски ф.
Ендонйка' ж — гр. *Ev8ovvtxrj ’вътрешна 

победа’. Русе, 1936.
Ендрьо м  — разновидност на Едрьо. Ен- 

древ ф. Пещера, Пловдив.
Ене м  — западна форма на Еньо. Со

фийско. Енев ф.
Еневка ж — от цветето еневка . Вършец, 

р. 1939.
Енергиев ф — от прякор Е нер ги ят а , 

възникнал по някакъв повод. Сливен.

Енжибазов ф — от тур. yanci ’страни
чен’ и пер.-тур. baz ’играч* (?) Пловдив

Ени ф  — от тур. yeni ’новият*. Плов
див (Станка Йозова Ени, Йозо Иванов 
Ени).

Енйиванов ф — от прякор ени ’новият’ 
Иван. Пловдив.

Енйка ж — женска форма от Еники. 
Гол. Конаре (Пловдивско), Владимиро- 
во (Михайловградско), Карапелит (Сили
стренско) .

Енйки м  — от гр. eIo)avv(xtog, а то от 
Йоан. Русе. Енйкиев и Енйкев ф. Силистра.

Енйкия м  — разновидност на Еники. 
Пирдоп. Енйкиев ф.

Енйко м  — видоизменено от Еники. 
Силистра, Алфатар (Силистренско), Енй- 
ков ф.

Енйманев ф— от прякор ени ’новият’ 
Маньо. Драганово (Горнооряховско).

Енински ф — от с. Енина (Казанлъшко).
Енихасанов ф — от прякор ени ’но̂  

вият’ Хасан. Бяла.
Енйца ж — успоредна форма на Еника.
Енйчеров и Еничаров ф — от тур. yeni? 

feri ’еничерска войска’. Панагюрище, Пло
вдив, Прилеп.

Енйчерски ф  — от с. Еничери (Дрянов? 
ско) или разновидност на Енйчеров.

Енйчко м  — умалит. от Еники. Люта- 
джик (Врачанско), Заножене (Берковско). 
Енйчков ф.

Енйшейнов ф. Самоков.
Енишки ф — от с. Еница (Белослатин- 

ско).
Енка ж — умалит. от Ена. Софийско, 

Самоковско, Своде (Ботевградско). Енкин 
ф. Карлово. \

Енко м  — умалит. от Еньо  ̂ успоредна 
форма на Енчо. Карлово. Енков ф. Кар
лово, Тетевен, Доброславци (Софийско).

Енкула ж успоредна форма на Янкула. 
Вайганд.

Ено м  — от Еньо със затвърдяло окон
чание. Волуяк (Софийско).

Енто м  — от Ено с вмъкнато т . Ентов 
ф. Костинброд (Софийско).

Енбя ж — женска форма от Ене (?) 
Радомирско.

Енфеджйев ф — от диал. енфеджйя ’про
давач или смъркач на енфие* (ар.-тур. 
enfiyeci). Русе, 1900.

Енча ж — женска форма срещу Енчо. 
Станке Димитров.

Енчо м — умалит. от Еньо. Главно СИзБ 
типично за Лясковец. Енчев и Енчевски 
ф. Енчевич ф. Русе, 1935.

Еньо м  — от Яньо с преглас на я  в е. 
Главно ИзБ. Енев, Еньов и Еневски ф.

Епаминонд и Епаминонди м  — гр. ’Ела- 
luvtivdag , име на старогръцки вожд. Со
фия, р. 1903, Асеновград.
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Епитафов ф — от гр. т̂естоьфсос ’над
гробен*. Варна.

Епйтропов ф — qt епит роп  ’черковен 
настоятел’ (гр. Suteporcog). Панагюрище, 
Пловдив, Стара Загора, Русе.

Епифан м  — съкрат. от Епифаний. Епи- 
фанов ф. Варна.

Епифаний м  — гр. ’Ewtcpavtog 'виден, 
бележит’. Синод, именник.

Епракйя ж — вм. Епраксия. Станке Ди
митров, р. 1877.

Епраксйя ж — вм. Евпраксия. Станке 
Димитров, р. 1875.

Епрошенка ж. Шумен, 1940.
Епчййски ф — от диад. *епчия 'който 

работи, купува и под. на цяло’ (от тур. 
hep 'цял'). Кула.

Ера лс — съкрат. от Ерина. Брезнишко, 
Своге, Пазарджик.

Ерам м  — видоизменено от Аврам. Ера- 
мов ф.

Ерамко м  — умалит. от Ерам. Чорлево 
(Ломско), 1893. Ерамко в ф.

Ерасланка ж. Калотина (Царибродско), 
р. 1889.

Ервант м — навярно арменско име. Ер 
вантов ф.

Ервенлйев ф — може би от с. Ердуван- 
лии (Сокол, Новозагорско).

Ервин ф.
*Ерган м  — от гр. йруоу 'дело, труд’ 

(?) Ерганов ф.
Ергенйца ж — пожелателно име: да си 

намери ерген или да бъде мъжествена като 
ерген (?) Церецел (Свогенско), Кътина, 
Подгумер (Софийско), р. 1899.
. *Ергун м  — разновидност на Ерган. Ер- 
гунов ф. Кюстендил, 1879.

Ердан м  — видоизменено от Йордан. Ер- 
дански ф. Владимирово (Михайловградско).

Ердана ж — видоизменено от Иордана. 
Мърчево, Славотин (Михайловградско).

Ерделиски ф — от някое село с подобно 
име. Самоков, Благоевград.

Еребаканов ф — от тур. yerebakar 'ко
варен, лицемерен*.

Еревинов ф — навярно сродно с Ервин.
Ередйна лс — кръстоска от Ердана и 

Ередия. Михайловград, Баня (Михайлов
градско), Брезе, Заноге (Свогенско).

Ередйнка ж — умалит. от Ередйна. Го
деч, Алдомировци (Сливнишко).

Ередйя ж — разновидност на Харадия. 
Михайловград, 1894.

Ереев ф — от йерей  'свещеник' (гр. 
ftpdag), еднакво по значение с Попов. 
Средна кула (Русенско).

Ереков ф — от тур. erik 'слива' (?) Русе.
Ерелйев и Ерелййски ф — от с. Ерелии 

(Смилец, Панагюрско) или от тур. yerli 
’местен човек'. Панагюрище, Габрово, Са
моковско.

Еремййка ж — женска форма от Еремия. 
Разград. v

*Еремин м  — видоизменено' от Еремия 
(?) Еремйнов ф. Гулянци (Никополско).

*Еремичо м  — вм. *Еремийчо, умалит. 
от Еремия. Еремйчев ф. Орехово.

Еремйя м  — име на библейски пророк, 
евр. „бог отхвърля“. Старо, рядко. Ере- 
мйев ф.

Еремов ф  — от диал. ерем  'ярем' (?) 
Павел баня (Старозагорско).

Еренджйков ф  — от тур. егеп 'доброде
телен човек' и умалителна наставка -cik. 
Хасково, Пловдив.

Еренка ж. Стралджа (Ямболско).
Еретйна ж — видоизменено от Харетина. 

Лютаджик (Врачанско).
Ерибаканов ф — вм. Еребаканов. Русе.
Ерик м  — скандинавско име „самовла- 

стник, самодържец“. Единичен случай.
Ерика ж — женска форма от Ерик. 

Пазарджик, р. 1928, Карлово, р. 1959.
Ерйлка ж — кръстоска от Ерина и Рил- 

ка. Софийско.
Еримов ф. Брацигово.
Ерйна ж — от Ирина с преход на неуда- 

реното и в е. ЮЗБ. Ерйнин ф. Разложко, 
Банско. Ерйнски ф.

Ерйке ж — стара форма на Ерина. Коп
ривщица.

Ериней м — вм. Ириней; вж. Ерина. 
Еринеев ф. Толовица (Ломско).

Ернний м — разновидност на Ериней. 
Ериниев ф. Пловдив.

Ерйнка ж  — умалит. от ЕринаУ Софий
ско. Ерйнкин ф. Вършец.

Еринци род в Прауждги(Белоградчишко).
Ерйсъбев ф  — може би вм. *Енисъбев; 

вж. Енииванов. Лясковец.
Ерифйна ж — навярно от турско л. и. 

Ариф; вж. Арифов. Пловдив, р. 1893.
Ерка ж — умалит. от Ера, Ерина. ЗБ, 

Плевен, Пловдив.
Еркеков ф  — от тур. erkek 'мъж; мъже

ствен'. Ямбол.
Еркечков ф  — от прякор Еркечко\ вж. 

Еркеков. Свищов, 1888.
Ерко м  — умалит. от Еро. ЮЗБ. Ерков 

ф. Кюстендил.
Ерма ж съкрат. от Ермена и свързано 

с името на река Ерма. ЗБ.
Ермаков ф.
Ермаин м  — може би разновидност на 

Ермен. Перник, 15— 16 век.
Ермановски ф. Варна (македонец).
Ермей м  — разновидност на Ермен. Шу

мен, нар. песен.
Ермен м  — от гр. elpappivYj 'съдба'. 

Вишан (Годечко). Ерменов ф.
Ермена ж — женска форма срещу Ер • 

мен. Превала (Михайловградско), Вършец.
Ерменка ж — умалит. от Ермена. Со

фийско.
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. Ермен ко м  — умалит. от Ермен. Ботев
градско, Михайловградско. Ерменков ф.

Ерменчо м  — успоредна форма на Ер
менко. Ерменчев ф.

*Ермйл м  — гр. *Epp6Xog — име на ка- 
лендарски светия.

Ермйла ж — женска форма от Ермил.
*Ермин м  — разновидност на Ермен. 

Ерминов ф. Плевен.
Ермо м  — съкрат. от Ермен. Ермов ф. 

Свиленград.
Ерна ж — нем. Егпа, съкрат. от Er

nestine. Рядко.
Ернест м  — вм. Ернст. Самоков, р. 

1893.
Ернст м .— нем. Ernst 'борба'. Тетевен, 

р. 1930, Орехово, р. 1962.
Еро м  — съкрат. от Ерофим, Еротей, 

Еремия или друго някое име. Никопол. 
Еров ф. Плевен, Кула, Пазарджик, Па
зарджишко, Панагюрище, Зиляховско. 
Ерски ф . • Михайловград, Михайловград
ско.

Ероксана ж — кръстоска от Роксана и 
Ерсена. Алдомировци (Сливнишко).

Ерони м  — писмена разновидност на Йе- 
рони. Шумен, 1940.

Еротей м  — вм. Йеротей. Царево село 
(Щилско). Еротеев ф. Фурен (Ореховско).

Ерофим и Еруфйм м  — видоизменено от 
Серафим или Херувим. Вършец, Мала 
Кутловица (Михайловградско).

Ерса ж — съкрат. от Ерсена. Софийско.
Ерселйя DfC видоизменено от Русалия. 

Пловдив, р. 1922.
Ерсена ж — видоизменено от Арсена. 

Михайловград, Църклевци (Софийско).
Ерсенка ж — умалит. от Ерсена. Со

фийско.
*Ерул м  — от Ер(о)4-у л . Ерулски ф. 

Трън.
*Ерусалй м  — съкрат. от Йерусалим. 

Ерусалйев ф. Варна, 1936.
Ерусалйм м  — писмена разновидност на 

Йерусалим. Търново, 1924. Ерусалймов 
ф . Свищов.

Ерусалйма ж — женска форма от Еру
салим. Враца.

Еруфйм м  — вж. Ерофим. Вършец, р. 
.1896.“

Ерфан м  — може би от гр. dpqpavdg 
’сирак’. Миланово (Свогенско).

Ерфан дов ф — от същия произход с 
Ерфан. Сливен, Хасково.

Ерчо м  —- умалит. от Еро. Копривщица. 
Ерчов ф. Бр. Миладинови.

*Ершо м  — разновидност на Ерчо. Ер- 
шов ф.

Ерьо м  — успоредна форма на Еро с 
меко окончание или от Яро с преход на 
я  в е . Ерев ф. Свищов, Пловдив.

Есапчйев ф — вж. Хесапчиев. Велин
град.

Есен м  — видоизменено от Асен или от 
Ясен. Есенов ф. Русе.

* Есена и * Есения ж — видоизменено от 
Ексена. Есенни и Ес&нийн ф. Самоков.

Есенко м  — умалит. от Е$ен. Есенков 
ф. Търново.

Есенчо м  — умалит. от Есен. Есенчев 
ф. Габрово (гроб).

Есен яков ф  — от диал. есеняк 'роден 
през есента'. Лом, 1908.

Ескидаров ф — от диал. ескидар  'вех
тошар' (тур.-пер. eskidar); срв. Ескиджиев 
Просеник (Айтоско).

Ескиджиев ф  — от диал. ескиджия ’вех
тошар’ (тур. eskici). Русе, Шумен.

Еско м  — умалйт. от Есо. Есков ф.
Ескьо м  — разновидност на Еско. Ескев 

ф. Казанлък.
Есмеров ф  — от ар.-тур. esmer 'мургав, 

чернокос'. Шумен.
Есо м  — видоизменено от Евстати, Ев- 

севий или друго някое име. Есов ф. Само
ков, Ръжево Конаре (Пловдивско).

Естера ж — разновидност на Естир с 
„католически“ изговор на rj като е. Плов
див, р. 1878, 1888.

Естерка ж умалит. от Естера. Плов
див, р. 1895.

Естйр ж — гр. ’Ealhflp, библейско име, 
евр. „звезда“. Рядко.

Естйрка ж — умалит. от Естир. Казан
лък.

Есто м  — видоизменено от Евстати. Ца- 
рибродско.

Естрат м  — видоизменено от Евстрати. 
Кюстендил, 1879.

Есьо м  — успоредна форма на Есо с 
меко окончание. Есев ф. Калояново (Плов
дивско), Пловдив.

Ета ж — от Евта или от Вета с изпадане 
на в. Станке Димитров, 1818, Долно Ро- 
манци, Билинци (Брезнишко).

Етемов ф  — от тур. л. и. или разновид
ност на Етимов. Варна.

Етймов ф — от ар.-тур. yetim 'сирак'. 
Русе, Варна.

Етка ж — умалит. от Ета. Радомирско
Ето м  — от Евто с изпадане на в. Кукуш, 

Пловдив. Етов ф. Пловдив, Ветрен (Па
зарджишко), Велинград, Костандово (Ве- 
линградско).

Етрополски ф  — от град Етрополе.
Етугов ф. Кремена (Врачанско).
Етърски ф — от с. Етърът (Габровско). 

Габрово, Плевен, 1900.
Еужения ж — румънска форма на Ев

гения. Силистра.
Ефария ж — от гр. s^xotpsta 'прелест; 

съгласие'. Трайково (Ломско).
Ефеев ф.
Ефендиев и Ефендийски ф  — от ефенди 

'господин' (гр.-тур. efendi). Родопите, Кю
стендил.
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Ефендра ж. Твърдица (Сливенско).
Ефендулов ф  — разширено от Ефендиев 

с румънски член u l  (?) Игнатиево (Варнен
ско).

Ефимйи ж — разновидност на Ефимия. 
Смолянско.

Ефимйя Ж  ' гр. Ейср̂ рСа ’добро име, 
добра известност*. Търново, Русе, Тете
вен, Радомирско, Благоевград.

Ефрейдов ф. Пловдив.
Ефрем м  — библейско име, евр. „пло

дородие44. Рядко, на разни места из страната. 
Ефремов ф .

*Ефремен м  — от Ефрем-)-ен. Ефреме- 
нов ф. София, 1897.

Ефрйя ж. Михайловград, 1913, 1929, 
Ломско.

Ефродй ж — може би видоизменено от 
Афродита. Ямбол, р. 1883.

Ефродйнка ж  —  умалит. от Ефродй. Кри
водол (Врачанско), р. 1958.

Ефрои м  — от гр. вйурт  ’весел*. Сли
вен.

Ефронка ж — женска форма от Ефрон. 
Гоз (Брезнишко), р. 1928.

Ефросенйя ж — разширено от Ефросина. 
Русе, 1936.

Ефросина ж — гр. Ейфрообут) ’веселие, 
удоволствие, радост*. Нарядко из цялата 
страна.

Ефросйя ж — видоизменено от Ефросина- 
Виница (Варненско).

Ефтенка ж — писмена разновидност на* 
Евтенка. Мрамор (Софийско).

Ефтимйца ж — писмена разновидност на 
Евтимица. Кюстендил.

Ефто м , Ефто в ф  — вж. Евто, Евтов. 
Орехово.

Ехларов ф. Пловдив.
Ехрем м — от Ефрем с преход на ф в х . 

Търговищко, 17 в.
Ецо м — от Ето с друго окончание, както- 

Вуцо и Вуто, Гецо и Гето, Йоцо и Йото. 
Ецов ф. Велес, Айтос, Бургас.

Ечо м — от Ето с друго окончание, както- 
Гечо и Гето, Кочо и Кото. Царибродско, 
гара Левски. Ечев ф. Левски, Варна.

Еша1 ж — женска форма от Ешо. Со
фийско.

Еша2 м — западна форма на Ешо.
*Еп1&н м — от Еш(о)-|-ан. Ешановски< 

ф. Горник (Белослатинско).
Ешекчйев ф  — от диал. еш екчия ’мага- 

ретар* (тур. e§ekfi). Русе.
Ешка ж — умалит. от Еша1. Софийско.
Ешко м — умалит. от Ешо. Софийска.
Ешо м — от Ето, Есо, Ечо с друго окон

чание.
Ешомйков ф  — от диал. иш омйк  ’извара*- 

Побит камък (Разградско), 1917.
Ешпеков ф — вж. Ишпеков. Ямбол.



ж
Жабара пр  — от ж абар ’ 1. който лови 

или яде жаби; 2. птица чапла или щърк*. 
Кюстендилско, Литаково (Ботевградско). 
Жабарев ф. Станке Димитров. Жабаров1  
ф. Самоков. Жабарски1  ф. Лобош (Радо
мирско).

Жабаров2 и Жабарски2 ф  — вм. Джабаров, 
Джабарски. Ловеч, Габрово.

Жабата пр  — от жаба или от тур. caba; 
вж. Джабов. Стара Загора.

Жабев ф — от прякор Ж абет о  или вм. 
Джабов. Кюстендил, 1879, Варна.

Жабйлов ф — вм. Джабилов. Ново село 
(Троянско), Лясковец, Търново.

Жабински ф — навярно вм. Жаблянски 
или Жабокрътли. Кюстендил, 1893.

Жабков ф — от прякор Ж абкат а. Плов
див.

Жабленов и Жабленски ф — вм. Жабля-
нов, Жаблянски.

Жаблянов и Жаблянски ф — от с. Жаб- 
ляно (Радомирско). Друган (Радомирско).

Жабов ф — от прякор Ж абат а  или вм. 
Джабов. Грудово, Сливен, 1893, Сливенско, 
Стара Загора, Пещера, Градец (Видинско).

Жабокрътли ф — от с. Жабокрът (Кюстен
дилско). Кюстендил, 1879.

Жагазов ф. София, 1867.
Жагров ф — вм. Джагров, Джагаров. 

Пловдив.
Жадала и Жадалов ф.
Жайгеров ф — може би от пер.-тур. 

cayigir aimak ’съществувам, заемам място’. 
Пловдив.

Жака ж — вм. *Джака, женска форма 
от Джако. Пелишат (Плевенско).

Жаклйн м  — мъжка форма от Жаклина. 
Габрово, р. 1959.

Жаклйна ж — фр. Jacqueline. Варна, 
р. 1956.

Жала ж . Трявна, умр. 1957.
Жалко веки ф  — може би от често повта

ряне на чуждата за говора дума „жалко“. 
Разлива (Ботевградско).

Жалнов ф  — от прякор Ж а лн и я . Русо- 
кастро (Бургаско).

Жалов ф — според семеен спомен: дя- 
дото прекарвал стока на френеца Jaloux, 
често повтарял името му, докато сам приел 
прякор Васил Жало. Хвойна (Асеновград-
ско), Пловдив.

Жаловци — род в Дружево (Свогенско).
Жан м  — фр. Jean, отговаря на Иван. 

Рядко.
Жана ж — съкрат. от Божана или френ

ска форма на Иванка (Jeanne). Рядко.
Жангъзов ф  — вм. Джангазов. Асенов- 

градско.
Жанда ж — от Жана с вмъкнато д. Велин

град, р. 1949.
Жандо м  — от Жано с вмъкнато д. 

Жан до в ф.
Жанет1 ж фр. Jeannette, умалит. от 

Jeanne. Ново, рядко.
Жанет2 м  — мъжка форма от Жанет1. 

Кюстендил, р. 1958.
Жанета ж — разновидност на Жанет1. Но

во, рядко.
Жанйна ж — от Жан(а) +  ина. Толбу

хин, р. 1958.
Жанйна-Мая ж. Варна, р. към 1948.
Жанка ж — умалит. от Жана. Ракитово 

(Велинградско), р. 1956.
Жано м  — съкрат. от Божан (?) Радо

мирско. Жанов ф.
Жантйл м  — фр. Gentil ’благороден’.Еди

ничен случай.
Жанчо м  — умалит. от Жано. Радомир

ско.
*Жаньо м  — успоредна форма на Жано 

с меко окончание. Ж&нев ф.
Жара ж — женска форма от Жаро. 

Жарин ф.
Жаравков ф . Може би измислено от 

Вазов.
Жарданов ф. Варна.
Жарко м  — умалит. от Жаро. Бела Па

ланка, 1917. Жарков ф. Гор. Пасарел, Са
моков.

Жаро м  — от жар; срв. Жего и Огньо. 
Жаро в ф. Кърджали.
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Жартов ф — вм. Джартов. Златарица 
«(Еленско).

Жасмйн м  — мъжка форма от Жасмина. 
Ново, Рядко.

Жасмйна ж — от фр. jasmin ’ясмин*. 
Михайловград, р. към 1928, Берковица, 
р . 1958, 1960, Бела Слатина, р. 1961, Пле
вен, Варна.

Жасмйн ка ж умалит. от Жасмина.
Жатев и Жатов ф — вм. Джатев, Джатов. 

Михайловград.
Жбантов ф. Калапотино (Гоцеделчевско).
Жвакин ф. Красно село.
Жгумов ф. Пещера (навярно карака- 

чанин).
*Ждан м — от старинно ж дан ’очакван’. 

Ж дано в ф. Търново (Анастасия Панайотова 
Жданова, р. 1860).

Ждеров ф. Враца, 1947 (външно лице).
Ждраков ф — може би съкрат. от Маж- 

драков. Белица (Разложко), Велинград.
Ждребов ф — от ждребе ’жребе’; срв. 

Жребев.
Ждреталов ф. Велинград, 1917.
Жебеловф— от ар.-тур. cebel ’планина’.
Жевагин ф. Горско Сливово (Севлиевско).
Жегаурзов ф — видоизменено от Жугаур- 

сов. Русе.
Жегите — род в Царибродско.
Жегларски ф — от прякор Ж егла р а , въз

никнал по някакъв случай от жегла. Вра- 
чеш (Ботевградско).

Жегличанов ф — може би близко по зна
чение с Жегларски. Брегово (Видинско).

Жеглов ф — от прякор Ж еглат а  или 
Ж егъ ла  (държал се „на жегъл“ или по 
друг някакъв случай), Габрово (гроб).

Жего м  — според семейно предание: да
лечен прадядо се родил на нивата в голяма 
жега, затова го кръстили Жего. Солунско. 
Жегов ф. Разлог, 1917, Пловдив.

Жеднаски и Жедненски ф — от с. Жедна 
•(Радомирско).

Жедоманов ф. Сливен.
Жежко м — умалит. или разновидност 

па Жего. Жежко в ф. Прилеп.
Жежо м  — успоредна форма на Жего, 

Жежко. Жежо в ф. Драчево (Скопско). 
Жежев ф. Благоевград.

Жезлов ф — разновидност на Жеглов. 
Габрово.

Жейка ж — женска форма от Жейко- 
Карнобат. Жейкин ф. Ловеч, 1878.

Жейко м  — вм. Джейко. Жейков ф. 
Лом. 1927.

Жейна ж — женска форма от Жейно. 
Котленско, Карнобат.

Жейно м  — от Дженьо с преход на дж в 
ж  и с  премет на йотацията. Жеравна, 
Медвен (Котленско), Житница (Провадий
ско). Жейнов ф. Жеравна, Житница, Айтос, 
Каварна, Алфатар (Силистренско), Русе.

Жека ж — женска форма от Жеко или 
съкрат. направо от Желязка.СИзБ. Жекин ф.

Жекелов ф — видоизменено от Жукелов. 
Елена (Харманлийско).

Жеко м  — съкрат. от Желязко, ИзБ. 
Жеков и Жековски ф.

Жела ж — женска форма от Жельо или 
съкрат. направо от Желязка. ИзБ.

Желалов ф  — може би видоизменено от 
Джелалиев. Русе.

Желан м — от ж елан ’дълго очакван, 
дълго жадувай’. Желанов ф. Етрополе 
(стар местен род).

Желанко м  — умалит. от Желан. Желан- 
ков ф. Карнобат.

Желваров ф  — от диал. *желвар ’който 
лови и яде желви, костенурки*. Пловдив. 

Желебов ф  — вм. Джелебов.
Желез м  — защитно име: да бъде здрав 

като желязо (навярно и под влияние на 
гръцко Сидер); срв. Желяз. СИзБ. Железов.

Железа ж — женска форма от Желез. 
Добруджа, Русенско.

Железан м  — от Желяз ан. Железанов 
ф. Елена (Харманлийско).

Железаров и Железарски ф — от желе
зар . Рядко.

*Железен м  — от ж елезен; срв. Желез. 
Железнов ф. Толбухин.

Железко м  — екавска форма на Желязко. 
Кула, Раковица, Старопатица (Кулско). 
Железко в ф.

Железнички и Железнишки ф — от с. Же-
лезна (Михайловградско). Михайловград.

Железчо м — умалит. от Желез, Желяз. 
Сливенско, Ямболско. Железчев ф.

Желена ж — от диал. желен ’очакван, 
жадувай’. Михайловград, р. 1932.

Желенски ф  — от с. Желен (Свогенско). 
Бов, Лакатник (Свогенско).

Желибор м  — „който желае борба“. Вай- 
ганд.

Желимир м  — „който желае мир“. Вай- 
ганд.

Желймка ж — от старинно ж елим  ’желан’. 
Н. Геров.

Желйхов ф — може би видоизменено от 
Джелилов.

Желиянка ж — кръстоска от Желя и 
Янка. Айтос, р. 1930.

Желка ж — умалит. от Жела, Желя. 
Карнобат, Чирпанско.

Желко м  — умалит. от Жельо. Карно
батско. Желков ф.

Желтов ф — от диал. желт  ’жълт*; 
вж. Жълтов. Търново, 1908.

Желтруда ж — видоизменено от Гертру- 
да. Ореш (Свищовско), 1891.

Желчо м  — умалит. от Жельо. Толбухин, 
Желчов и Желчев ф.

Жельо м  — съкрат. от Желез, Желяз. 
ИзБ. Желев и Желевски ф.
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Желя ж — женска форма от Жельо или 
съкр. от Желяза. Карнобат, Русе.

Желябов ф — от Желебов, Джелебов с 
вторично якане. Варна.

Желявски ф — от с. Желява (Софийско).
Желяз м  — успоредна форма на Желез. 

ЮИзБ. Желязов ф.
Желяза ж — женска форма от Желяз. 

Елховско, Ямболско, Чирпанско, Варна, 
Толбухинско.

Желязка ж — умалит. от Желяза или 
женска форма от Желязко. Ямболско, Тол
бухин, Силистра.

Желязко м — умалит. от Желяз. ИзБ. 
Желязков ф.

Желяна ж — от Жел(я) +  ана. Търново, 
р. 1882, 1883.

Женда ж — женска форма от Жендо. 
Котел, Медвен (Котленско).

Жендо м  — видоизменено от Джендо, 
Гендо. Медвен (Котленско). Жендов ф.

Жени ж — умалит. от Евгения. Ново, 
рядко.

Женичка ж — умалит. от Жени или на- 
право от Евгения. Ново.

Женкарски ф  — от диал. ж енкар , 'който 
обича и търси женско общество'.

Женко м  — вм. Дженко. Женков ф. 
Ямболско, Севлиево. Женковски ф. Карлово 
(външно лице).

Жено м  — вм. Джено. Женовски ф. Чир
пан, 1897.

Женчо м  — пожелателно име: да разбира 
от женска работа, да помага на майка си 
(за родители, които си нямат момиче). 
Софийско.

Женя ж — успоредна форма на Жени. 
Ново, рядко.

Жерабски и Ж ера веки ф  — от жерав или 
по-стара форма на Жеравински. Богослов 
(Кюстендилско), Кюстендил, 1879.

Жеравински ф  — от с. Жеравино (Кюстен
дилско). Кюстендил.

Жерко м  — умалит. от *Жеро, Джеро. 
Новозагорско. Ж&рков ф.

Жерман м  — вм. Джерман, Герман. Брез- 
нишко.

Жермана ж — вм. Джермана, Германа. 
Брезнишко.

Жерминал м  — от фр. germinal — про
летен месец от френския революционен 
календар. Русе, р. 1945.

Жернаваев ф. Пловдив.
Жернов ф. Ямбол, 1960. Жерновски ф. 

Дебър (Македония), 1920.
Жеровник ф — може би от диал. жерава 

'жарава* (?).
*Жерьо или *Жере м. навярно видоизме

нено Геро, Джеро. Жерев ф. Благоевград, 
Кюстендил, Велинград.

Жефарович ф — видоизменено от друго 
някое име, писано още Зефар, Зефаров. 
Дойран, края на 17 век.

Жеча ж — женска форма от Жечо. Чир
панско.

Жечка умалит. от Жеча. Типично- 
за Шумен; Преславско, Айтос.

Жечко м  — умалит. от Жечо. Жечков ф.
Жечо м  — съкрат. от Железчо! ИзБ, 

типично за Шумен. Ж&чев ф.
Жиански ф  — от някое село с подобно- 

име. Гиген (Никополско).
Жива ж — от жива, женска форма срещу 

Живо. Търново. Жйвин ф.
Живан м  — от Жив (о) -}- а н - Живйнов ф. 

Моравско, 1917.
Живйна ж — женска форма срещу Живан. 

Извор махала (Кулско), Михайловград. 
Живанин ф. Копиловци (Михайловградско).

Живйнка ж — умалит. от Живана. Вла
дая (Софийско), р. 1914, Русенско. Живан- 
кин ф.

Живгаров ф  — вм. Дживгаров.
Живка ж — женска форма срещу Живко. 

На разни места из страната; в ИзБ така 
подменят Жечка и Жеко, другаде превеж
дат грц. Зоя.

Живко м  — от жив — защитно име. Глав
но ЗБ. Живков и Жйвковски ф.

Жйво м  — по-стара и по-рядка форма на 
Живко. Шумен, р. 1895, 1903, Самоков, 
р. 1914, Видин, Превала (Михайловград
ско), р. 1933. Жйвов ф.

Живод&н м  — „даден за живот**. Живо- 
данов ф. Ямбол, 1960.

Живодар м  — старинно име: дарен за- 
живот, дар на живота. Байкал (Ореховско), 
Търново. Живодаров ф. Трън, 1893, Оре
хово, Пловдив.

Живодеров и Живод&рски ф  — от диал. 
*живодер 'жесток човек'. Габрово, 1908„ 
Огоя (Свогенско).

Жйвол м  — от Жив(о) 4 -  ол. Жйволов ф ..
Видин.

Живот ж — може би превод на Ева 
или на Зоя. Трявна, р. 1956.

Жйвул м  — разновидност на Живол. 
Жйвулов ф. Кула.

Жйвчо м  — умалит. от Живо. Пловдив,
1958.

Жигоров ф  — видоизменено от Джиголов 
или от Григоров (?) Гоце Делчев.

Жиджуров ф  — от диал. *ж идж ур 'скръб„ 
мъка’ (?) Костенец.

Жйдо м  — от диал. ж ид 'приказен ве
ликан, исполин*. Ник. Милев. Жйдов 
Елин Пелин.

Жйдров ф  — вм. Джидров.
Жижанов ф.
Жйжков ф — от диал. жйжка ’искра’. 

Самоков.
Жшса ж — от Живка с изпадане на в . 

Горни Лом (Белоградчишко).
Жикан м  — от Жик(о) +  ан. Жиканов ф-
Жиклов ф. Русе, 1936.
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Жйко м  — от Живко с изпадане на в . 
Кула, Кулско, Видин, Видинско, Славя
ново (Плевенско). Жйков ф. Жйковски ф . 
Кюстендил.

Жилански ф. Баня (Михайловградско).
Жилесков ф — вм. Железков (като не

познато в говора име, записано фонетично). 
Баница (Врачанско).

Жилйев ф — от Жилев поради мекото л \  
Лясковец, Русе.

*Жйлко м  — умалит от Жильо, Жило. 
Жйлков ф. Казанлък, Казанлъшко, Стара 
Загора, Пловдив, Копривщица, Щръклево 
(Русенско), Бяла черква (Търновско), Тър
ново, Кнежа.

*Жйло м  — успоредна форма на Жильо с 
твърдо окончание. Жйлов ф. Плевен, Плов
див. Жйловци род в Плевен.

Жйльо м  — съкрат. от Желяз, Желязко 
с изясняване на неудареното е в и, успо
редна форма на Жельо. Жйлев ф. Горно 
Броде (Сярско), Кар лъково (Драмско), Па- 
арджик. Жйлевски ф. Угърчин (Ловешко).

Ж Й Л Ь О В  и Жйльо веки ф — от прякор 
Жильо ’жилав човек или с изпъкнали жили 
на врата*. Литаково (Ботевградско), Лех- 
чево (Михайловградско), Миланово (Сво- 
генско).

Жинет ж — вм. Жанет. Михайловград, 
р. 1960.

Жйна ж — от Зина с преход на з в ж. 
Нова Загора (гроб).

Жйнзифов ф. Велес.
Жйнка ж — от Гинка с преход на г’ в

ж . Видбол (Видинско).
Жйно м •4— вм. Джино, Гино. Каварна. 

Жйнов ф.
Жипонов ф  — вм. Джипунов.
Жйрко м  — умалит. от Жиро. Жйрков ф.
Жйро м  — от Джиро, Гиро. Жйров ф. 

Костенец, Пловдив. (Според костенечките 
Жировци: прадядотосъбирал жир *жълъди*, 
защото реколтата била слаба).

Жисуда ж — вм. *Джисуда, от Джисо. 
Ивайловград.

Житаров и Житарски ф  — от житар. 
Айтос, Бургас, Варна, Михайловград.

Жйтев ф — от прякор Ж й т ьо , навярно 
съкрат. от Житаря. Айтос, 1893.

Жйтенски ф  — от с. Житен (Софийско).
Жйтко м — вм. *Жидко, умалит. от 

Жидо. Жйтко в ф. Самоков, 1917.
Жйчо м  — съкрат. от Божичо. Жйчов ф.
Жйшо м  — от Живо, Живко с друго окон

чание. Айтос. Пловдив. Жйшев ф. Айтос, 
Бургас, Варна, Медово (Чирпанско), Плов
див, Кърджали, Ивайловград.

Жиянски ф — писмена разновидност на 
Жиански.

Жлебинков ф  — разновидност на Жля‘ 
бинков. Благоевград.

Жлегов ф. Пазарджик.

Жлътковци род — от прякор Ж лът ко\ 
срв. Жълтов. Липница (Ботевградско), 
Дружево (Свогенско).

Жлъчев ф.
Жлъчков и Жлъчковски ф  — от прякор 

Ж лъчко; срв. Жълтов. Търнава (Белосла- 
тинско).

Жлябинков ф. Бобовдол, Рила (Станке- 
димитровско).

Жода м  — западна форма на Джоде. 
Брезнишко.

Жожа м — западна форма на Жожо. 
Брезнишко.

Жожго м — от *Жожко с озвучаване на 
к в  г. Жожго в ф. Калояново (Пловдивско).

Жожо м  — от Жоро с детско удвояване 
на първата сричка или видоизменено от 
Джоджо. Софийско. Жожев ф. Пловдив, 
Варна.

Жозев и Жозеф м и ф — от фр. Joseph, 
отговаря на Йосиф, Ново, рядко.

Жойца ж — от Зоица с преход на з  в ж. 
Силистра, 1893.

Жойко м  — вм. Джойко. Жойков ф. 
Русе.

Жока ж — женска форма отЖоко. Баница 
(Врачанско).

Жоко м  — от Гьоко с преход на г* в ж . 
Жоков ф. Баница (Врачанско), Стара За
гора.

Жола м  — разновидност на Джоле. Со
фийско.

Жона м  — западна форма на Жоне. 
Брезнишко.

Жонголов ф  — вм. Джонголов.
Жоне м  — от Гьоне с преход на г* в ж. 

Софийско. Жонев ф.
Жонко м — умалит. от Жоне. Софийско. 

Жонков ф.
Жора ж — вм. Джора. Граматиково (Мал- 

котърновско).
Жореза ж — женска форма от Жорес. 

Плевен, р. 1926.
Жорес м — по фамилното име на френ

ския социалистически депутат Жан Жорес 
(Jean Jaures). Рядко, родени след 1914.

Жорж м  — фр. George, отговаря на 
Георги. Рядко.

Жоржета ж —фр. Georgette, женска форма 
от Жорж. Ново, рядко.

Жоро м  — вм. Джоро. Ихтиман, Гол. 
Раковица (Елинпелинско). Жоро в.

Жорион м — някакво видоизменение на 
Жоро. Михайловград, р. 1958.

Жориян м — кръстоска от Жорж и До* 
риан. Червен брег, р. 1958.

Жостов ф  — може би от рум. jos ’ни
сък* с добавено т  (?). Гайтаниново (Гоцедел- 
чевско), Чернозем (Пловдивско).

Жота м — успоредна форма на Жоте» 
Жото. Софийско, Брезник, Жотов ф.
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Жоте м  — разновидност на Жото. Сво- 
генско. Жотев ф. Софийско, Свогенско, 
Сливница.

Жотко м  — умалит. от Жоте, Жото. 
Жотков ф. Пловдив.

Жото м — от Жоро, Жоне с друго окон
чание; срв. Джоте. Софийско. Жотев ф.

Жочко м  — у Н. Геров и др. — може би 
грешка вм. Жечко.

Жребев ф — от пряко Ж ребет о. Кюстен
дил, 1893, 1917.

Жрепцов ф  — от прякор Ж ребцит е. Пе
щера, 1940.

Жугауров ф  — видоизменено от Жугаур- 
сов. Русе, 1936.

Жугаурсов ф — от рум. jug ’ярем* и 
urs ’мечка’ =  впрегнимечка. Тутракан, 
Тутраканско.

Жуглев и Жуглов ф — вм. Джуглов. 
Русе, Пловдив.

*Жуде и *Жудо м — от Жуто, Джуто с 
озвучаване на т  в д  (?) Жудев ф. Станке- 
димитровско. Жудов ф. Ж у д о в  т р е -  
б е ж  местност в Радотина (Ботевградско).

Жукелов ф — вм. Джукелов. Садово 
(Асеновградско).

Жуко м  — вм. Джуко, Гюко. Жуков ф. 
Жуковски ф. Лясковец.

Жули фр. Julie (а то от лат. Юлия). 
Пловдив, р. 1923.

Жулиен м — фр. Julien. Шумен, р. 1959.
Жулиет м — мъжка форма от Жулиета. 

Шумен, р. 1958.
Жулиета ж — фр. Juliette (по името на 

Шекспировата героиня Juliet). Рядко.
Жули ян м  — румънска форма на Юлиан. 

Тутракан, р. 1959, Казанлък.

Жульо пр  — от диал. жульо ’слаб, мър
шав човек’. Жулев ф. Калофер, Пловдив* 
Пловдивско, Пазарджишко, Самоков, Стара 
Загора, Горнооряховско. Жульов ф. Кула. 
Жулиев ф.

Жунйца ж — видоизменено от Зонка, 
Зунка. Свищов, 1894.

Жунко м  — вм. Джунко. Жунков ф. 
Тутракан, Русе.

Жупански ф — от истор. ж упйн  ’областен 
началник, племенен вожд*. Варна, 1940.

Жупунов ф — вм. Джупунов. Елена, 
1897, 1927.

Журалйев ф. Росно (Еленско).
Журжо м  — вм. Джурджо. Журжев ф . 

Асеновград.
Журлов ф ч— вм. Зурлов. Пазарджик.
Журналов ф — от прякор Ж ур н а ла  (на

вярно бил „модерен“ шивач и си служел 
с журнали). Родопите, Пловдив, 1949, 
Варна, 1958.

Журо м  — вм. Джуро. Журов ф. Бургас.
Журовски ф — вм.*Джуровски, от с. Джу- 

рово (Тетевенско).
Журотов ф . Троянско.
Журсалйна ж. Караполци (Елинпелин 

ско), р. 1937.
Жуто м  — вм. Джуто. Софийско. Жутов: 

ф. Костинец (Македония), Пловдив.
Жухов ф. Асеновград, Пловдив.
Жълтов ф — от прякор Ж ъ л т и я  ’с бледо- 

жълта кожа на лицето’. Тутракан, 1897, 
Русе, 1937.

Жътов ф — от диал. жът ’жълт*; вж. 
Жълтов. Врачанско.
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Зааметски ф — от прякор Заам ет а  (от 
ар.-тур. zahmet ’труд, грижа’). Гурково 
(Ботевградско).

Зааралиев ф — от диал. зааралия  ’жи
тел на Стара (или Нова) Загора*. Чирпан.

Заберски ф  — от с. Заберново (Малко- 
търновско). Малко Търново, Грудово, Бур
гас.

Забунов ф — от диал. забун  ’слаб, мър
шав’ (пер.-тур. zebun). Преслав, Шумен. 
Пловдив, Грудово, Стралджа (Ямболско), 
Брезник.

Забурски ф — може би вм. Заберски. 
Пловдив.

Завадени ф — полско фамилно име. Шу
мен, 1946.

Завалйев и Завалййски ф  — от прякор 
Завалият а  ’горкия, клетия’ (ар.-тур. za- 
valli). Кюстендил, Благоевград.

Заварйн м — защитно име: да го завари 
жив ново дете. Велинград, Велинградско. 
Заварйнов ф.

Заварйна и Заварйнка ж — женска форма 
срещу Заварйн. Велинград, Банско.

Заведйев и Заведййски ф — от рум. 
zavada ’зимна кошара за овце*. Кула, 
Видин.

Заверджйев ф — от диал. завердж йя ’уча
стник в завера, заговорник*. Силистра, 1917.

Завери яев ф.
Завйдски ф  — от с. Завидовци (Софийско). 

Самоков.
Завйр м , Завйра и Завйрка ж — от Зафир, 

Зафира с озвучаване на ф  във в. Трънско.
Завка ж — вм. *3афка, съкрат. от За

фира. Карлово, 1932.
Завкаров ф. Пазарджик.
Завко м  — вм. *Зафко, съкрат. от За- 

фирко. Завко в ф .
Завоев ф — от завдй  или вм. Заволов с 

изпадане на л . Щип.
Заволов ф — от диал. *завол ’клет, за

валия* (?)
Заврйлов ф — може би нарочно видоиз

менено от Гаврилов — за разлика от други 
Гаврилови. Русе.

Завръкчййски ф — от диал. *завръкчия  
’натрапник, лепка’ (?) Шишманово (Са
моковско).

Завчо м — успоредна форма на Завко. 
Шабла (Балчишко).

Загайцов ф. Русе.
Загаров ф — от диал. загар  ’вид ловно 

куче’ или от рум. zagara ’обработена кожа 
за дрехи*. Енина (Казанлъшко), Карлово.

Загарьов ф  — разновидност на Загаров 
или от жито загарйя. Панагюрище.

Заглухински ф — от някое село с подобна 
име.

Загор м. (Лазар Загор Бойн, Банско).
Загорка ж — от диал. загдрка  ’жителка 

на област отвъд планина’. Габровско, 
Кюстендилско, Чемиш (Михайловградско), 
р. 1933, 1935, Търновци (Тутраканско), р. 
1940, Мъглен (Айтоско), р. 1943.

Загорлййски ф — от диал. *загорлия  ’за
горец’.

Загоров и Загорски ф — от загдре ’област 
отвъд планина*. На разни места из стра
ната.

Загорчев ф  — от загорец  ’жител на 
област отвъд планина’. Сопот, Милева 
(Казанлъшко), Бургас.

Загорчин ф  — вм. Загоркин, от Загорка. 
Банско.

Загорчйнов ф  — видоизменено от Заго- 
риченски (от с. Загоричене, Костурско). 
Копривщица, 1893.

Загорянски ф  — от диал. *загорянин  
’загорец*. Шумен.

Загралов ф. Хасково, 1917, Стара Загора.
Загрелов ф — разновидност на Загралов- 

Харманлии, 1893.
Загубанов и Загубански ф  — от прякор 

Загубан  ’който се губи или губи нещата си’. 
Варна, 1904, Сопот.

Загуров ф  — може би кръстоска от За
горов и Згуров. Пловдив.

Задгорски ф — успоредна форма на За
горски с новобългарско зад - вм. за-. Ай
тос, Сливен, 1897.
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Задрев ф. Панагюрище (от Кавак дере).
Заев ф — от прякор Зайо; вж. Зайов. 

Пазарджик.
Заека пр  — от заек (който по нещо напомня 

заек: плах, с едри горни зъби и др.). На 
разни места из страната. Заеков ф. Пана
гюрище, Видин, Михайловград. Заешки 
и Заечки ф. Михайловградско, Софийско, 
Кюстендил.

*3аер или *3аери м  — видоизменено от 
Захари. Заеров ф. .

Заерйн м  — видоизменено от Захарин. 
Заерйнов ф. Елин Пелин, Доганово (Елин- 
пелинско).

Заерйнка ж — видоизменено от Заха- 
ринка. Елин Пелин, 1887, Софийско: Че- 
пинци, 1885, Войнеговци, 1896, Панчарево.

Зйза ж — от Захария, Зака или Зана 
с детско повторение на първата сричка. 
Вайганд, Синод, именник.

Зазари м  — вм. Захари (?) Радово (Трън- 
ско), р. 1890. Зазаров ф. Своде (Ботевград
ско) .

Зазуля ж — от Заз(а)-\-уля . Н. Геров.
Займко м  — от займ  в смисъл ’големец, 

властник’, както Байо, Кральо, Султана, 
Везира; вж. Заимов. Н. Геров.

Займов ф  — от ар.-тур. zaim ’който 
държи голям царски имот; спахия’. Габ
рово, Рупките (Чирпанско).

Займче и Займчо м  — успоредна форма 
на Займко. Охридско, Велешко, нар. 
песен, Н. Геров. Займчев ф.

Зайко1  м  — превод на рум. Ериг, 1е- 
риге ’заек’. Лом, 1893, 1917. З&йков1  ф. 
Видин, Козлодуй, Берковица.

Зайко2 п р  — от заек; срв. Заека. Зай- 
ков2 ф . Копривщица, Асеновград, Жеравна 
(Котленско), Ракитово (Велинградско), Бан
ско, Манастир (Тополовградско), Смоко- 
вица (Гевгелийско).

Зайнелов ф — от диал. зайнел  ’вид гроз
де’. Вълчедръма (Ломско).

Зайнил м . Своге, нар. песен.
Зайо п р  — вж. Заека. Зайов ф. Пирдоп.
Зайончковски ф — полско фамилно име 

^от zaj^czek ’зайче’). Русе, 1936.
Зайтеров ф  — може би нарочно видо

изменено от Сойтаров. Пловдив.
Зайтинджйев ф  — по-стара форма на Зех- 

тинджиев. Банско.
Зайцаров ф  — разновидност на Зайча- 

ров.
Зайцев ф — от прякор За й ц и т е. Плов

див.
Зайчаров ф  — от зайчар , ’който бие или 

отглежда зайци’. Панагюрище.
Зайчев ф  — от прякор Зайчет о; вж. 

Заека. Пещера, Радилово (Пещерско), Кър
джали.

Зайчоров ф  — от диал. зайчдр  ’много 
зайци; много деца*. Варна.

Зака ж — женска форма срещу Зако. 
Ботевград, Ботевградско. Закин и За- 
кински ф.

Закачалски ф — от закачалка  ’закачлив 
човек’. Рогозен, Соколаре (Ореховско).

Закачев ф — близко по произход и зна
чение със Закачалски. Севлиево.

Заке м  — разновидност на Зако. Закев 
ф. Доброславци (Софийско), Ихтиманско.

Зако м  — видоизменено от Златко. Бо
тевград, Осиковица (Ботевградско), Бай- 
лово (Пирдопско), Зако в ф. Берковско, 
Софийско.

Законов и Закон ски ф — от прякор За
кона — поради често повтаряне на тая дума 
Асеновград, Пловдив, Кюстендилско.

Залеков ф — от Залев с вмъкнато ек. 
Котел.

Залйзников ф  — от диал. *залйзник  ’за- 
лизан, загладен човек* (?)

Залогов ф. Варна, 1940.
Залъмов ф — от ар.-тур* zalim ’жесток, 

несправедлив, насилнически*. Стара За
гора, Варна.

*Зальо м . Залев ф.
Замана ж — от зам ан  или от замян; 

вж. Заманов и Замянов. Витановци (Пер
нишко).

Заманов ф — от диал. зам ан  ’време’ 
(ар.-тур. zaman) или вм. Замянов. Вазов, 
Под игото.

Заманчев ф. Айтос.
Замарецов ф. Карнобат.
Замба ж — далечно видоизменение от 

Зюмбюля. Стара Загора.
Замбаков ф  — от диал. замбак  ’цвете 

крем, лилия* (ар.-тур. zambak). Казанлък.
Замбев, Замбов и Замбовскн ф  — може 

би съкрат. от Замбаков или от замбй  ’дуп
чило, длето* (тур. zimba). Търговище, 
Борован (Белослатинско), Враца.

Замбулев ф — от тур. zumbul ’висок, 
снажен’.

Замджйев ф — от диал. *замдж йя ’змияр*; 
вж. Змияров. Дъбене (Карловско).

Замко м  — умалит. от Замо. Замков ф.
*Замо м  — от диал. заме ’змии’ — закли

нателно име: да не го хапят змии (?); срв. 
Змейко. Замо в ф. Пловдив.

Заморски ф — полско фамилно име. Шу
мен.

Замтйков ф. Казанлък, Нова Загора.
Замтов ф. Пловдив.
Замфйр м  — от гр. occjicpeipos ’мине

рал сапфир* (от източни езици) с преход на 
с в з, както е и в рум. Zamfir. Берковско, 
Михайловградско. Замфйров ф. Бела Сла
тина.

Замфйра ж — женска форма от Замфйр.
Замфирйца ж — от Замфир(а)+ш^а. 

Свищов, 1894.
Замфйрка ж — умалит. от Замфйра. Сли

вен.
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Замче(то) п р — от диал. замче ’змийче’. 
Севлиево, 1900.

Замянов ф — от ар.-тур. zaman ’поръчи
телство, гаранция*. Клисура (Карловско).

Замярков ф  — от диал. *замярко  ’змияр’; 
вж. Змияров. Драгор (Пазарджишко).

Зана ж — съкрат. от Захарина. Станке 
Димитров, р. 1818, Радомирско, Софий
ско, Скравена (Ботевградско). Занин ф.

Занба м  или ж — вм. Замба. Казанлък, 
1868.

Зангаров и Зангеров ф — от тур. zangir- 
iangir *друс-друс*. Пловдив, Панагюрище.

Зан го м  — от Занко с озвучаване на 
н к  в нг. Зан го в ф. Лясковец, Горна Оряхо
вица, Русе, Пловдив.

Зангоч ф — от армен. жамгдч ’клисар’. 
Кюстендил, 1879. Зангочев ф. Русе.

Занда ж — от Зана с вмъкнато д. Со
фийско: Световрачане, р. 1881, Кубратово, 
р. 1897.

Зандо м — от Зане, Зано с вмъкнато д. 
Зан до в ф. Свищов, 1888, Михайловград, 
Гоце Делчев.

Зане м съкрат. от Харизан или от 
Захари. Самоковско, Радомирско, Желез
ница, Опицвет (Софийско). Занев ф. Само
ковско, Кюстендилско, Железница, Сви
щов.

Занетов ф — от Зането, старо фам. име 
от Зане с второ окончание -ов. Варна, Вра
ца, 1893 (навярно външно лице), София, 
1897, Ямбол.

*3анеш или *Занешо м — от Зан(е)+гш, 
ешо. Занешев ф.

Занн м — североизточна форма на Зане. 
Бяла черкова (Търновско), 1917, Варна. 
Занев ф.

З&нка ж — умалит. от Зана (или съкрат. 
от Александра). Берковско, Враца, Со
фийско, Свогенско, Ихтиманско, Ловеч. 
Занкин ф . Враца.

Занке м — умалит. от Зане. Радомирско. 
Занкев ф.

Занко м  — умалит. от Зано. Софийско. 
Занков ф. Кнежа, 1893, Плевен, Търново, 
Севлиево, Разград, Самоков, Видин. Зан- 
коолу ф.

ЗАно м  — успоредна форма на Зане. Сво- 
генско. З&нов ф. Расово (Ломско), Плевен, 
Доброславци (Софийско), Ботевградско.

Заногенов ф  — от с. Заноге (Свогенско). 
Заселе, Лакатник (Свогенско).

Занони м . Видин, р. 1930.
Занто м  — от Зано с вмъкнато т . Зан- 

тов ф. Пловдив.
Занфйр м , Занфйров ф — вм. Замфир, 

Замфиров. Берковица, Вършец.
Занфйра ж — вм. Замфира. Сушица (Гор

нооряховско).
Занфираки м — умалит. от Занфйр с 

гръцко -оки . Занфир&кев ф . Силистра, 
1894.

Занхиринка ж — от *3амфиринка с пре
ход на ф в х . Русе, 1937.

Занчо м  — умалит. от Зано. Занчев ф. 
Шереметя (Търновско), Плевен, Перник.

Заньо м  — успоредна форма на Зане. 
Дряново, Стара Загора. Занев ф.

Зао м  — от Захо с изпадане на х . Заов 
ф. Банско.

Запанов ф. Русе, 1936.
Запаренков ф  — от прякор Запаренко  

(обичал за парник  ’вид попара’). Русе, 
Варна.

Запартов ф — от диал. запарт а  ’хокане, 
мъмрене, укор’, Харманлийско.

Запасов ф  — от запас — поради често 
повтаряне на тая руска дума, когато още 
не е била разпространена у нас.

Запо м  — съкрат. от Запрян, Запрен. 
Самоковско, р. 1870. Запов ф. Ново село 
(Самоковско).

Заполски ф — полско фамилно име. Сли
вен, 1899, Пловдив.

Запрен м  — екавска форма на Запрян. 
Пазарджик. Запренов ф.

Запрена ж — женска форма срещу За
прен. Пазарджишко.

Запрйн м  — разновидност на Запрен, 
Запрян. Мало Конаре, Щърково (Пазар
джишко). Запрйнов ф.

Запрйна ж — женска форма срещу За- 
прин. Ракитово (Велинградско), Живково 
(Ихтиманско), Костенец.

Запрьо м  — съкрат. от Запрян. Гоце 
Делчев. Занрев ф. Гоце Делчев, Кърналово 
(Благоевградско), Пещера, Пловдив.

Запрян м  — а) заклинателно име при 
нежелано многодетство: да запрат ражда
нията; срв. Доста; б) защитно име при 
детска смъртност: да спрат умиранията, 
да се задържи детето. Пазарджишко, Плов
дивско, Първомайско. Запрянов ф. Пазар
джишко, Пловдивско, Първомайско, Чир
пан, Асеновградско, Харманлийско, Узун- 
джово, Шумен, Коритен (Солунско), 1904.

Запряна и Запрянка ж — женска форма 
срещу Запрян. Хасково, Пловдивско, Па
зарджишко.

Заптйев ф — от запт ие  (ар.-тур. zaptiye). 
Разград.

Запуков ф — от рум. zapuc ’жега, зной’. 
Видин.

Зара ж — съкрат. от Захария, Захарина, 
Зарафа, Зарафина, Зафирка или друго ня
кое име. Софийско, Свогенско, Ломско, 
Кюстендил.

Заравски ф — навярно вм. Зараевски. 
Алфатар (Силистренско).

Зараевски ф — от с. Зараево (Поповско). 
Попово, Разградско.

Заралиев ф  — съкрат. от Зааралиев. Плов
див, Русе.

Заранков ф — от прякор Заранко  (оста
вял си работата за заран, за утре). Царе-
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вец (Свищовско), Свищов, Русе, Гоце Дел
чев.

Зараф м — кръстоска от Сараф и Зарафа. 
Зарафов ф. Търново.

Зар&фа ж — от ар.-тур. zarafet ’прелест, 
изисканост*. Бяла (Сливенско).

Зарафйна ж — от Зараф(а)-\-ина . Сли
вен, Сливенско, Карнобатско, Македония.

Зарафйнка ж — умалит. от Зарафйна.
Зарафка ж умалит. от Зарафа. Зим

ница (Ямболско), Сливен.
Зарбев и Зарбов ф  — може би вм. Зор- 

бев. Търново, Бургаско.
*Зарго м  — от Зарко с озвучаване на 

рк  в рг. Зар го в ф.
Заре м — съкрат. от Захари. Софийско, 

Радомирско, Кюстендилско. Зарев ф.
Зарехов ф.
Зарзаватчйев ф  — от зарзават чйя  (тур. 

zerzavatfi). Пловдив, 1900.
Зарзалйев ф — от диал. зарзалйя  ’зар

зала*. Лясковец, Долна Оряховица (Горно
оряховско).

Зарзалйна ж — от зарзал(а) -\-ина . Варна, 
р. 1957, Толбухин, р. 1957, Берковица,
1958.

*3арзйн м  — от Зарз(о)+а«; Зарзйнов 
ф. Шумен, 1893, София, 1897.

*Зарзо м — от дърво и плод зарзала 
(?) Зарзов ф. София, 1893, Пловдив.

Зарзопов ф. Пазарджик, умр. 1928.
Заризана ж — кръстоска от Зара и Ха- 

ризана. Русе, 1936.
Зарйна ж — съкрат. от Захарина. Синод, 

именник.
Зарйнка ж — съкрат. от Захаринка. Со

фийско, Свогенско.
Зарйнчо м — съкрат. от Захаринчо. За- 

рйнчев ф. Варна.
Зарислав м — от Заре и -слав. Единичен 

случай.
Заричинов ф.
Зарка ж — умалит. от Зара. Станке 

Димитров, 1860, Кюстендилско, Брезнишко, 
Софийско, Самоковско. З&ркин ф. Бели 
Искър (Самоковско).

Зарко м — съкрат. и умалит. от Захари. 
ЗБ. Зарков ф.

* Зар кол м — от Зарк(о)+ол. Зарколов 
ф. Плевен.

Зарлйев ф  — съкрат. от Зааралиев. Лю
та джик (Врачанско).

Заро м — съкрат. от Захари. Софийско, 
Пирдопско, Костенец. З&ров ф. Софийско, 
Кюстендилско, Две могили (Беленско), 
1927.

*Зарто м — от Заро с вмъкнато т . Зар- 
тов ф. Русе.

Зархулев ф. Пловдив.
Зарчо м — успоредна форма на Зарко. 

Лехчево (Михайловградско). Зйрчов и Зар- 
чев ф. Вършец, Дол. Романци (Брезнишко).

Заръбов ф. Севлиево.

Зарънов ф. Гурково (Балчишко).
Заръфов и Заръфски (писано Заръвски) 

ф. — от ар.-тур. zarif ’мил, прелестен*. 
Котел, Толбухин.

Зарьо м  — успоредна форма на Заре. 
Ник. Милев. Зарев ф.

Заря ж —от Зара с меко окончание. Ново, 
рядко. .

Зарян м  — от Зар'(е)4-а«. Берковица, 
р. 1960.

Заряна ж — от Зар'(я)-\-ана. Дружево 
(Свогенско), р. 1945.

Заселски ф — от с. Заселе (Свогенско). 
Бов (Свогенско).

Заспалов ф  — от прякор Заспал(ия). Ка
лофер.

Затуров ф  — от диал. *зат ур  ’свит, сра
межлив човек*. Русе.

Зафйр м — от Замфир с изпадане на
м . Нарядко из страната. Зафйров ф.

Зафйра ж — женска форма от Зафйр. 
ЮИзБ.

Зафирйца ж — от Зафир(а)+и^а. Горна 
Оряховица, р. 1899.

Зафйрка ж — умалит. от Зафйра. Севлие
во, Каварна.

Зафйрко м  — умалит. от Зафйр. Софий
ско. Зафйрков ф.

Зафка ж — съкрат. от Дафирка. Владая.
Заха ж — съкрат. от Захария.1 Струга, 

нар. песен.
Захара ж — съкрат. от Захария.1  Русе.
Захарен м  — от Захар(и)+е«. Захаренов 

ф. Пловдив, 1905, Самоков.
Захарйдов ф  — от гръцко фамилно име 

Захаридис с допълнително окончание -де. 
Силистра, 1900.

Захари и Захарий м — име на библейски 
пророк и други светни, евр. „бог си спомня". 
Главно ЗБ и Котленско. Захариев ф.

Захарййнка ж — кръстоска от Захария 
и Захаринка. Дол. Богров (Софийско).

Захарйн м  — от Захар(и)-|-и«. Рядко. 
Захарйнов ф.

Захарйна ж — женска форма от Захарин. 
ЮЗБ.

Захарйнка ж — умалит. от Захарина. 
Станке Димитров, 1818, Брезник, Своген
ско. Захарйнкин ф. Станке Димитров.

Захарйя1  ж — женска форма от Захари. 
Рядко, на разни места.

Захарйя 2м — черковна и диалектна форма 
на Захари.

Захарлиев ф  — от Зааралиев с вмъкнато
х . Казанлък, 1917.

Захей ф  — от евангелското име Закхей. 
(Славчо Иванов Захей). Захиев ф. Тутракан.

Захираки м  — вм. * Зафйр аки, умалит. 
от Зафйр с гръцко -а к и . Шумен.

Захманов ф  — от Заманов с вмъкнато 
х . Асеновград, Пловдив.



Захо м  — съкрат. от Захари. Софийско, 
Банско, Велинград, Самоков, Кюстендил. 
З&хов ф. Лясковец, 1868.

Зйхралиев ф — вм. Заралиев; срв. За- 
харлиев. Русе, 1935.

Захралчев ф  — от прякор Захралчет о  
’загорчето’. Русе.

Захънов ф — навярно от тур. диалектна 
форма на ар.-тур. zihin ’разум, памет*. 
Буново, Мирково (Пирдопско), Михайлов
град.

Заца ж — разновидност на Зака. Враца. 
Зацин ф. Враца.

Зачко м  — умалит. от Зачо. Плевен.
Зачо м  — разновидност на Зако или на 

Зашо. Брестовец (Плевенско). Зачов и 
Зачев ф. Брестовец, Плевен, Новозагорско.

Заша ж — женска форма от Зашо. Синод, 
именник.

Зашко м  — умалит. от Зашо. Зашков 
ф. Самоков.

Зашо м  — съкрат. и видоизменено от 
Захари. Елинпелинско, Ихтиманско, Кю
стендилско. Зашев ф. Самоковско.

Заякът пр  — от заяк\ вж. Зайо. Ловеч, 
1917. Заяков ф. Провадия, 1893, Казанлък, 
1908, Пещера, Лясковец, Градище (Тър
новско), Берковица, 1900, Михайловград, 
Брегово (Видинско), Ръждавица (Кюстен
дилско), Цариброд, Конска (Брезнишко). 
Заяците род в Церецел (Свогенско).

Збанов ф — може би от рум. zbant ’же
лязна шина, долна част на левка*.

Збйрков ф — фонетична форма на Сбир- 
ков. Кричим.

Званчев ф — от диал. *званец ’поканен 
на сватба, на гощавка* или вм. Звънчев. 
Каварна, 1917.

Звезда ж — от звезда. Софийско, Сво
генско, Сливнишко, Михайловградско, Ви
дин, Кюстендилско. Звездин ф. Врачеш 
(Ботевградско).

Звездалйна ж — разновидност на Звез
делина. Варна, 1958, Шумен, 1959.

Звездан м  — от Звезд(о)+а«. Кулско. 
Звезданов ф. Софийско.

Звездана ж — от Звезд(а)-[-ана. Сво
генско, Берковско.

Звезданка ж — умалит. от Звездана. Слив
ница, Алдомировци (Сливнишко).

Звездаров ф — от диал. * звезда р  ’двего
дишно козле*; срв. Звисков, Чепишев. 
Варвара, Ветрен дол (Пазарджишко), Па
зарджик.

Звездата — родов прякор: къщата им 
била извън село и нощем светела в дале
чината като звезда. Лехчево (Михайлов
градско).

Звезделйн м  — мъжка форма срещу Зве
зделина. Рядко.

Звезделйна ж — от Звезда и -лина  от 
имена като Веселина, Магдалина, Севда
лина. Брезе (Свогенско), р. 1925, Видин,

р. 1929, Разград, р. 1932, 1946, Русе, Ихти
ман, Алфатар (Силистренско).

Звездена ж — от Звезд(а)+е«а. Искрец, 
Чибаовци (Свогенско), Негован (Софийско).

Звездеика ж — умалит. от Звездена. Бо
яна.

Звездйца ж — умалит. от Звезда. Рядко.
Звездо м  — мъжка форма от Звезда. Ма

кедония. Звездов ф.
Звездоденица ж — от звезда деница. Стру

га, нар. песен.
Звездолйна ж — вм. Звезделина. Кало

фер, р. 1962.
Звездомйр м  — новообразувано от звез

да и м и р . Рядко.
Звездомйра ж — женска форма срещу 

Звездомйр. Ново, рядко.
Звездьо м  — успоредна форма на Звездо 

с меко окончание. Звездев ф. Дряново.
Звено м  — от Зве(здо) -f но (?)
Зверйнски ф — отс. Зверино (Врачанско). 

Враца.
Зверов ф — от прякор Зверо. Брезник.
Звиница м  — име от старобългарската 

история, възстановено по книжовен път. 
Синод, именник.

Звйсков ф  — от звйска ’двегодишна ов
ца’. Пловдив.

Звонимир м  — хърватско име от звон 
и м и р . Единичен случай, р. 1909.

Звонски ф  — от с. Звонци (Трънско в 
Югославия). Кюстендил.

Звънчаров ф  — от звънчар  *1. майстор 
на звънци; 2. овен със звънец*. Банско, 
Панагюрище, Пловдив.

Згалевски ф — от с. Згальово (Плевен
ско). Ловеч, Пловдив.

Згарлийски ф — от с. Згарлии (Велич- 
ково, Пазарджишко). Пазарджик, 1917.

Згонев ф — от диал. сгон ’ловна хайка’ 
(?) Шумен.

Згорйградски ф — от с. Згориград (Вра
чанско). Враца.

Згрипаров ф — според семеен спомен: 
дядото бил слуга на гръка Згрипаридис 
в Тракия и оттам му излязло името. Асенов- 
градско.

Згура1 ж — женска форма срещу Згуро. 
Сливен, Ивайловградско, Пловдив, р. 1878, 
Свищов (от Благоевградско).

Згура2 м  — разновидност на Згуро. Смо
лян, Бургас. Згуров ф.

Згуран м  — от Згур(о)-)-я«. Райково (Смо- 
лянско), 1720.

Згуре или *Згурьо м  — успоредна форма 
на Згуро с меко окончание. Згурев ф. Ар- 
динско, Асеновградско, Болград, 1877, Со
фия, 1887, Златарица (Еленско), Търново.

Згурйев и Згурйов ф — от згур й я , сгу
рия . Самоков, Долна махала (Самоков
ско).

Згурйш м  — от 3ryp(o)-f иш. Разложко, 
нар. песен.
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Згуро м  — от гр. ô ouptfg ’къдрав, къд
рокос*. Михалково (Девинско). Згуров ф . 
Смолян, Чепеларе. Згуровски ф. Хвойна 
(Асеновградско).

Згюра ж — видоизменено от Згура1. Нова 
Загора, р. 1886.

Зденка ж — чешко име Zdenka. Единичен 
случай.

Здрава ж ,, модерна“ форма на Здрав
ка. Рядко.

Здоаве м  — от здраве. Рядко. Здравев 
ф. Щип.

Здравелйн ф — псевдоним.
Здравена ж — от здрае(е)-{-ена. Луково 

(Свогенско), Подгумер (Софийско).
Здравец м  — от растението здравец. Рядко.
*3дравея м  — разширено от Здраве. 

Здравеев ф. Цариброд, 1900.
Здравйна ж — от Здрав(а)+шш. Рядко.
Здравка ж — от прилаг. здрава  — по- 

желателно име за здраве.
Здравко м  — успоредна форма на Здрав

ка. Главно ЗБ, типично за Кюстендилско. 
Здравков ф.

Здравно м  — разновидност на Здравко 
или от растението здравец . Чирпан, Кюстен
дил. Здравчев и Здравно в ф. Чирпан, Пе
щера, Витановци (Пернишко).

Здравчин ф  — вм. Здравкин, от Здрав
ка. Падеш (Благоевградско).

Здравьо м  — успоредна форма на Здраве. 
Синод, именник.

Здребечков ф — от диал. *здребче ’жреб
че*. Варна.

Здрейко м  — от диал. здрея  ’зрея’; вж. 
Зрейко. Здрейков ф. Булгаркьой (Гърция).

Здролов ф. Самоков (македонци).
Здронов ф.
Здругалов ф. Варна, 1940.
Зебйлев ф — от диал. зибил, зебйл  ’място, 

дето дават на пътници вода за благодея
ние’ (ар.-тур. zebil). Устово (Смолянско), 
1917.

Зебрев ф. Пловдив.
Зевка ж . Казанлък, 1958.
Зегов ф — вм. Лзегов.
Зеерййски ф — от диал. *зеерйя ’който 

има (много) зеере, зърнени храни’ (от ар.- 
тур. zahire). Михайловград.

Зейков ф — от прякор Зейко  ’зяпльо’ 
(?) Костурско.

Зеков ф — разновидност на Зейков. Ко
стурско, Пещера.

Зелен горов ф — от прякор Зелен  - Гдро. 
Свищов.

Зеленйшки ф  — от някое заселище Зе- 
леник, Зеленика, Зеленище. Дългоделци 
(Ломско).

Зеленков ф — от прякор Зеленко , Зеле
н и я  ’недозрял, „зелен“ човек* (?) Багренци 
(Кюстендилско), Елин Пелин, Берковица, 
Миланово (Свогенско), Скравена (Ботев
градско), Етрополе, Плевен, Пловдив, Гор

на Оряховица (гроб), Бургас, Светлина 
(Грудовско), Самоков.

Зелено в ф — от зелен  в смисъл с ’детин
ски ум и темперамент’; срв. Зеленков. Смо
лян (помак), Стара Загора, Пловдив.

Зеленогоров и Зелено горски ф — от зе
лена  гора (навярно псевдоним). Плевен, 
1880, Садовец (Луковитско), Смолско (Пир- 
допско), Сопот.

Зеленоградски ф — от с. Зелени град 
(Трънско).

Зеленодръвски ф — от колиби Зелено 
дърво (Габровско). Габрово, 1900, Балчик.

Зеленски ф  — разновидност на Зеленов. 
Лесидрен (Тетевенско).

Зеленчев ф  — от прякор Зеленчо\ вж, 
Зеленков. Пещера.

Зелков ф — от прякор Зелко , ’който се 
храни с градински или див зеленчук; който 
лесно си намира храна* (?) Айтос, Пловдив, 
Сопот, Търново, Силистра, Орехово, 1893, 
Кнежа, 1908.

Зелма ж — навярно от името на швед
ската писателка Selma Lagerlof; срв. Сел- 
ма. Пловдив, р. 1929.

Зелнико пр  — от зелник. Кюстендил.
Зелчев ф — разновидност на Зелков. Ям

бол.
Зелямов и Зелянов ф — видоизменено от 

Зулямов под влияние на зеле (?) Пазарджик, 
Пловдив.

Зембарски ф — от диал. *зембар ’рез
бар’ (тур. zimbacj). Троян, 1893.

Земеделски ф — от земеделец (навярно 
превод на Чифчиев). Шумен.

Земляков ф  — руско фамилно име. Плов
див, 1949.

Земриев ф. Плевен, 1900.
Зена лс съкрат. от Зеновия. Правда 

(Горнооряховско), 1908, Русе, 1936.
Зенгелеков и Зенгилеков ф — може би 

някаква разновидност на Зенгинов. Кукуш.
Зенгйнов ф — от диал. зенгин  ’богаташ’ 

(тур. zengin). Карнобат, Карнобатско, Ям
болско, Лом.

Зенгйров ф — от Зенгинов с дисимилация 
на второто н.

Зенелов ф. Благоевградско.
Зеница ж — от рус. зеница  ’гледец на 

окото, зеница* или умалит. от Зена. Плов
див, р. 1904.

Зенко м  — умалит. от Зено. Зейков ф. 
Русе, 1936.

Зено м  — съкрат. от Зенови. Зенович 
ф. Бургас, 1927.

Зенови м  — вм. Зинови.
Зеновия ж — вм. Зиновия. Сланотрън 

(Видинско).
Зеновлиев ф. Севлиево.
Зепа ж навярно от стари албански 

преселници в Търновско. Лясковец, Су- 
шица (Горнооряховско).
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Зердев ф — от диал. зердв ’сладкиш от 
варен ориз’ (пер.-тур. zerde). Прилеп.

Зерйн м  — съкрат. от Заерин. Зерйнов 
ф. Пирдопско.

Зерйнка ж — съкрат. от Заеринка. Не- 
гован (Софийско).

Зерко м  — умалит. от Зеро. Зерков ф. 
Лом.

Зерлйев ф — от пер.-тур. zerli ’златен' 
(?) Санданско.

Зеро и *Зерьо м  — от пер.-тур. zer ’злато'; 
срв. Алтъна, Алтънко. Зеро в и Зерев ф . 
Горно Броде (Сярско).

Зет ф — от зет  (бащата бил приведен зет). 
Гурково (Ботевградско). З&тов и З&тев ф . 
Драгошиново (Самоковско), Самоков.

Зефйр м  — вм. Зафир. Зефйров ф. Про
вадийско.

Зефйра ж — вм. Зафира.
Зефов ф  — албанско фамилно име. Плов

див, 1949.
Зехйрев, Зехйров и Зехйрски ф — от

диал. зехйр  'отрова; ядове' (пер.-тур. 
zehir). Айтос, 1900, Калофер, Търново.

Зехтинджйев ф  — от зехт индж йя  'тър
говец на зехтин’. Банско, Благоевград.

Зехтйнков ф — от прякор Зехт й нко  'лю
бител на зехтин или нещо подобно’.

Зехтйнов и Зехтйиски ф — от зехт ин. 
Варна, Пловдив.

Зечович ф — може би вм. *Зетчович, 
син на зетчето (?) Плевен.

Зйберов ф  — от нем. Silber 'сребро' 
с изпадане на л  (?) Павликени — голям 
род.

Зибилянов ф  — от диал. *зибилян  'съ- 
сипник’. Варна.

Зивинйя ж. — може би видоизменено от 
Девиния. Вършец, р. 1885.

Зиврапанов ф — от диал. зиврапан  'ми- 
жав, зивър човек' (?) Якоруда.

Зйвриков ф — от *3иврев с вмъкнато 
ик, а то от диал. зивър  ’който има слаби 
очи, мижав’. Панагюрско, Пловдив.

Зйгаров ф — вм. Дзигаров. Пазарджик 
(от Ракитово).

Зигленов ф. Плевен.
Зигфрид м  — нем. Siegfried, навярно от 

името на героя на Песен за нибелунгите. 
Единичен случай, р. 1915.

Зидаров и Зидарски ф  — от зидйр  (или 
превод на Дюлгеров). Чирпан, 1893, Пав
ликени и др.

Зйзо м  — от Зисо с озвучаване на с в
з. Зйзов ф. Ресен (Македония), Пазард
жишко.

Зйко м  — от *Зиско (а то от Зисо) с из
падане на с (?) Зйков ф. Петрич, 1917.

Зйкол и Зйкул м  — от Зик(о)+ол, ул-  
Зйколов и Зйкулов ф. Карнобат (карака- 
чанин), Асеновград, Сливен.

Зиллйев ф — от пер.-тур. zilli 'със звъ
нец’ (според местно обяснение — имал куче 
със звънец). Шумен.

Зймба ж — съкрат. от Зимбюла. Бр. 
Миладинови.

Зимбйл м  — вм. Зюмбюл. Вайганд, Си
нод. именник.

Зимбйлев ф  — вм. Зюмбюлев или от диал. 
зим бйл  'плетена от папур торба’ (ар.-тур. 
zembil). Либяхово (Гоцеделчевско), Раз- 
ложко, Враждебна (Софийско).

Зимбюла ж — вм. Зюмбюла.
Зимнов ф.
Зймов ф  — може би съкрат. от Заимов. 

Подвие (Карнобатско), Силистра, 1893.
Зимпаров и Зимпарев ф — от диал. зим- 

паре  'женкар, земпаре' (пер.-тур. zampara). 
Дряново, 1917, Търново.

Зймски ф  — може би вм. *3аимски; 
вж. Зимов.

Зйна ж — съкрат. от Зинаида или Зино- 
вия. Г. Шивачево (Сливенско), Бургас.

Зинави м  — грешка вм. Зинови (?) Плов
див, р. 1921.

Зинайда ж — гр. Zrjvatc, tbo$ 'бо
жествена като Зевс’. Свищов, Русе, Берко
вица, Нова Загора.

Зйнгерски ф — от нем. Singer 'певец' 
(?) Бабяк (Разложко), Брезово (Пловдив
ско).

Зйнка ж — умалит. от Зина. Мъглен 
(Айтоско), Калугерово (Ботевградско), Пи* 
перково (Свищовско).

Зйнко м  — умалит. от Зино. Зйнков 
ф. Твърдица (Сливенско), Обидим (Бла
гоевградско).

Зйно м  — съкрат. от Зинови. Зйнов ф. 
Босилеград, 1917, Пловдив.

Зинови и Зиновий м  — гр. Zr)v6 jh0£ 
’божествен, зевсовски живот’ — име на ка- 
лендарски светия. Кюстендилско, Брез- 
нишко. Радомирско. Зиновиев ф.

Зиновия ж — гр. Zijv60ia, женска форма 
от Зинови — име на календарска светица. 
Рядко.

Зйньо м  — съкрат. от Зинови. Староза
горско. Зйнев ф. Вардим (Свищовско), 
Търново.

Зипалов ф — „градска“ форма на Дзи- 
палски.

Зйпов и Зйпев ф — вм. Дзипов, Дзи- 
пев. Пловдив.

Зиралййски ф — вм. Дзиралийски. Враца.
Зйри и *Зйро м  — вм. Дзири. Зйрев и 

Зйров ф. Пловдив, Грудово.
Зйси м  — от Зисо с меко окончание (вм. 

*Зисьо). Търново, 1897, Варна, 1940. 
Зйсев ф.

Зйсо м  — гр. Zfjoog’ да живее’. Варна, 
София, 1897. Зйсов ф. Русе, 1900, Варна, 
Пловдив, Карнобат, Велинград, Галище 
(Македония), Крушево (Македония).

Зихйрев ф — вм. Зехйрев.
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Зйца ж — съкрат. от Зоица. Русе.
Злака ж — от Златка с изпадане на т .  

Пловдив.
Злакучки ф  — от с. Злакучене (Пазар

джишко) или от Злокучане (Самоковско). 
Самоков.

Злакьо м  — от Златьо с преход на m f в 
/с\ Ботевград, Ботевградско. Злакьов, Зла- 
кев и Злакьовски ф.

Злан м — съкрат. от Златан. Неврокоп- 
ско, 16 в.

*Зланко м — съкрат. от Златанко или 
видоизменено от Златко. Зланков ф. Бо
тевград, Казанлък. Зланковски ф. Ботев
град. Зланката п р . Ботевград.

Злат м — от старинно злат  'златен*. 
Ботевград, Ботевградско. Златов ф.

Злата ж — женска форма срещу Злат. 
Главно ЗБ. Златин ф. Михайловград.

Златан м —от Злат-j-а н . Типично за Пир
доп. Златанов ф. Пирдоп, Панагюрище. 
Златански ф. Елин Пелин.

Златана ж — женска форма от Златан. 
Сливен, Ямбол.

Златанка ж — умалит. от Златана. По- 
нор (Свогенско).

Златанко м —умалит. от Златан. Н. Геров*
Златара пр  — от професията зла т а р . 

Ботевград. Златаров и Златарев ф. На
рядко из цялата страна. Златарски1  ф.

Златарски2 ф  — вм. *3латаришки, от 
с. Златарица (Еленско). Търново.

Златена ж — от Злат(а)-{-ена. Етрополски 
манастир, 1648.

Злати м  — североизточна форма на Зла
тьо. Златев ф.

Златиборка ж — от Златибор в Югосла
вия; през Втората световна война бащата 
бил там. Долни Богров (Софийско), р. 
1945.

Златййски ф  — от областта Златия (Лом
ско). Кнежа.

Златйл м — от Злат, Злат(ьо)+ил. Зла- 
тйлов ф. Дъбовец (Свиленградско), Поп
ско (Ивайловградско), Кърджали, Здра
вец (Търговищко).

Златимйр м  — новоизмислено име. Вар
на, р. 1956.

Златйн м — от Злат, Злат(ьо)+ия. Пе' 
щера, Варна. Златйнов ф. Дряново. Зла* 
тйнски ф. Гега (Петричко).

Златйна ж — от Злат(а)-\-ина  или женска 
форма срещу Златин. Чирпан, Търново.

Златйнка ж — умалит. от Златина.
Златйкчо м — умалит. от Златин. Зла- 

тйнчев ф.
Златислава ж — новостъкмено име. Ям

бол, р. 1958.
Златйца ж — от Злат(а) -\-ица . Баня 

(Разложко), р. 1878, Горно Озирово (Бер
ковско), р. 1905, 1924.

*Златйч(о) м  — умалит. от Злати, Зла' 
тьо. Златйчев ф. Твърдица (Сливенско)» 
Пловдив.

Златйшки ф — от град Златица или от 
областта Златия (Ломско). Враца.

Златйя ж — от Злат(а)-[-ця. Равно поле 
(Елинпелинско).

Златка ж — умалит. от Злата. На разни 
места из страната.

Златко м  — умалит. от Злат, Златьо. 
Златков ф.

Златна ж — от прилаг. злат на  — нова 
форма срещу Злата. Шумен, р. 1923.

Златнатенджеров ф  — от прякор З л а т 
нат а тендж ера (имал тенджера със злато 
или нещо подобно). София.

Златобрезов ф. Варна, 1940.
Златовест м  — навярно кръстоска от 

Златьо и Благовест (?) Варна, р. към 
1905.

Златозар м  — новостъкмено име. Русе, 
р. към 1945, Варна, р. 1956, Нова Загора, 
р. 1960.

Златозарка ж — женска форма срещу 
Златозар. Бургас, 1905, Русе, р. 1917.

Златой м  — от Злат-j-ой . Вайганд, Си
нод. именник.

Златолйна ж — новостъкмено име от Зла
та и Ангелина, Магдалина или друго някое 
име. Луковит, р. 1965.

Златослав м  — новостъкмено име. Пе
щера, р. 1962.

Злато устов ф  — от злат оуст , превод 
на гр. Хрисостомов. Бургас, 1900, Варна.

Златоцвет м  — превод на гръцко Хри- 
сант. Варна, р. към 1945.

Златоцвета ж — женска форма срещу 
Златоцвет. Варна, р. 1957, София, 1948.

Златуй м  — успоредна форма на Златой. 
Вайганд.

Златьо м  — разширено от Злат. На разни 
места из страната. Златев и Златевски ф.

*Злачо м  — от *Златчо с изпадане на 
т . Злачов ф. Перущица, 1893.

Злогевски ф — може би от с. Злогош 
(Кюстендилско). Стара Загора.

Злокученски ф — от с. Злакучене (Па
зарджишко). Ветрен (Пазарджишко).

Злочестйев и Злочестййски ф  — от пря
кор Злочест йят а. Михайловград.

Злъчкин ф — от псевдоним З лъ ч к и н , а 
то от злъ ч . София.

Змарайца ж — видоизменено от Сма- 
райда (?) Враца.

Змарядй ж — от Смарайди с премет на 
йотацията. Виница (Варненско).

Змейко м  — умалит. от Змейо. Дебър- 
ско. Змейков ф. Ребърково (Врачанско), 
Търново, Шумен, Варна (македонец), Скоп- 
ско.

Змейо м  — заклинателно име; да не 
му вредят змейове и змии; срв. Вълко. Со* 
фийско. Змеев ф. Малък чифлик и Шереме-
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тя (Търновско), Тутракан (голям род), 
Русе. Змейски ф. Малък чифлик, Русе, 
1900, Бистренци (Беленско).

Змея и Змеят ф  — от прякор Змея. 
Котел.

Змияро пр  — а) лекувал с мехлем уха
пани от змии; р) ловил и драл змии. Бла- 
тешница (Радомирско). Змияров ф. Бла- 
тешница, Ярославци (Брезнишко), Кюстен
дил, Станке Димитров, Самоков, Плевен. 
Змияровци — род в Брягово (Първомайско).

Змията пр . Каблешково (Поморийско).
Зн&ев ф. Тутракан.
*3найен м — пожелателно име: да бъде

знаен, известен, прочут. Знайенов ф. Русе.
Знайников ф.  Може би измислено от Ва

зов.
Знамен м — от диал. знамен ’знаме* или 

еднакво по значение със Знайен. Знаме- 
нов ф. Асеновград (гроб), Варна, Ксан
ти. Знаменски ф. Сливен.

Знамена ж — женска форма срещу Зна
мен. Синод, именник.

Знеполски ф  — от областта Знеполе (Трън- 
ско).

Зббев ф  — може би нарочно видоизменено 
от Зорбев. Пловдив.

Зогов ф  — албанско име. Брацигово, 
1960.

Зограф1 м — от гр. CtoKpot̂ og ’живопи
сец*. Вайганд, Синод, именник. Ботьов
ци (Софийоко), р. 1929. Зографов1  ф.

Зограф2 ф  — стара форма на Зографов2. 
Кочериново (Станкедимитровско), 1893.

Зографа ж — женска форма от Зограф1, 
Търговище, р. 1915.

Зографйна ж — от Зограф(а)-|~гма.
Зогр&фка ж — умалит. от Зографа. Ми

хайловград, р. 1926.
Зографов2 ф — от професия зограф. Би

толя, Кюстендил, Панагюрище.
Зозиков ф  — от Зозев с вмъкнато ик. 

Долна махала (Карловско), Пловдив.
Зозьо м  — от Зойо с детско повтаряне на 

първата сричка. Зозев ф.
Зой ж — гр. Zanj *живот*. Айтос.
Зойца ж —- от Зо(и)-\-ица. Пещера, Бан

ско, Сливен, Казанлък, Виница (Варнен
ско). Зойцов ф — по бабино име. Виница.

Зойчка ле — умалит. от Зоица. Зойч- 
кин ф. Пещера.

Зойха OfC — умалит. от Зоя.
Зойна ж — от Зой(я)-{-«а. Пазарджишко.
Зойно м — от 3ofi(o)-f-«o, както Стойо 

и Стойно, Койо й Койно. Зойнов ф. Пе
щера, Белоградчик.

Збйо м — мъжка форма от Зоя. Зоев 
ф . Карлово, Асеновград, Харманлии, Ям
бол, Горубляне (Софийско). Зоевски ф.  
Габрово, 1908.

Зойче м  — умалит. от Зойо. Зойчев ф. 
Прилеп, 1917.

Зоке м — успоредна форма на Зоко с 
меко окончание. Зокев ф. Пловдив.

Зоко м — от Зойо с друго окончание, 
както Нако и Найо, Цоко и Цойо, Пеко и 
Пейо. Стара Загора. Зоковф. Попско (Ивай- 
ловградско).

Золамски ф — вм. Зуламски.
Золейкин ф  — може би псевдоним.
Золко м  — умалит. от Зольо, Золо. 36л- 

ков ф . Разградско, Русе.
*Золо м  — от Зольо с твърдо окончание 

(?) Золов ф. Враца, 1960.
Золотинка ж — от рус. золото ’злато’. 

Видин, р. 1936.
Золотницки ф — руско фамилно име. 

Шумен, 1940.
Золотов ф  — порусена форма от Златев; 

вж. Золотович. Стара Загора, 1884.
Золотович ф  — според семеен спомен: 

Иван Златин от Калофер търгувал с до-, 
битък с Измаил; руският паспортен чинове 
ник го преименувал „за по-хубаво“ нд 
Золотович. Калофер, 1870, Цариград.

*3ольо м — от Зойо с преход на й в л  (?) 
Зблев ф . Тетевен. Зольовец — чешма в Ет-, 
рополе.

Збна ж — от Зоя с друго окончание, как
то Дона и Доя, Бона и Боя. Михайлов
град, Русе.

Зонго м  — от Зонко с озвучаване на 
нк  в нг. Зонго в ф. Звъничево (Пазард
жишко).

Зоне м — югозападна форма на Зоно. 
Зонев ф. Брезник.

Зонка ж — умалит. от Зона. Пещера, 
Пазарджик, Костенец, Главановци, Ко- 
пиловци (Михайловградско), Русе.

Зонко м  — умалит. от Зоно. Зонков ф. 
Варна.

Збно м  — мъжка форма от Зона. 36- 
нов ф.

Зончо м  — умалит. от Зоно. Заселе (Сво- 
генско). Зончов ф.

Зо пот яло в ф — от рум. zopotesc *снов4, 
шетам, скитам*. Сомовит.

Збра1  ж — от зора  или съкрат. от Зор
ница; срв. Звезда, Деница. Кюстендил,~ 
р. 1876, 1894, Свогенско; нарядко из пя-: 
лата страна.

Зора2 м  — западна форма на Зоро. Ра
домир, 1908.

Зоран м  — от Зор(о)+а«. Рядко.
Зорбалиев ф — от пер.-тур. zorbali ’на

силнически*. Пловдив.
Зорбев ф — от пер-тур. zorba ’насилник; 

непокорен*. Русе.
Зорвоз и Зорвозов ф — гръцко фамилно 

име на заселник във Враца.
Зоре м  — югозападна форма на Зоро. 

Зорев ф. Перник.
Зорепски ф — от диал. зуреп  ’упорит,, 

бикоглав’. Луковит (гроб).
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Зорзопов ф — разновидност на Зарзо- 
пов. Пазарджик.

Зори м — разновидност на Зорьо.
Зорйн м — от Зор(о), Зор(ьо)-{-ин. Вър

шец, Луковит (цигани).
Зорйна ж — от Зор(а) 'г ина. Михайлов

град.
Зорйца ж — от Зор(а)- f  ица. Своге, р. 

1920, 1933, Церово (Свогенско), Трънско.
Зорка ле умалит. от Зора. На разни 

места из страната.
Зорко м  — умалит. от Зоро, Зорьо. Зор- 

ков ф. Ставерци (Ореховско).
Зорнйца ж — от звезда Зо рница . Русе, 

р. 1867, Свищов, 1893, Шумен, Плевен, 
Преславско, Елин Пелин.

Зорнйчка ж — умалит. от Зорница. Къ- 
тина (Софийско), р. 1960.

Збро м — мъжка форма от Зора. Зоров 
ф. Русе, 1900, Две могили (Беленско), 
1917, Пещера, Мила ново (Свогенско). 36- 
ровски ф. Кнежа.

Зортев ф. Гоце Делчев.
Зорун м — от 3op(o)+t/«. Зуруновци 

(Зоруновци) — род в Пилашево (Първо
майско).

Зорчо м — умалит. от Зоро, Зорьо. 
Збрчов ф. Горна Гнойница (Ломско), Ли- 
таково (Ботевградско).

Зорьо м — успоредна форма на Зоро с 
меко окончание. Шумен. Збрев ф. Цар 
Крум (Преславско), Шумен.

Збря ж — от Зора с меко окончание. 
Русе, 1936.

Зосим м  — гр. Zdoipog ’препасан’. Бур
гас. Зосимов ф. Етрополе.

Зосима ж — женска форма срещу Зосим. 
Синод, именник.

Зосимка ж — умалит. от Зосима. Синод, 
именник.

Зотико м или ж — от гр. ’жиз
нен*. Дебърско.

Зотко м — съкрат. от Зотико. Зотков 
ф. Пловдив.

Зото м  — декомпозирано от „умалител
ното“ Зотко. Зотов ф. Варна, Калчево (Ям
болско), Пловдив, Кучево (Моравско), Дол. 
Богров (Софийско).

Зотьо м  — успоредна форма на Зото с 
меко окончание. Зотев ф. Стралджа (Ям
болско).

Зочка ж — умалит. от Зоя или женска 
форма от Зочо. Типично за Сливен.

Зочо м  — от *Зотчо, умалит. от Зото. 
Н ова Загора.

Зоя Ж  ' побългарена форма на Зои. 
Главно ЮИзБ и Македония. Зоин ф. Ка
занлък. Зойнски ф. Чепеларе.

Зрейко м — от зрея — пожелателно име: 
да порасне и узрее (?) Зрейков ф. Плов
див.

Зрйно м  — съкрат. от Заерин (?) Зрйно* 
ф. Беброво (Еленско), Горна Оряховица, 
Търново.

Зрънцето пр  — от зр ъ н ц е  ’упорит, опак 
човек*. Бела Слатина.

Зрънчев ф  — от прякор З р ъ н ч о  (бил дре
бен на ръст и много упорит). Благоевград, 
Кюстендил.

Зубев ф  — разновидност на Зъбов. Поиб- 
рене (Панагюрско), Пазарджик.

Зуберов ф. Ловеч.
Зуганов ф. София, 1906.
Зуза ж — от Суса, Сусана с озвучаване 

на с в з. София, р. 1930.
Зузев ф  — от рум. Zuze, далечно видо

изменение от Георги. Русе.
Зуйбаров ф  — може би някакво видоиз

менение на Зъбаров. Самоков, 1900, Шу
мен. 1893.

Зуйо м  — успоредна форма на Зойо с 
у  вм. о. Зуев ф. Пловдив, Шумен.

Зуламски ф — вж. Зулямски.
Зуликарски ф — от пер.-тур. zulumkdr 

’потисник, насилник’. Бели Искър (Само
ковско).

Зулямът пр  — от ар.-тур. zulam ’угне
тен човек, бедняк’. Плевен. Зулямов и 
Зулямски ф. Плевен.

Зумбуль м — вм. Зюмбюл. Пещера, нар. 
пес.

Зумбулка ж — от Зюмбулка със затвър
дяване. Дол. Богров (Софийско).

Зумпал п р  и ф  — от тур. диал. zumbul 
’строен,висок*. Панагюрище, 1894. Зумпалов 
Панагюрище, Пловдив, Русе.

Зунгу|)лиев ф. Просечен (Драмско), Па
зарджик.

Зунйка ж — от Зон(а) +  ика. Петърч 
(Софийско), р. 1939.

Зунка ж — успоредна форма на Зонка 
с у  вм. о. Казанлък.

Зунко м — мъжка форма от Зунка. Зун- 
ков ф. Гоцеделчевско.

Зура ж — успоредна форма на Зора с у  
вм. о. Н. Геров.

Зуринбнски ф — вм. *3вериненски (от 
с. Зверинр, Врачанско). Враца.

Зурко м  — умалит. от Зурьо. Зурков ф. 
Бургас, Пловдив, Елена.

Зурлев ф  — от прякор З ур льо  ’човек с 
издадени напред устни и челюсти*. Варна, 
Шумен.

Зурлов ф — разновидност на Зурлев.
Зурмалов ф. Поморие.
Зурьо м  — успоредна форма на Зорьо с 

у  вм. о. Зурев ф. Севлиево (гроб).
Зуря ж — видоизменено от Зора (?) 

Бр. Миладинови.
Зухтев ф. Стара Загора.
Зъбарев и Зъбаров ф — от зъбар  ’лечител 

на зъби’. Габрово.
Зъбльов ф  — от прякор Зъ бльо  ’зъбест 

човек*. Благоевград.
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Зъбов ф — от зъ б  в някакво преносно зна
чение. Пирот, Стара Загора, 1900, Чирпан, 
1927, Пловдив, Враца.

Зъбчев ф — от зъбче; срв. Зъбов. Бла
гоевград.

Зъбчето пр  — имал златен зъб.
Зъванджй пр  — от тур. zivanci ’майстор 

на чибуци и цигарета*. Сливен, 1878.
Зъзрев ф. Ново село (Троянско).
Зъмбаров ф — разновидност на Зембар- 

ски. Ивайловградско.
Зъмбев ф — от замба  ’дупчило, длето* 

(тур. zimba); срв. Замбев. Плевен.
Зъмката пр  — от диал. зъ м ка  ’змия, змий- 

че’; срв. Змея, Змията. Котел. Зъмков ф .
Зъмчев ф — от прякор Зъм чет о; вж. Зъм

ката. Пловдив, Плевен, Перник.
Зънгаров, Зънгъров и Зънгарски ф  — 

разновидност на Зангаров. Пещера, Зетьово 
(Чирпанско), Врачанско.

Зънзов ф. Стара Загора.
Зърнев и Зърньов ф — от прякор З ъ р н ь о ;

вж. Зрънчев. Пловдив, Говедарци (Само
ковско).

Зърноолу ф — от прякор Зъ рнот о  вж. 
Зрънчев — с турско окончание. Шумен, 1900..

Зърънов ф — успоредна форма на Заръ- 
нов. Каварна.

Зюлямът пр  — вм. Зулямът. Ловеч, 1878. 
Зюмбйла ж — вм. Зюмбюла. Елхово. 
Зюмбйлски ф — вм. Зюмбюлски. Летница* 

(Ловешко).
Зюмбулка ж — умалит. от Зюмбюла. 
Зюмбюл м  — от цветето зюмбюл (ар.- 

тур. surnbul). Кърджали, 1927. Зюмбюлев ф. 
Бургас, 1900. Зюмбюлски ф.

Зюмбюла ж — женска форма срещу Зюм
бюл. Грудовско, Ямбол.

Зюмбюли ж — разновидност на Зюмбюла. 
Стара Загора.

Зяпката п р  — от зяпка  ’зяпльо, зяпач*. 
Котел. Зяпков ф. Котел, Горнянци (Зиля- 
ховско), Блатница (Балчишко), Варна, Кар- 
лово, Панагюрище.
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Ибагов ф — от иба го — поради често по

втаряне на тоя израз. Пазарджик.
Ибйев ф — от ибй я \ вж. Ибагов. Шумен.
Ибйшев ф — от турско л. и. Ибиш. Па

зарджик, 1900, Пещера, Пловдив, София, 
1893.

Ибкювлиев ф  — от някое село с подобно 
име. Разград.

Йбов ф  — от Ибо, съкратено турско име 
•от Ибро или Ибиш. Пловдив, 1900.

Ибошев ф  — разновидност на Ибушев. 
Пазарджик.

Ибренов ф — вм. Ебренов. Крумово 
(Ямболско).

Ибришемджйев ф  — от диал. ибриш им - 
дж йя  'продавач или производител на ибри
шим*. Пловдив.

Ибришймов и Ибришймски ф — от и б р и 
ш им  ’копринени конци, коприна* (пер.- 
тур. ibri§im) — носел дрехи обшити с ибри
шим и сърма. Тетевен, 1860, 1960, Ямбол, 
Пещера, Стара Загора, Горнооряховско.

Йбров ф  — от турско или циганско л. и. 
Ибро, съкрат. от Ибрахим.. Горно Вършило 
(Ихтиманско), Пазарджик.

Ибушев ф — от видоизменено турско л. и. 
Гол. Белово, Церово (Пазарджишко), Плов
див, Стара Загора.

Йва1 ж — женска форма от Иво. Трън- 
ско, Брезник; напоследък се среща у деца на 
разни места из страната.

Йва2 м  — западна форма на Иво. Трън- 
•ско.

И ваело м  — видоизменено от Ивайло. 
Бели извор (Врачанско), р. 1958.

Ивайла ж — женска форма от Ивайло. 
Петревене (Луковитско), 1940, Локорско 
(Софийско), 1949, Червен брег, 1952, 
Красно село, 1963.

Ивайло м  — име от среднобългарската 
история, възобновено сравнително неот
давна. Ивайлов ф.

Ивалйн м  — от Иван и -ли н  от имена като 
Веселин, Велин, Калин и под. Шумен, р. 
1959 (4), Враца, 1957.

Ивалйнка ж — женска форма от Ивалйн. 
Шумен, р. 1959 (2).

Ив&н м  — от евангелско 'Iwdvvrjc, 
старобългарско 1оанъ, от евр. „бог е мило
стив“ или „божия благодат“ — до неот
давна най-разпространено мъжко име и4 
цялата страна. Ив&нов и Ивандв, Ив&нов* 
ски, Иванович ф.

Ивана ж — женска форма от Иван. 
Главно СИзБ.

Иванаки м  — умалит. от Иван с гръцко 
-аки . Рядко, старо. Иванакиев и Иванй- 
ков ф. Севлиево, Търново.

Иван-Асен м  — по името на среднобъл- 
гарския цар 1оан-Асен Рядко.

Ивангелйна ж — вм. Евангелина. Айтос.
Иванджййски ф  — от с. Иванча (Търнов

ско).
Иванджйк м  — умалит. от Иван с тур. 

-cik. Иванджйков ф. Деветаки (Ловешко).
Иванджов ф  — от с. Иванча (Поповско). 

Алфатар (Силистренско).
Ивандушков ф — от Иванов Душков.
Иванел м  — видоизменено от Иван. Ива- 

нелов ф . Брегово (Видинско), 1917.
Иванета ж — от Иван(а) +  -ет а  от 

имена, като Мариета, Анета. Търговище, 
р. 1957.

Иванй ж — от Ивана с гръцко оконча
ние. Търново (гроб), Горна Оряховица, 
р. 1894.

Иванйка м  — успоредна форма на Ивани- 
ца1, Тутракан, 1893.

Иванйл м  — от Иван +  ил. Вайганд, 
Синод, именник.

Иванйца1 м  — от Иван+ ица\ срв. Стоица, 
Кирица, Йоница. Свищов, Русе, 1897, Нико- 
полско, Орехово. Иванйцов ф.

Иванйца2 ж — от Иван(а) +  ица. Шумен, 
р. 1885, Плевен, Севлиево, София, р. 1921.

Иванйчка ж — умалит. от Иванйца2. 
Разград, Шумен, Севлиево, Габрово, Кар- 
лово, Ямбол.

Иванка ж — женска форма от Иван (без 
да се схваща като умалително от Ивана). 
Из цялата страна. Иванкин ф.

Иванко м  — умалит. от Иван. Рядко. 
Иванков ф.
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Иванойл и Ивануйл м  — кръстоска от 
Иван и Емануил. Шумен, р. 1959, 1960.

Ивантйя Ж ~ разширено от Иванка. 
Свищов (гроб).

Ивануш или Ивануша1  м  — от Иван +  
уш  (уша). Иван у шев ф. Загражден (Нико- 
лолско).

Ивануша2 ж — от Иван (а) +  уш а. Горно- 
•оряховско, Уровене (Врачанско).

Иванушка ж — умалит. от Ивануша. 
Иванушкин ф.

Иванчелиев ф  — от диал. иванчелия ’жи
тел на с. Иванча (Търновско)’. Горна Оря
ховица.

Иванчо м  — умалит. от Иван; в миналото 
‘било характерно за по-заможните хора. 
Иванчев ф. Главно ЮЗБ. Иванчо в ф. Ботев
град, Софийско, Никополско. Иванчо веки ф. 
Дряново, Ботевград. Иванчовду ф — (с тур
ско окончание) Павликени.

Ивац м  — име от среднобългарската исто
рия. Ново, рядко.

Ивашко м  — от Ива(н) +  шко. Вайганд, 
‘Синодал. именник.

Йвга ж — кръстоска от Иван и Гана или 
лещо подобно. Враца, р. 1958.

Ивелйн м  — кръстоска от Иван и Евелин 
или друго име на -лин. Шумен, р. 1959(5), 
Толбухин, р. 1955, 1957 (2), 1958, 1958
(3), Варна, р. 1956, Нова Загора, р. 1960, 

Дряново, р. 1962.
Ивелйна ж — вм. Евелина или мъжка 

‘форма срещу Ивелйн. Плевен, р. 1934, 
Шумен, р. 1959 (8).

Иверенски ф  — от тур. iyi veren ’който 
.дава добре’. Пловдив.

Ивет ж — вм. Ивета.
И вета ж — фр. Yvette. Ново, рядко. 

Луковит, р. 1963, 1964, Разград, р. 1965.
Ивидер м . Тополовград, 1906.
Ивйл м  — от Ив(о) +  и л • Ивйлов ф. 

Лъджанкьон (Дедеагачко), Пловдив.
Ивияна ж — навярно кръстоска от Ивана 

и Яна. Шумен, р. 1959.
Ивка ж — умалит. от Ива или женска 

ма от Ивко. Брезнишко. 
вко м  — умалит. от Иво. Алдомировци 

•(Сливнишко), 1864, Ботевградско, Софийско. 
Ивков ф. Ботевградско, Софийско, Трън- 
’Ско, Цариброд, Соволяно (Кюстендилско).

Йво м  — съкрат от Иван. Главно ЗБ 
(може би под влияние на сръбското Иво), 
а напоследък на разни места из страната. 
Йвов ф.

Иволека ж. Единичен случай, р. 1923.
Ивон ж — вм. Ивона. Михайловград, 

р. 1959.
Ивона ж — фр. Yvonne. Ново, рядко.
Ивония ж — разширено от Ивона. Кюстен

дил, р. 1958.
Ивослав м  — от Иво, Иван и Слави. 

Красно село, р. 1963.

Ивтйм, Ивтймко м  — вм. Евтим. Н. Геров. 
Йвчо м — умалит. от Иво. Рядко. Йвчев ф. 

Дрен (Радомирско), Русе.
Йга м  — западна форма на Иго. Трънско, 

Брезнишко. Йгов ф.
Игймов ф. Самоков.
Иглена ж — видоизменено от Иглика. 

Друган (Радомирско).
Иглйда ж — кръстоска от Иглика и 

Аглида. Михайловград, 1882. Вършец, Лех- 
чево (Михайловградско), Трън.

Иглйка ж — от цветето иглика . Главно 
Софийско. Иглйкин ф. Бистрица (Софийско).

Иглйко м  — мъжка форма срещу Иглика. 
Иглйков ф. Церова кория (Търновско), Плов
див, Кърджали.

Иглйчина ж — от диал. игличина  ’иглика’. 
Н. Геров.

*Йгло и *Йгльо м  — видоизменено от 
Иглйко или от Игно, Игньо. Йглов и 
Йглев ф. Ардинско (помаци).

Йгна ж — съкрат. от Игната. Брезнишко, 
Никопол, 1876, Луковит, 1891, Сърнево 
(Грудовско).

Игнат (и Йгнат) м  — съкрат. от Игнати, 
Главно ЗБ. Игнатов и Игнатовски ф.

Игната ж — женска форма от Игнат. 
Белоградчишко, Михайловградско, Ломско, 
Беленско.

Игнатешки ф — от с. Игнатица (Врачан
ско). Рашково (Ботевградско).

Игнати и Игнатий м  —- гр. ’I^vaxtoc, лат. 
Ignatius (от ignis ’огън’?) — име на кален- 
дарски светия. Рядко. Игнатев, Игнатиев и 
Игнатиевски ф.

Игнатка ж — женска форма от Игнат. 
Луковит.

Йгньо м  — съкрат. от Игнат. Стояново 
(Ловешко). Йгнев ф. Ловешко, Ямболско, 
Гоцеделчевско.

Йго м  — съкрат. от Игнат. Кюстендил, 
1879, Кюстендилско, Софийско. Игов ф. 

Йгор м  — рус. Игорь. Рядко.
Играфов ф — съкрат. от *Изографов (=  

Зографов). Самоков.
Играчев ф — от прякор И грача  (виден 

играч на хоро); срв. Хороигров. Карлово, 
Пловдив.

Игрибозов ф — вм. *Игригьозов с диси- 
милация на второто г (от тур. igri ’крив* 
и goz ’око’). Враца.

Игрйл м  — кръстоска от Угрил и играя. 
Елена, нар. пес.

Игрйла ж — женска форма от Игрил. 
Игърджййски ф — от диал. игърдж ия  

’гледач на селските айгъри’ (тур, avgirci). 
Девене, Криводол (Врачанско).

Йгя ж — женска форма от Иго, Ига. 
Брезнишко.

Йда ж — нем. Ida. Рядко.
Идаки м  — видоизменено от.Йордаки. 

Гурбановци (Кюстендилско), Житуша (Ра
домирско). Идакиев ф. Радомир, Житуша.
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Идеал м  — от идеал — пожелателно име: 
да бъде такъв, какъвто го желаят. Единич
ни случаи, р. 1900, 1925.

Идйлия ж — от идилия . Рядко. София, 
р. 1923, Михайловград, р. 1959.

Йдо м  — от рум. Ido. Йдов ф. Гулянци 
(Никополско), Русе.

Идраз м. Малкотърновско, нар. песен.
Идрецов ф — вм. Едрецов. Стара Загора.
Йени ж — може би от йенските стъклени 

съдове (?) Струпец (Врачанско), р. 1958.
Йерусалим м  — вм. Йерусалим. Иеруса- 

лймов ф.
Ижаков ф. Русе, 1936.
Йжо м — румънско видоизменение на Иго, 

Игнат. Лозица (Никополско).
Изабела ж — фр. Isabelle, от испански. 

Михайловград, р. 1958, Шумен, р. 1959.
Изамски ф  — от ар.-тур. izam ’почит, 

възхвала’. Секирово (Пловдивско), Плов
див.

Изатовски ф — може би видоизменено от 
Изетов. Берковица.

Избеглиев ф — от с. Избегли (Асеновград- 
ско). Асеновград.

Изварин ф.
Из варов ф — от извара. Чернозем (Кар

ловско), Пловдив.
ИзЕОр м  — от извор. Русе, р. 1958.
Йзворлйев ф — от някое село Извор. 

Енидже Вардар, Пловдив.
Йзворов и Изворски ф  — от с. Извор 

(такива има над 10). На разни места из 
страната.

Изгоренков ф — от прякор И згоренко  
’личен ерген, който е „изгорил“ много 
моми’; срв. Въгленов. Плевен.

Изгорялов ф  — от прякор И згорелия  ’ко
муто е изгоряла къщата, имотът или сам 
той*. Грудово.

Издул м . Елена, Търново, нар. пес.
Издънков ф  — от издънка. Черногорово 

(Пазарджишко).
Изетов ф — от ар.-тур. izzet ’чест, по

чит’ или eziyet ’мъ»а, притеснение’. Си
листра, 1900, Провадия, 1900.

Изидор м  — от Исидор с озвучаване «а 
с в з. Бела Слатина, Плевен, Изидоров ф.

Изидора ж — женска форма срещу Изи
дор. Плевен.

Изикйл м  — от Езекиил, име на библей
ски пророк. Изикйлов ф. Плевен.

Измайлов ф — от турско л. и. Пазарджик.
Измини ж — от гр. име от старо

гръцката митология. Пловдив, р. 1911.
Измирлйев ф  — от диал. изм иряйя  ’който 

е ходил или живял в град Измир (Смирна)’ 
Кукуш, Благоевград.

Измйров и Измйрев ф — от град Измир. 
Кюстендил, Сливен, Толбухинско.

Йзо м  — съкрат. от Изидор. Йзов ф. 
Силистра, 1895.

Изполджййски ф — от диал. изполдж й  
’изполичар’. Кюстендил.

Изъчев ф. Видин.
Йзьо м  — успоредна форма на Изо с 

меко окончание. Йзев ф. Драма, Струмица, 
Пловдив.

Йка ж — женска форма от Ико. Родоп
ско. Йкин ф. Русе, Берковица.

Йкалов и Йкаловски ф — от прякор И кало - 
то ’който много ика, хълца* (?) Лехчево 
(Михайловградско), Русе.

Икилйкев, Икилйкиев и Икилйков ф  — 
от диал. ukuauk ’1. монета от 2 гроша; 
2. тегло 2 оки; 3. двоен, от две части’’ 
(тур. ikilik). Раднево (Старозагорско), Стара 
Загора, Новозагорско.

Икилюлев ф — от тур. iki ’две’ и пер.- 
тур. lfile ’лула’ (навярно пушел с две лули 
или по две лули на ден).

Икимджйев ф — вм. Екимджиев. Тете
вен, 1897.

Икймов и Икймски ф —  вм. Хекимов. 
Трудовец (Ботевгр адско).

Иклянов ф. Вардим (Свищовско).
Йко м  — видоизменено от Христо, Илия 

или друго подобно име; разновидност на 
Ицо, Ичо. Враца, Врачанско, Ботевградско. 
Йков ф .Враца, Ботевград, Лозен (Софийско). 
Йковски ф. Врачеш, Литаково, Скравена 
(Ботевградско).

Иконаров ф — от рум iconar ’иконописец’. 
Русе.

Иконйя ж — от икона  в смисъл ’хубава 
като изписана’. Брезник, Перник, Трън, 
Неделище (Сливнишко), Долна Мелна (Бла
гоевградско-).

Иконографов ф  — от гр. «Ьсоуо̂ рвЦрос
’иконописец’.

Иконом м  — от гр. оЕхоуброс ’пестелив 
човек, домакин’. Банско. Икономов1  ф.

Икономия ж — женска форма срещу Ико
ном. Лелинци (Кюстендилско), р. 1905.

Икономов2 ф — от иконом  ’почетно зва
ние на свещеник, който пази светите да
рове’. На разни места из страната.

Иконопйс пр  — от иконопйс(ец).Станке Ди
митров, 1823. Иконопйсов ф.

Йкьо м  — съкрат. от Илийкьо. Йкьов ф. 
Етрополе.

Ила1 ж — съкрат. от Стоила. Софийско^
Йла2 м  — западна форма на Ило. Неде

лище (Годеч ко).
Иланджйев ф  — от диал. иландж йя ’змияр’ 

(тур. yilanci); срв. Змияров. Драгоево 
(Преславско), Шумен.

Иларйон м  — гр. TXapiwv от лат. 
Hilarius ’весел, усмихнат* — име на кален- 
дарски светни. Търново, Търновско, Елен
ско, Дряново, Свищовско, Ловешко, Търго
вище. Иларионов ф.

Йлва ж разновидност на Ила (?) Него
ва н (Софийско).

220



Илван м  — кръстоска от Илия и Иван. 
Станке Димитров, нар. песен.

Йлда ж — от Ила с вмъкнато д . Сливница, 
Алдомировци (Сливнишко).

Йлдо м  — от ИльД Ило с вмъкнато д. 
Ореховско.

Йле м  — разновидност на Ильо. Йлески 
ф  — вм. *Илевски. Охрид.

Илер м  — видоизменено от Иларион (?) 
Айтос.

Илето ж. Сомовит, 1957.
Йлза ж — нем. Use, име от немската ми

тология. Кула, р И58 (уж на баба си Йова), 
Бела Слатина, р. 1962.

Илиан м , Илиана ж ■ вж. Илиян, Или
яна.

Иливанов ф — от Илиев Иванов или 
видоизменено от Елиивански. Русе.

Илиена лс разновидност на Илияна. 
Айтос, р. 1964.

Илйенски ф — от с. Илиянци (Софийско). 
Скравена (Ботевградско).

Илийка ж — женска форма от Илия. 
Рядко.

Илййко м  — умалит. от Илия. Перу
щица, 1893. Илййков ф. Калофер, Алфатар 
(Силистренско).

Илййкьо м — успоредна форма на Илййко 
с  меко окончание.

Илййнски ф — вм. Илиенски.
Илййчо м  — умалит. от Илия. Ъглен 

•(Луковитско). Илййчев ф.
Илйкьо м  — съкрат. от Илййкьо. Бер

ковица, 1893, Гаганица (Берковско), Враца. 
Илйкьов ф. Берковица.

И лимона ж — от Лимона с протетично и. 
Избегли (Асеновградско).

Илимонджйев ф — от диал. *илимондж йя  
^лимонджия’ (?) Пловдив, 1900.

Илйн м  — от Ил(ьо) +  ин . Карлово, 
1878, Пазарджик, 1937. Илйнов ф. Велин
град, Пазарджик

Илйьа ж — женска форма срещу Илин. 
Ботевградско.

Илйнка ж — умалит. от Илина. Ботев
градско, Крушево (Македония), Благоев
градско.

*Илинцо м  — от Илинчо с друго окон
чание. Илйнцов ф. Хърсово (Санданско).

Илйнчо м  — умалит. от Илин. Илйнчев 
и Илйнчов ф . Преслав, 1900, Пазарджик, 
1917.

Илйо м  — от Илия с „мъжко“ окончание- 
Вършец, р. 1898. Илйов ф.

Илион м — от Или(я) +  он , както Митон, 
Мишон, Радон. Пазарджик, 1893, Горна 
Митрополия (Плевенско). Илионов ф. Гор
на Митрополия, Свищов.

Илионка ж — женска форма от Илион. 
Мездра, р. 1959.

Йлип м  — от Филип с изпадане на ф. 
Лопян (Ботевградско). Йлипов ф.

Илиуц м  — от рум. Iliut, видоизменено 
от Илия. Илиуцов ф. Михайловград.

Илйца ж — женска форма от Илия. 
Кюстендилско, Злокучане (Самоковско), 
Ботевградско, Михайловград.

Йлич м  — от рус. И лъ т , бащино име на 
Ленин. Нова Загора, р. 1960.

Илйчка ж — умалит. от Илица. Илйчкин 
ф. Литаково (Ботевградско).

Илйчо м  — съкрат. от Илййчо. Илйчов- 
ски ф.

Илйя м  — гр. ЛШас — библейско име, 
евр. „мой бог е Яхве“(едно от имената на биб
лейския бог). Доста разпространено из ця
лата страна. Илйев, Илйевски (и Илййски) ф.

Илиян м  — от Или(я) +  ан . Ново, рядко.
Илияна ж — женска форма от Илия или 

от Илиян. Рядко.
Илиянка ЛС " умалит. от Илияна. Илиян- 

чин ф  (вм. Илиянкин). Банско.
Илияш м  — от рум. Ша§, видоизменено 

от Илия. Илияшов ф. Згалево (Плевенско).
Йлка ж — женска форма срещу Илко. 

Рядко.
Йлко м — умалит. от Илия. Рядко. 

Йлков ф.
Илмена ж. Свищовски католици.
Йло м  — успоредна форма на Ильо с 

твърдо окончание. Софийско, Пирдопско. 
Йлов ф. Ихтиман, Пазарджишко, Елин Пе
лин. Софийско, Самоковско.

Илона ж — унг. Ilona, видоизменено от 
Елена. Кюстендил, р. 1958, Лехчево (Михай
ловградско), р. 1960.

Илонка ж — умалит. от Илона. Криводол 
(Врачанско), р. 1955,Враца, р. 1957,Кюстен
дил, р. 1958, Михайловград, р. 1958, 1959, 
1960.

*Илучо м — видоизменено от Илййчо (?) 
Илучев ф. Долно Луково (Тополовградско), 
Пловдив.

Йлчо м  — съкрат. от Илия. На разни 
места из страната, главно ЮБ. Йлчев и 
Йлчов, Йлчевски и Йлчовски ф.

Йльо м  — съкрат. от Илия. Рядко. Йлев, 
Йльов и Йльо веки ф.

Илюан м  — съчетание от Илия (дядо по 
майка), Иван (дядо по баща) и кръстница 
Юлия. Единичен случай, р. 1920.

Илюша м  — рус. Ильюша, умалит. от 
Илья. Враца, р. 1955.

Илядников ф — разновидност на Хилед- 
ников. Щип, 1917.

Ималка ж — разновидност на Имелка
Имано в ф — от ар.-тур. iman 'вяра, ре

лигия*. Свищов, Пловдив.
Иманярски ф  — от и м а н яр . Кремиковци.
Имаретски ф — от диал. имарет  ’турско 

благотворително заведение* (ар.-тур. ima- 
ret) — къщата им в София била до имарета.

И мел м  — от растението имел (поради вяр
ването, че спомага за зачатие на дете). 
Ймелов ф. Стара Загора.
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Ймелка ж — женска форма срещу Имел. 
Ихтиманско, Самоковско, Станкедимитров- 
ско.

Ймена ж — от име: при детска смъртност 
оставят детето един вид „без име“; срв. 
Търса. Трън.

Имениджйев ф — вм. Емениджиев. Но
ва Загора.

Йменка ж ■ ■ умалит. от Имена. Трън, 
Александрово (Ловешко).

Именника ж — разновидност на Именка. 
Сливен, р. 1908.

Ймилка ж — вм. Имелка.
Ймилчо м  — умалит. от Имел.
Имирлййски ф — от с. Емирлии (Боляр

ско, Ямболско). Ямбол.
Имишеров ф — може би от диал. емш ерйя  

’земляк’ (пер.-тур. hem§eri). Богариево 
(Гърния), Пловдив.

Ймка ж съкрат. от Имелка или Именка. 
Ймкин ф. Самоков.

Ймо м  — от им е , мъжка форма срещу 
Имена. Ймов ф. Кукуш, Пловдив.

Имренка ж — кръстоска от Имелка и диал. 
имрен  ’силно желание, пощяване* (тур. 
imren). Самоковско.

Имуков ф. Търговище, 1897, 1960.
Ймчо м  — умалит. от Имо. Сев. Добруджа, 

нар. пес.
Йна ж — съкрат. от някое име на -ина  

като Ангелина, Ирина и мн. др. На разни 
места из страната. Йнински ф. Ботевград.

Инаки м  — вм. Янаки. Инакиев ф. Шу
мен.

Йнга ж — от нем. Inge, съкрат. от Ин- 
геборг. Михайловград, р. 1939, София, 
р. 1957.

Ингеадриана ж — от Инге и Адриана. 
Красно село, р. 1963.

Йнгеборг ж — нем. Ingeborg, скандинав
ско име, у нас проникнало от преводен 
роман. Враца, р. към 1920, Михайловград, 
р. 1939, Шумен, р. 1943, Варна, р. 1957.

Ингелйя м  — вм. Ангелия. Ингелйев ф. 
Пещера.

Ингелйзов, Йнгилйзов и Ингилйски ф  —
от прякор И н гилйза  (тур. ingiliz ’англи
чанин’). Карнобат, Айтоско, Бургаско, 
Асеновградско, Берковица, Ботевград, Оре
хово.

Ингелйна ж — вм. Ангелина. Широка 
лъка (Смолянско).

Ингелски ф  — от тур. engel 'пречка, 
спънка’. Угърчин (Ловешко).

Ингерски. ф  — може би вм. Ингелски. 
Враждебна (Софийско).

Ингилйн м  — вм. Ангелин. Ингилйнов 
ф. Русе.

Инград ж. Красно село, р. 1963.
*Инджан м  — от Индж(е)+а«. Инджанов 

ф. Айтос, 1893.
Йндже м  — от тур. ince ’малък, нежен, 

тънък, лукав* — първоначално псевдоним

на кърджалийски главатар. Йнджев ф.. 
Дряново, 1893, Попина (Силистренско),. 
Станке Димитров. Йнджйев ф. Летница? 
(Ловешко).

Инджебаджаков ф — от тур. ince ’ма
лък, нежен’ и bacak ’крак’. Варна.

Инджебалйев ф — вм. *Инджебалев, or  
индже Бальо. Мъглиж (Казанлъшко).

Инджето пр  — вж. Индже. Калофер.
Инджо м — успоредна форма на Индже. 

Инджов ф. Грудовско, Стара Загора, Плов
дивско, Дряново, Етрополе.

Йндо м — от Ино с вмъкнато д. Йндов? 
ф. Пловдив.

Йндра ж — женска форма от Индри. 
Пловдив, р. 1887.

Йндри или *Индрйя м — видоизменено 
от Андрей. Индрйев ф. Пловдив.

Ине м  — далечно видоизменение от Иг- 
нат. Самоков. Йнев ф. Самоков, Казичене 
(Софийско).

Инес ж — испанско име, проникнало по 
литературен път. Берковица, р. 1959.

Йнзов ф — руско фамилно име (от река 
Инза). София, 1887.

Йни м  — североизточна форма на Иньо. 
Йнев ф.

Инйлов ф. Кърджали, 1964.
*Инйн м  — вм. *Янин. Инйнов ф. Плев

ня (Драмско), Пловдив.
Йнка ж — умалит. от Ина или женска 

ма от Инко. Софийско, 
нко м — видоизменено от Христо или 

умалит. от Ино, Ине. Ботевград, Дъбене 
(Карловско). Йнков ф . Търново.

Инколов ф  — може би вм. Янколов. 
Пловдив.

Йнкьо м — успоредна форма на Инко 
с меко окончание. Йнкьов ф. Враца, Кю
стендил, Бобошево (Станкедимитровско).

Йнна ж — разновидност на Ина. Красно 
село, р. 1963 (3).

Йно м  — съкрат. от Инокенти или от 
някое име на -ин. Йнов ф.

Инокенти и Инокентий м  — гр. *Iwoxgvrcoc,. 
от лат. Innocentius ’невинен*. Варна. Ино- 
кентиев ф. Търново.

Йнта ж — от Ина с вмъкнато т . Брез
ник.

ИнЪереков ф  — от Интеров с вмъкнато 
ек. Пловдив.

Интерна ж — съкрат. от инт ернацио
нал. Боровци (Берковско), р. към 1927.

Интернатиев ф  — може би руско име 
или псевдоним. (Любомир Интернатиев, ми
на „Болшевик“, 1956).

Интеров ф. Казанлък, 1959.
Интифов ф  — от прякор И нт иф ат а  (ид

вал или си отивал в точно определено 
време и по това познавали колко е часът) — 
(ар.-тур. intifa ’използване; сверяване на 
часовник’). Габрово, 1917, 1942.
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Йнто м  — от Ино с вмъкнато т . Брез
ник. Йнтов ф.

Йнча ж — успоредна форма на Инка с 
друго окончание. Костенец.

Йнчо м — умалит. от Ино, Иньо. Йн- 
чев ф. Ловеч.

Йньо м  — успоредна форма на Ино с 
меко окончание. Йнев ф.

Иорукаин ф  — според местно обяснение: 
ходели „на иорук“, не с другите хора (от 
тур. убгйк). Железница (Софийско).

Йпа ж — съкрат. от Ипатия. Радомир.
Ипатйя ж — гр. Тхат£а ’върховна’. Ста

ро, рядко.
Ипиталов ф. Пловдив.
Ипифан м  — вм. Епифан. Ипифанов ф. 

Варна.
И по м — съкрат. от Ипократ. Пловдив,

р. 1918.
с Ипократ м — гр. *IicTcoxpdTY]g, прочут ле
кар в древността. Ипократов ф. Пловдив.

Т1полйт м  — гр. 'IimiXutog ’конераз- 
връзвач* — име от старогръцката митоло
гия. Варна, р. към 1918. Иполйтов ф.

Йра ж — съкрат. от Ирина. Пещера, 
р. 1953, 1965, Михайловград, р. 1958.

Иракли и Ираклйя1 м  — гр. ‘HpdxXstoc 
’Херкулесов’. Варна, Македония. Ирак- 
лйев ф.

Ираклйя2 ж — женска форма от Иракли. 
Македония.

Иргянов ф — от диалектен изговор up- 
гян  вм. ерген; срв. Кугийски, Каваримов.

Иремйя м  — вм. Еремия. Пещера. Ире- 
мйев ф .

Ирен1 ж — вм. Ирена. Долни Дъбник 
(Плевенско), р. 1957.

Ирен2 м  — вм. Ирин. Мездра, р. 1955.
Ирена ж — фр. Irene, западен изговор 

на Ирина. Рядко, ново.
Йржик м  — чеш. Jiflk. гр. Марица, 

1956.
Ирйбаджаков ф — от тур. igri ’крив’ и 

Ьасак ’крак’. Долна Оряховица (Горно- 
оряховс ко).

Ирибозов ф — вм. Игрибозов с изпадане 
на турско g. Благоевград.

Ирибойнов ф — вм. *Ирибоюнов — от 
тур. igri ’крив* и boyun ’шия*. Плов
див.

Ирибуруков ф  — може би вм. *Ирибу- 
рунов — от тур. igri ’крив’ и burun ’нос*. 
Стара Загора.

Ирйкалпаклйев ф  — от тур. igri ’крив* 
и kalpakli *с калпак’. Нова Загора.

Ирйков и Ирйкев ф  — от тур. igrik 
’ревльо*. Стара Загора, Карловско, Сред
ногорци (Маданско).

Ирйн м  — мъжка форма от Ирина. 
Рядко. Ирйнов ф.

Ирйна ж — гр. Etpijvr) ’мир* — име на 
календарска светица. Из цялата страна.

Ириней м — гр. Elpyjvafoc ’мирен’ —  
име на някакъв светец. Сливница.

Иринета ж — от Ирина и -ет а  от имена', 
като Анета, Мариета и др. Кърджали, 
р. 1962.

Ирйнка ж — умалит. от Ирина. Из ця
лата страна. Ирйнкин ф. Брестовица (Плов
дивско).

Ирйнко м  — умалит. от Ирин. Сливен. 
Ирйнков ф. Бургас, Търново.

Ирйнчо м  — умалит. от Ирин. Габрово, 
Павликени, Русе. Ирйкчев ф . Мездра, 
Русе, Търново.

Ирияна ж — кръстоска от Ирина и Яна. 
Чепинци (Софийско), р. 1962.

Ириянов ф  — от тур. igri ’крив* и уагг 
’страна, хълбок*. Свищов.

Йрка ж — умалит. от Ира. Варна, 1942.
Ирлйнка ж — кръстоска от Ирина и 

Линка, Малинка или друго някое подобно* 
име.

Йрма ж — нем. Irma. Ново, рядко.
Йрман м . Агатово (Севлиевско), Сви

щовско. Йрманов ф. Агатово, Сухиндол,. 
Русе, Шумен.

Ирмена ж.
Ирмйев ф  — от тур. yirmi ’двайсет; двай

сети’. Пещера, 1897.
Ирмина ж.
Йрмичка ж — умалит. от Ирма. Видин,. 

1942.
Йро м  — съкрат. от Ирин. Йров ф. 

Дяково (Станкедимитровско).
Иробалиев ф  — може би вм. *Иробас- 

лиев, от с. Иробас (Криво поле, Хасков
ско).

Ирбн м — от гр. Eepov ’светилище* 
(?) Пловдивско, Свищовско (католици). 
Ирбнов ф. Ореш (Свищовско), Плевен.

Иронко м  — умалит. от Ирон. Ирон- 
ков ф. Пловдив.

Ирослав м — вм. Ярослав или кръстоска 
от Ирон и -слав. Свищов, р. 1962.

Иротей м  — вм. Йеротей. Иротеев ф.
Ирязлов ф. Стара Загора.
Йса м  — съкрат. от Исая. Трън. Йсов ф ..
Исай м  — съкрат. от Исая. Врачанско, 

Белоградчишко. Исаев ф.
Исайко м  — умалит. от Исай, Исая. 

Берковица, Варна. Исайков ф. Михайлов
град.

Исайл м  — видоизменено от Исай. Исай- 
лов и Исайлов ф. Русе, Шумен, Вруток 
(Югославия).

Исайя м  — разновидност на Исая. Трън* 
Исайев ф.

Исак м — съкрат. от Исаки. Разложко- 
И сако в ф. Кюстендил, 1867, Рила (Станке" 
димитровско), Разложко.
"Исаки и Исакия м  — гр. ’Ioaaxtoc, биб

лейско име, евр. „(бог) се смее“. Бусинци 
(Трънско), Самоков. Исакиев ф. Ломско,

У
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Мещица (Пернишко), Коняво, Лелинци 
(Кюстендилско).

Исактй м  — видоизменено от Исаки. Ста
ньовци (Брезнишко), СбНУ 49.

Исапов ф — от диал. исап ’сметка, хесап’; 
вж. Хесапчиев. Търново.

Исара ж — от Сара с протетично и. Звъ- 
ничево (Пазарджишко).

Исаул м  — от Саул с протетично и. 
Исаулов ф.

Исачки ф — вм. Исаковски (от Исак). 
Бояна.

Исая м  — гр. *Hoatac, име на библейски 
пророк, евр. „бог помага“. Враца, Врачан
ско, Белоградчишко, Брезнишко, Трън. 
Исаев ф.

Йсиан м  — от Исилян с изпадане на л \  
Кичевско.

Исидор м  — гр. ToiM>poG ’дар на богиня 
Изида’. Вършец, Михайловград, Видин, 
Никополско, Русе, Огняново (Елинпелин
ско). Исидоров ф.

Исидора и Исидорка ж — женска форма 
от Исидор. Михайловград, Кътина, Мрамор, 
Петърч (Софийско).

Исикййски ф — вм. Хесекийски. Стара 
Загора.

Йсилян м  — от Силян с протетично и . Бла
гоевград.

Исир м . Враца, 1893.
Йсиян м — писмена разновидност на 

Исиан. Йсиянов ф. Видин (македонци).
Искййски ф — от някое село или град, 

чието име съдържа тур. ески ’стар’ (Ески 
Заара, Ески Джумая, Ески кьой, Ескилер 
и др.). Троян, Ловеч.

Искилйев ф — от диал. *искилйя  ’жител 
на село или град с ески в името’; срв. Иский- 
ч:ки. Пловдив.

Йскович ф — от Искрович с изпадане на р  
(?) Русе, 1900, 1935.

Йскра ж — женска форма от Искро, 
Искрьо, в по-ново време преосмислено по 
сгществ. йскра. На разни места из страната.

Йскрен м  — от прилаг. йскрен. Трънско. 
Берковско, Мездра. Йскренов ф. Дивотино 
(Пернишко), 1862, Лом, 1893. Йскренски ф.

Йскрена ж — женска форма от Йскрен. 
Мрамор (Софийско).

Йскро м  — съкрат. от Йскрен. Панагю
рище, 1900. Йскровф. Панагюрище, Коприв
щица, Карлово, Пещера, Каблешково (По
морийско).

Йскрьо м  — успоредна форма на Искро 
с меко окончание. Казанлък, Толбухин. 
Йскрев ф. Казанлък, Пловдив, 1900, Кало- 

, Горни Пасарел (Самоковско), 
скър м — по името на река Искър: да е 

вечен като реката; срв. Дунав, Струма, 
Ерма. Етрополски манастир, 1648, Панагю
рище, 1870, Тетевен, 1893, Севлиево, 1922, 
Русе, 1922, Свищов, 1911, Плевен, 1934, 
Нов град (Свищовско), Мировяне (Софий

ско). Йскъров ф. Йскров ф. Тетевен. Й с к ъ- 
р о в а  л и в а д а  местност в Осиковска Ла- 
кавица (Ботевградско).

Йскърски ф — от реката Искър или от 
л. и. Искър. Враца, Варна.

Исменлйев ф — от някое село с подобно 
име. Лясковец.

Йсо м  — съкрат. от Исая или от Исус. 
Кичевско, Дунавци (Видинско). Йсов ф. 
Пазарджик, Търговище.

Исодйя ж. Каварна.
Испашй ж — видоизменено от Аспасия. 

Асеновград, р. 1861.
Исперйхски ф — ново вм. Кеманларски 

(след преименуването на Кеманлар в Испе
рих).

Испирйда ж — от гр. *Еаяер{£,-£8о£, 
име от античната митология. Крушево 
(Първомайско).

Испиридон м  — от Спиридон с проте
тично и. Караполци (Елинпелинско). Испи- 
ридонов ф. Перник, Пещера (Радомирско).

Испорски ф — от диал :  испдрец  ’изваден 
от майчина утроба чрез разпаряне’. Кюстен
дил.

Истасов ф.
Истатия м  — вм. Евстатия. Вършец. 

Истатиев ф. Вършец.
Истатко м  — от Статко с протетично и. 

Берковица, Михайловградско. Ист&тков ф. 
Годечко, Берковско, Михайловградско.

*Истери м  — от Стерьо с протетично и. 
Истериев ф.

Истикоолу ф — може би от ар.-тур. 
istiklalt ’независим’.

Истилиян м  — от Стилиян с протетично и 
Елинпелинско, Самоковско. Истилиянов ф.

Истилиянка ж — женска форма от Исти
лиян. Самоковско.

Йстина ж — от ист ина. Ореш (Свищов
ско), р. 1917.

Истйрка ж — вм. Естирка. Радовиш (Ма
кедония).

Истиян м  — от Истилиян с изпадане на 
л* . Истиянов ф. Самоковско.

Истрефов и Истревски ф — от диал. *ист- 
реф  ’извъртане, изопачаване* (отгр. отр£фо>). 
Мътница (Пловдивско), Пловдив.

Истьо м . Горски Извор (Хасковско), 1906.
Исул м  — от Ис(о) -f- ул. Исулев ф.
Исус м  — от името на Исус Христос. 

Михайловград, Михайловградско. Исусов и 
Исуски ф.

Исянко м  — видоизменено от Асен, Асен
ко. Исяиков ф. Долна Оряховица (Горно
оряховско) .

Йта ж — женска форма от Ито. Трън, 
Разлива (Ботевградско). Йтински ф. Рай- 
ково, 1720.

Италиянски ф — от ит алиански. Арчар 
(Видинско).

Итало м  — от Италия (?) Лом, 1917 
(д-р Итало Л. Миланези).
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Итйн м  — от Ит(о) +  ин . Итйнов ф . 
Райково (Смолянско), Пловдив.

Йтко м  — умалит, от Ито. Безден (Со
фийско), Самоковско. Йтков ф . Карлово.

Йто м — съкрат. от Христо, разновид
ност на Хито. Софийско. Йтов ф. Софийско, 
Трънско, Пещера.

Йтьо м  — съкрат. от Христьо. Климент 
(Карловско). Йтев ф. Казанлък.

Ихтеров ф — от ар.-тур ihtar ’предупреж
дение, напомняне*. Чепеларе, Пловдив.

Ихтиманлйята пр  — от град Ихтиман. 
Гол. Конаре (Пловдивско), 1900.

Ихтимански ф — от Ихтаманлията. Гол. 
Конаре, 1893.

Ихтина ж — видоизменено от Евтима (?) 
Радомирско, Пещера, 1928.

Ихчйев ф — от диал. ихчйя  ’работник' 
(тур. i$$i). Велес.

Йца ж — женска форма от Ицо. Ботев
град. Йцин ф. Стакевци (Белоградчишко). 

Йцел<—успоредна форма на Ицо. Н.Геров. 
Ицко м  — умалит. от Ицо. Йцков ф. 

Кюстендил, 1897, Разград.
Ицмаров и Ицмарев ф — може би от 

ар.-тур. itmam ’изпълнение*. Шумен.
Йцо м  — съкрат. от Христо (или от Илия). 

Ботевградско, Враца. Йцов и Йцо век и ф. 
Ботевградско. Етрополе.

И чан м  — от Ич(о)+ан. Ичанов ф.
Ичеренски ф — от с. Ичера (Котленско). 

Котел, Бургас, Варна.
Ичкаров ф — може би от прякор с на

рочно изпуснато начално п. Варна, 1940.
Йчко м — умалит. от Ичо. Ботевград. 

Йчков ф. Кесарево (Горнооряховско).
Йчо м — съкрат. от Христо (в Севлиев

ско) или от Илия (в Ботевград). Йчев и 
Йчов ф. Ловеч, Угърчин (Ловешко), Пле
вен, Пловдив, Пазарджишко, Грудовско. 
Йчевскн ф. Угърчин, Плевен. 15

Йша ж — женска форма от Ишо. Гурково 
(Ботевградско).

Ишевренеца пр  — от с. Ешеврен (Изво
рово, Чирпанско). Чирпан.

Ишйвов ф. Ракитово (Велинградско). 
Ишиклйев ф — от диал. и ш и клй я  ’жи

тел на с. Ашиклии (Горно Градище, Казан
лъшко)’. Свищов, Шумен, Бургас, Плов
див, 1904.

Ишйков ф — от Ашиков с преход на неу- 
дареното а в и  покрай следната сричка. 
Разград, 1900.

Ишйрков ф — от прякор И ш ирко  ’лъв, 
храбрец* (от пер.-тур §ir). Ловеч.

Ишкетйев и Ишкитйев ф  — от диал. 
иш кит йя  ’аскет, постник’ (от гр. &ох1ртт}с ). 
Пазарджик, Ямбол.

Йшко м  — умалит. от Ишо. Йшков ф. 
Варна.

Ишлимов ф  — от диал. иш лимй  ’ръчен 
труд, възнаграждение за ръчен труд* 
(тур. i§leme). Враца.

Ишмена ж — разновидност на Ишмина. 
Ивайловградско.

Ишмеров ф  — от диал. ишмЪр ’намиг
ване* (от тур. i§mar). Твърдица (Сливенско).

Ишмйна ж — от гр. ’1орфп1); вж. Измини. 
Ивайловградско.

Ишмирйев ф — видоизменено от Ишмеров
(рие поради мекото р , м и  вм. л е  поради 
изместеното ударение). Ямбол.

Йшо м  — съкрат. от Илия, разновидност 
от Ицо. Ботевградско. Йшев ф. Ксантнйско* 
Пловдив.

Ишок м  — прякорно име от Ишо. Ишбков 
ф. Ъглен (Луковитско), Ловеч.

Ишпеков ф. Варна, Русе, Търговище. 
Ишпен м . Ишпенов ф. Котел.
Ишлена ж — женска форма от Ишпен. 

Котел
Йщьо м — от диал. ищ я  ’искам, желан'. 

Йщев ф. Велинград, 1936.

15 Речник на личните и фамилни имена
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Йеремйя м  — вм. Еремия. Йеремйев ф.
Йеронйм м — гр. eIspd>vu|io£ ’който носи 

свето име’. Карлово, 1878. Йеронймов ф. 
Пловдив, 1917, Шумен.

Йеротей м — гр. 'lepd&eog ’богосвет, 
свети божев’ — име на календарски све
тия. Габрово, 1905.

Йерусалйм м — от името на град Йеруса
лим. Иерусалймов ф. Замфирово (Берковско).

Йерусалйма ж — женска форма от Йеру
салим. Кюстендил, р. 1883.

Йехов или Йехова ф. (Мария Тотева Йехо
ва, Пловдив, от с. Михалево).

Йоакйм м  — евангелско име, евр. бог 
въздига“ Ловеч, 1860. Йоакймов ф.

Йоан м  — старобългарска и черковна 
ма на Иван.
оака ж — женска форма от Йоан. 

Рядко, след 1931.
Йоанели ж. Брезник, р. 1953.
Йоасаф м  — име от средновековна книга 

Варлаам и Йоасаф. Рядко.
Йов м  — гр. T<bj3 — библейско име, евр. 

„голямо желание“. Старо, рядко. Йбвов ф.
Йова ж — съкрат. от Йована или женска 

форма от Йово. Старо. Йовин ф. Йовински ф. 
Търнак (Белослатинско).

Йован м — от старобългарско Йоан с 
вмъкнато в. Старо.

Йована и Йованка ж — женска форма от 
Йован. Старо.

Йоварлаков ф  — от диал. йоварлак  ’вал- 
чест, топчест’ (тур. yuvarlak); срв. Топков. 
Пловдив.

Йбвда ж — от Йова с вмъкнато д. Бяла, 
1883.

Йове м  — разновидност на Йово. Сво- 
генско. Йовев ф. Станкедимитровско. Йовен- 
ски ф. Плевен.

Йови м — източна форма на Йове. Павел 
баня (Казанлъшко), Зелениково (Пловдив
ско), Толбухинско. Йовев ф .

Йовйца ж — от Йов(а) +  щ а .  Етропол
ски манастир, 1648.

Йовка ж — умалит. от Йова или женска 
форма от Йовко. Главно ИзБ.

Йовко м  — умалит. от Йово. Рядко  ̂
главно ИзБ. Йовков ф.

Йово м  — съкрат. от Йован. На разни 
места из страната. Йовов ф. Йововски ф. 
Правец (Ботевградско). Йовович ф. Само
ков, 1905. Йовето ф. Правец.

Йовчо м  — умалит. от Йово. Търговище, 
1893, Карнобатско, Ямбол, Харманлийско, 
Дряновско. Йовчев и Йовчевски ф.

Йовша м  — кръстоска от Йово и Йошо. 
Трънско. Йовшин ф. Цариброд.

Його м  — от Йоко с озвучаване на к  в г» 
Врачанско.

Йодеров ф  — от диал. йддър  ’едър’. Нико
пол, 1893.

Йодов ф. Септември (Пазарджишко).
Йодро или Йодра м  или ж — от диал. 

йддър  *едър\ Дебърско.
Йоелйн м  — може би вм.. *Йовелин, от 

Йово и -ли н . Михайловград, р. 1959.
Йоза ж — женска форма от Йозо. Пловдив-
Йозе и Йозьо м  — успоредна форма на 

Йозо с меко окончание. Пловдивско — 
католици. Йозев ф.

Йозо м  — съкрат. от Йозеф ( = Йосиф). 
Типично за католиците в Пловдив, Плов
дивско и Ореш (Свищовско). Йозов ф.

Йойко м — умалит. от Йойо. Н. Геров.
Йойо м  — а) от Йово или Йоньо с изпа

дане на съгласната; б) от Йозо с детско* 
повтаряне на първата сричка. Йбев ф. 
Русе.

Йойчо м — умалит. от Йойо. Н. Геров.
Йока ж — от Йотка с изпадане на т .  

Ботевград, Ботевградско.
Йокйм м — съкрат. от Йоаким. Йокймов ф.
Йоко м — от Йотко с изпадане на т .  

Йоков ф. Вършец, Вълчедръма (Ломско). 
Йбкович ф. Горник (Белослатинско), 1906. 
Й о к о в  к л а д е н е ц  — местност в Зим
ница (Ямболско).

Йола ж — женска форма от Йоло или 
съкрат. от Юлита. Трънско, Търново,, 
р. 1921. Йолинци род в Дружево (Своген- 
ско).

Йолйк м  — прякор но име от Йоло. Йолаш- 
ки ф. Мездра.

т



Йолаки м  — умалит. от Йоло с гръцко 
-а к и . Своге, нар. песен.

Йоланда ж — от Йоланта с озвучаване 
на нт  в нд. Ново, рядко.

Йоланта ж — западноевропейско име, 
проникнало по книжовен път. Ново, рядко.

Йолдашев ф — от диал. йолдаш  ’другар 
при пътуване, съпътник’ (тур. yolda§). 
Видин.

Йолджйев ф — от диал. йолдж йя ’пътник* 
(тур. yolcu). Шабла (Балчишко), Варна.

Йолдюрмев ф — от тур. yoldurma ’взе
мане насила, изтръгване’. Казанлъшко, 
1917.

Йоле м  — разновидност на Йоло. Йолев ф . 
Козлодуй, 1893.

Йолйта ж  — вм. Юлита. София, р. 1933, 
Луковит, р. 1965.

Йолка ж — умалит. от Йола. Трънско, 
Берковица.

Йолкичев ф.
Йолмбв ф  — от тур. yolma ’изтръгване, 

обир*. Варна.
Йоло м  — от Йово, Йото с друго окон

чание, както Вуто и Вуло, Кото и Коло, 
Пето и Пело. Главно СЗБ. Йолов и Йолов- 
ски ф.

Йолтенков ф. Пловдив, 1906.
Йолтикенов ф — от т у р .у о 1 ’път’ и 

tiken ’трън’. Пловдив.
Йолтов и Йолтев ф. Пловдив.
Йолчо м  — умалит. от Йоло. Йолчовски ф. 

Луковит. Й о л ч о в с к о т о ,  местност в 
Липница (Ботевградско).

Йон м  — рум. Ion, съкрат. от Йоан. Ви
динско, Ломско, Ореховско. Йонов ф.

Йона ж — съкрат. от Йована, Ивана. 
Ботевградско, Врачанско. Йбнин ф. Ботев
град, Новачене (Ботевградско).

Йонат м  — от библейско Йона ’гълъб* с 
добавено т (?) Йонатов ф. Асеновград.

Йонйшко м  — рум. 1опа§со, умалит. от 
Йон. Йонашков ф. Горни Цибър (Ломско).

Йонго м  — от Йонко с озвучаване на н к  
в нг. Йон го в ф. Старозагорско, 1908.

Йонда ж — от Йона с вмъкнато д . Чепин- 
ци (Софийско). Йондин ф: Чепинци.

Йон де м  — разновидност на Йондо. 
Йондев ф. Лакатник (Свогенско), Челопе- 
чене (Софийско), Кюстендил, Гоце Делчев.

Йбндо м  — от Йоно с вмъкнато д. Йондов 
ф. Гор. Богров (Софийско), Търново, Йбн- 
довци род в Пилашево (Първомайско).

Йондъров ф — от диал. *йдндър  ’едър’; 
срв. Йодеров. Варна.

Йоне м  — разновидност на Йоно, Йоньо. 
Йонев ф. Сливница.

Йонелл* — рум. Ionel — от Йон.Тутракан.
Йонйки м  — от гр. Ttoawlxios, умалит. 

от Йоан. Кнежа, р. 1907. Йонйкиев ф. 
Йонйков ф. Кула.

Йонйц м  — рум. IoniJ, умалит. от Йоан. 
Градец (Видинско). Йонйцов ф.

Йонйца1 м  — по-стара форма на Иваница. 
Силистра, 1893, Видин. Йонйцов ф.

Йонйца2 ж — разновидност на Иваница. 
Видин.

Йонйци м  — рум. Ionitiu, умалит. от 
Йоан. Йонйциев ф . Антимово (Видинско)

Йонка ж — умалит. от Йона. Йонкин* 
ски ф. Ореховско.

Йбнко м  — умалит. от Йоно или на- 
право от Иван.Типично за Банско. Йонков ф.

Йоно м  — а) разширено от Йон — във 
Видинско, Ломско, Ореховско; б) съкрат. 
от Йован — в други области на страната. 
Йонов ф. Горна Василица (Ихтиманско). 
Йоновски ф. Трудовец (Ботевградско).

Йонто м  — от Йоно с вмъкнато т . 
Долни Богров (Елинпелинско). Йон то в ф. 
Долни Богров.

Йбнцев ф — може би грешка вм. Йончев. 
Челопеч (Пирдопско).

Йонча м — западна форма на Йончо. 
Трънско.

Йончо м  — умалит. от Йоно или направо 
от Иван (а в Еленско и от Иларион). Йон
чев, Йончов и Йончовски ф.

Йоньо м — успоредна форма на Йоно 
с меко окончание. Крушево (Севлиевско), 
1917. Йонев ф.

Йопе м  — далечно видоизменение от 
Йосиф. Йопев ф. Банско.

Йора jtc — съкрат. от Йордана. Ботев
град.

Йоргата м  — вм. Йоргота. Неврокопско, 
15—16 век. 1

Йоргйца ж — женска форма от Йорго. 
Шумен, Русе.

Йоргйчка ж — умалит. от Йоргйца. 
Шумен.

Йорго м  — видоизменено от Георги (по
точно от Георго с новогръцки преход на 
мекото г* в й ). Лясковец, 1868, Търново  ̂
Златарица (Еленско), Разградско, Шумен, 
Айтоско, Карнобатско, Ямболско, Ново-' 
загорско. Йоргов ф. Шумен, Горнооряхов
ско, Плевен, Ямбол, Новозагорско, Радо
мирско.

Йоргота м — от Йорг(о) от а . Невро
копско, 16 век.

Йоргя ж — женска форма от Йорго. 
Айтос, 1897.

Йорда ж — съкрат. от Йордана. Ботев
град, Бистрица (Софийско),

Йордан м  — по името на палестинската 
река Йордан. Из цялата страна. Йорданов, 
Йордановски и Йорданович ф.

Йордана и Йорданка ж — женска форма 
от Йордан. Из цялата страна. Йорданин ф. 
Рила (Станкедимитровско).

Йорджо м  — от Йорчо с озвучаване на рч  
в рдж. Йорджев ф. Стралджа (Ямболско), 
Ямбол.

Йбрдо м  — съкрат. от Йордан. Михайлов
град. Йордов ф.



Йоркишев ф. Долна Оряховица (Горно
оряховско).

Йоро м  — съкрат. от Йордан. Йбров ф.
Йорчо м — умалит. от Йордан или от 

Йорго. Йорчев ф. Варна.
Иорьо м  — успоредна форма на Йорго с 

меко окончание. Йорев ф.
Йоса м  — съкрат. от Йосиф. Брезник.
Йосав м — съкрат. от Йоасаф. Пловдив,
Йосе м  — съкрат. от Йосиф. Кюстендил, 

1879, Иваняне (Софийско).
Йоси м — разновидност на Йосе. Ловеч, 

1878.
Йосиф м — гр. *1<*>от5ф, библейско и еван

гелско име, евр. „бог добавя“. Нарядко из 
цялата страна. Йосифов ф.

Йосифчо м  — умалит. от Йосиф. Йосиф- 
чев ф.

Йоска ж — женска форма от Йоско. 
Павликени.

Йоско м  — умалит. от Йосе или направо 
от Йосиф. Михайловград. Йосков ф . Бер
ковица, Шумен.

Йосмер м — може би от ар.-тур. esmer 
’тъмен, мургав’. Русе, 1868.

Йбсьо м — съкрат. от Йосиф. Лом, 1908.
Йота1 ж — женска форма срещу Йото. 

Ботевградско, Самоковско. Йбтин ф. Ботев
град. Иотински ф.

Йота2 м — западна форма на Йото. Со
фийско. Йотов ф.

*Йотан м  — от Йот(о)+а«. Й о т й н -  
с к о т о — местност в Правешка Лакавица 
(Ботевградско).

Йотйн м  — от Йот(о) +  и н . Йотйнов ф.
Сопот.

Йотка ж — умалит. от Йота. Ботевград
ско. Йоткин ф. Ботевград.

Йотко м — умалит. от Йото. Йбтков ф. 
Кула, 1893, Сеславци (Софийско).

Йото м — видоизменено от Йован, Иван. 
Типично за Тетевен; Ботевградско, Вра
чанско, Белослатинско, Тетевенско. Йбтов 
и Йотовски ф.

Йохан м — нем. 1оЪапп~Иван. Ново, 
рядко.

* Йохни м  — видоизменено от Йохан. 
Йбхнев ф. Коларово (Провадийско).

Йохо м — от Йозо с друго окончание 
Йбхов ф. Пловдив.

Йоца1 ж  — женска форма от Йоцо. Пер
нишко. Йоцин ф. Кремиковци.

Йоца2 м — успоредна форма на Йоцо. 
Берковица, Софийско, Русе, 1900. Йбцов ф.

Йоцка ж — умалит. от Йоца. Разград.
Йоцо м  — съкрат. от Йован, разновид

ност на Йово, Йоло, Йоно, Йото, Йочо. 
Враца, Лом. Йоцов и Йоцев ф. Враца, 
Белоградчишко, Лом, Трънско, Пирот. 
Йоцовски ф.

Йочко м  — умалит. от Йочо. Йочков ф. 
Търновско, 1893, Куртово Конаре (Плов
дивско). Йонковци род в Липница (Ботев
градско).

*Й6чкол м — от Йочк(о) +  ол. Йочколов- 
ски ф. Брестница (Луковитско). Йочколоч- 
ки ф.

Йочо м — от Йовчо с изпадане на в или 
разновидност на Йоцо, Йото. Ловеч, 1878, 
Слатина (Ловешко), Плевен, Червен брег. 
Йочев ф. Плевен, Плевенско, Станкеди - 
митровско, Тополовградско.

Йоша ж  — женска форма от Йошо или 
съкрат. направо от Йованка. Кула, Вра
чанско, Етрополе. Йошин ф. Криводол 
(Врачанско), Миланово (Свогенско). Й 6  - 
ш е н с к о т о  — местност в Осиковска Ла
кавица (Ботевградско).

*Йошен или * Йошин м  — от Йош(о) +  
е н , ин . Йошенов ф. Русе. Йошинов ф. 
Йбшеновци род в Осиковица (Ботевградско)#

Йбшка ж — от Йоша или направо от 
Иванка. Етрополе. Лопян (Ботевградско), 
Садовец (Луковитско), Кула.

Йошко м — умалит. от Йошо. Йошков ф. 
Търнава (Белослатинско), Благоевград. 
Йбшковски ф. Скравена (Ботевградско).

Йошо м — съкрат. от Йован, Иван или 
успоредна форма на Йото, Йоцо. Ботев
град, Лопян (Ботевградско). Йошев и 
Йбшов ф. Згалево (Плевенско), Ботевград, 
Сеславци (Софийско). Йошовски ф. Ботев
град, Кнежа.
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Каба- (тур. каЬа ’дебел, отпуснат, недо

дялан’) — първа съставна част на фамилни 
имена като Кабаделов,Кабаиванов,Кабакоев.

Каб&даев ф  — вм. Кабадаиев. Горна Оря
ховица.

Каб&даиев ф  — от диал. кабддаия  ’който 
обича да носи хубави дрехи, да се гизди’ 
(тур. kabadayi ’самохвалко’). Карнобатско.

Кабадейски ф  — разновидност на Каба
даиев. Лисец (Ловешко).

Кабадеков ф. Сливен.
Кабаделов ф — от каба Дело (вж. Каба ). 

Кукуш.
Кабаджов ф — от тур. kabaca ’въздебел, 

подпухнал*. Смядово (Преславско), Сливен, 
Карнобат, Казанлък.

Кабадййски ф — разновидност на Каба
даиев. Драгошиново (Самоковско).

Кабадински ф  — разновидност на Каба
даиев и Кабадийски. Лисец (Ловешко).

Кабадов ф  — съкрат. от Кабадаиев. Зла
тарица (Еленско).

Каб&нванов и Каб&иванеки ф  — от каба 
Иван (вж. Каба-). Самоводене (Търновско), 
Стара Загора, Исперих, Варна, Плевен.

Кабаклйев и Кабаклййски ф  — от някое 
село с подобно име. Казанлък, Исперих.

Кабаков ф — от тур. kabak *1. тиква;
2. гол*. На разни места из ЮИзБ.

Кабакоев ф  — от каба Койо (вж. Каба-). 
Стара Загора, 1893, Казанлък, Елхово.

Кабакчйев и Кабакчййски ф  — от диал. 
кабакчйя  ’бирник в турско време, който 
събирал парите в прорязана кратуна 
(тур. su kabagi)’. Бяла, Етрополе, 
Кнежа.

Кабалаков ф  — от тур. kabalak ’вид воен
на шапка*. Карнобат.

Кабасанов ф — от каба Хасан (вж. Каба-). 
Момчиловци (Смолянско).

Кабата пр  — вж. Каба-. Попово, Стара 
Загора.

Кабатлйев и Кабатлййски ф  — от диал. 
кабаат лйя  ’виновен, провинен’ (ар.-тур. 
kabahatli). Враца.

Кабашев ф  — може би грешка вм. Кара- 
башев. Горна Оряховица (гроб).

Каб&шки ф  — разновидност на Кабаков. 
Гол. Конаре (Пловдивско).

Кабашмйнов ф  —може би нарочно видоиз
менено от каба Осман (вж. Каба-). Русе.

Кабельов ф  — съкрат. от Карабельов (?)
Кабзамалов ф  — от диал. кабзам йл(ин) 

’някогашен бирник’ (ар.-тур. kabzimal).
Кабзамйнов ф — видоизменено от Кабза

малов. Карлово, 1900.
Кйбзев и Кабзов ф  — кабза  ’капса, кап

сула’. Харманлии, Сливен.
Кабзималов ф  — разновидност на Кабза

малов. Пещера, Карлово, Делчево (Сандан- 
ско).

*Каблак м  — прякорно име от Кабло. 
Каблаков ф.

Каблешко м  — от Кабл(о) -f- ешко\ срв. 
Въло и Вълешко, Мальо и Малешко, Рали 
и Ралешко. Каблешко в (по-старо Каблеш- 
ков) ф . Копривщица, Панагюрище, Пловдив.

Кабло м  — може би от ар.-тур. kabul, 
-blu ’приемане, съгласие*. Каблов ф. Плов
див.

Каблуков ф —от диал. *каблук; вж. Кабло. 
Пазарджик, 1917.

Кабов ф — от прякор К обйт а\ вж. Каба. 
Брацигово, Карнобат, Севлиево, Кара- 
полци (Елинпелинско).

Кабран п р  — от тур. kabran ’ленив, ба
вен*. Станке Димитров. Кабранов ф. Казан
лък, 1878, Раднево (Старозагорско), Стара 
Загора, Сливен. Кабрански ф. Ихтиман, 
Самоков, Пасарел (Самоковско).

Кабранджйев ф  — от диал. *кабрандж йя  
’майстор на набрани (шиници)’ (от тур. 
kabran ’шиник ’).Писарево (Горнооряховско).

Кабуров ф — от кабур  ’чанта за оръжие 
или предпазител на сечиво’ (тур. kubur).

Кабърмъшев ф. Стара Загора.
Кавадарков ф  — може би от град Кава- 

дарци.
Каваджййски ф  — от диал. кавадж ия ’ка

феджия*. Друган (Радомирско).
Каваев ф. Търговище, 1893, Русе, Шумен.
Каваклйев и Ка вакло в ф  — от някоя мест

ност с подобно име. Лясковец, Търново.
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Каваков ф — от диал. кавак  ’топола’ 
(тур. kavak). Княжева поляна (Кубратско), 
Русе.

Кавалджйев ф — от кавалдж йя ’свирач 
на кавал’ (тур. kavalci). Казанлък, Стара 
Загора, Новозагорско, Сливен, Шумен, 
Петрич.

Кавалеров и Кавалерски ф  — от кавалер. 
Грудово, Езеро (Новозагорско), Павликени, 
Раковица (Кулско).

Кавалето ф — италианско фамилно име 
от cavalletto ’конче’.

Кавалов ф — навярно съкрат. от Кавал- 
джиев. Габрово, Ловеч, Чирпанско, Стара 
Загора, Пещера, Варна, Грудовско.

Кавалски ф  — от ка ва л . Тетевен.
. Кавард&ков ф  — от диал. *кавардак  ’къд
рав човек’ (от тур. kivir ’къдрица’).

Каварджиклйев ф — от диал. *кавардж ик- 
лй я \ вж. Каварджиков. Стара Загора.

Каварджйков ф—от тур. kivircik ’къдрав’, 
ливен, 1883, Ямбол, Дервент (Дедеагачко), 

Варна.
Каварймов ф — от диал. ка  върйм  ’ще 

вървим’ — преселници от Южна Тракия в 
Стара Загора

Каварналиев ф — от диал. каварналия  
’жител на град Каварна’. Шумен.

Кавгаджйев и Кавгаджййски ф  — от 
кавгадж йя (тур. kavgaci ’размирник’). 
Пловдив.

Кавгазов ф — може би кръстоска от 
кавга  и маргаза. Миладиново (Свиленград
ско), Смолянско.

Кавдански ф  — може би от Кафтански с 
озвучаване на фт  във вд. Дървени брег 
(Станкедим итровско), 1911.

Кавдйвка ж — от Кадифка с вмъкнато в. 
Радомирско.

Кавйзов ф — може би oTjap.-тур. kavis 
’лък за стрелба’. Шумен.

Кавйков ф — от диал. * кавак  ’здравеняк’ 
(от ар.-тур. kavi *як, силен, здрав’). Чепин- 
ци (Софийско).

Кавказки и Кавказов ф — навярно от 
Кавгазов, видоизменено покрай името на 
Планината Кавказ. Червена вода (Русен
ско), Сопот.

Кавлаков и Кавлачки ф — от тур. kavlak 
’обелен, с олющена кора или кожа’. Батак, 
1893, Казанлък, Варна, Бела Слатина, 
Берковица.

Каврайл м  — вм. Гавраил. Кюстендил, 
1879.

Кавракйров ф — от каврак Киро (?); 
вж. Кавраков. Солун.

Кавраков ф  — от тур. kivrak ’пъргав, 
игрив' или видоизменено от Кавръков.

Каврашйлов и каврош илов ф  — от диал. 
*кавраилйл ’пъргав, игрив* (?): срв. Кавра
ков. Пещера, Широка лъка (Девинско).

Кавръков ф — от диал. каврък  ’къдрав’ 
(тур. kivrik). Айтос, Сливен, Виница (Вар
ненско), Търговище, Дряново, Русе, Плевен.

Кавулски ф — от диал. кавул  ’договор, 
сговор' (от ар.-тур.каЬи1 ’съгласие’).Кнежа.

Кавун м  — от незасвидетелствувано 
Кав(о) +  у н . Пещера, нар. песен.

Кавчо м  — умалит. от незасвидетелству
вано Каво. Пещера, 1959.

Кавърджйев ф  — от диал. кавар(а)дж йя  
’който вдига шум, размирник’ (от тур. 
kavara ’пръдня’). Дедеагачко, Пловдив.

Кавърджйков ф — писмена разновидност 
на Каварджиков. Ямбол, Сливен.

Кагаевски ф — от диал. кага  вм. кога\ 
срв. Кугийски.

Када ж — съкрат. от Кадифа, Кадифка. 
Кадии ф. Русе. К&дински ф- Пазарджик.

Кадайфка ж — кръстоска от Кадифка и 
кадайф . Трънско, .София, р. към 1933.

Кадалев ф. Тутракан.
Каданов ф — от ит.-тур. kadana ’едър 

кон, катана'. Шумен, 1896.
Кадарджиев ф. Казанлък.
Кадев ф  — вж. Кадьов. Банско.
Каделков ф  — писмена разновидност на 

Къделков. Лясковец, Попово.
Кадемов ф  — от диал. кадем  ’щастливо 

начало, въздействие за успех' (ар.-тур. 
kadem). Пловдив, 1900, Гагаля (Русенско).

Кадефйя ж — видоизменено от Кадифа. 
Пловдивско.

Кадйев и Кадийски ф  — от остар. кадия  
’съдия' (ар.-тур. kadi). Стара Загора, 
Куклен (Асеновградско), Белозем (Плов
дивско), Пазарджик, Ихтиман, Згориград 
(Врачанско).

Кадиков ф.
Кадикянов ф  — от ар.-тур. kadik£n ’?’ 

Тутракан.
Кадинов ф. Прилеп, Велинград, Бресто

вица (Пловдивско), 1904.
Кадиски ф — вм. Кадийски. Згориград 

(Врачанско).
Кадйфа ж — от кадиф е; срв. Атлаза, 

Сърма. Банско, Мрамор (Софийско), р. 1897.
Кадифейка ж — от кадифЪ. Михайлов

градско.
Кадифето п р  — от кадифе. Луковит.
Кадйфка ж — умалит. от Кадифа. Бла

гоевград, Благоевградско, Радомирско. 
Кадйфкин ф. Страдалево (Кюстендилско).

Кадишев ф. Вятово (Разградско).
Кадманов ф . София, 1893.
Кадмонов ф. Плевен.
Кадовски ф  — може би от диал. кад  'пу

шек, кадеж’,
Кадреев и Кадрйев ф  — от диал. *кадрЪй 

’къдрав човек* (?) Велинград, Пазарджик.
Кадрййски ф — близко по произход с 

Кадреев (?) Подола (Станкедимитровско), 
Луковит.
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Кадрйнски ф — писмена разновидност на 
Къдрински. Орешак (Троянско), Пловдив.

*Кадрьо м  — от Къдрьо с а  вм. ъ . Кадрев 
ф . Враца, Рилски манастир.

Кадурин ф. Якоруда, Етрополе (стари 
преселници от Македония).

Кадушов ф. Вършец.
Кадъкьовлиев ф — от с. Кадъкьой (та

кива има 8 ). Русе, Шумен.
Кадънната п р — от кадънка  *1. туркиня; 

2. птичка щиглец*. Церово (Пазарджишко), 
1917. Кадънков ф. Пловдив, Грудово.

Кадънов ф — от прякор К адънат а  или 
направо от кадъна  ’туркиня* (тур. kadm); 
срв. Булин. Провадия, 1900, Търговище, 
Пловдив.

Кадьов ф — от диал. кадьо — зват. форма 
от кадия (?) Велинград.

Кажльов ф  — от прякор Каж льо * който 
изказва, не пази тайна’ (?)

Кажов ф— от прякор Кажо\ вж. Кажльов. 
Враца.

Казак и Казака пр  — от рус. казак  в 
смисъл ’едър, смел човек*. Станке Димит
ров, 1838, Луковит, Стара Загора. Казаков 
ф. На разни места из страната. Казашки ф.

Казакин ф — от майка или баба казак; 
вж. Казак. Батак, Ракитово (Велинградско).

Казанакли ф — може би видоизменено от 
Казанлъклиев или от Казанкалиев. Раз
град, 1905.

Казанбулашйков ф — от диал. *казан- 
булаш йк  ’мърси-казан’ или ’неизмит ко
тел* (от тур. kazan и bula§ik). Казанлък.

Казанджйев и Казанджййски ф  — от к а - 
зандж йя *1 . съдържател на казан за ракия; 
2. медникар* (тур. kazanci). На разни места 
из страната.

Казанкалиев ф — от диал. казанкалия  
’жител на с. Казанка (Старозагорско). 
Стара Загора.

Казанкин ф — от с. Казанка (Староза
горско). Ямбол, Желязково (Грудовско).

Казан нов ф — разновидност на Казанкин. 
Казанлък.

Казанлйев и Казанлййски ф — от диал. 
*казанлйя  ’който има казан за ракия* или 
’който готви храна в цял казан’ (?) Чепин- 
ци (Софийско).

Казанлъклйев ф — от диал. казанлъ клия  
’жител на град Казанлък*.

Казанлъшев ф — видоизменено от Казанъ- 
шев покрай името на град Казанлък. София, 
1893. Калофер, 1900.

Казански ф — от с. Казанка (Староза
горско). Стара Загора.

Казанъшев ф — от тур. kazani§ ’печалба, 
придобивка*. Стара Загора.

Казаренски ф — може би от с. Козаревец 
(Старозагорско). Казанлък.

Казйсов и Казаски ф — от ар.-тур. kaz- 
zaz ’търговец на коприна*. Трявна, Търно
во, Свищов.

Казахски ф — от Казазски с преход на 
второто з в х.

Казашки ф — вж. Казак.
Казепов ф — вм. Газепов. Айтос, Чир

пан, Варна, Мелник, 1917.
Казинов ф. Черни връх (Грудовско).
Казларски ф  — от с. Казлар кьой (Де- 

вино, Омуртагско). Кнежа.
Казлачев ф  — може би от тур. kizlik 

’девственост*. Казанлък, Брезово (Плов
дивско).

Казмуков ф — от диал. *казм ук  ’сърдит- 
ко’ (от тур. kizmak ’сърдя се, дразня се*). 
Стара Загора, 1900, 1940.

Казмушков ф — от прякор К азм уш ко; 
вж. Казмуков.

Казначев и Казначеев ф — от рус. /са- 
значей  ’касиер, ковчежник’. Самоков, Ра
китово (Велинградско), Костинброд (Слив
нишко).

Казов ф —- може би разновидност на 
Кажов. Пещера.

Казълмурадов и Казълмуратлйев ф
от с. Казъл Мурад (Благоево, Разградско). 
Русе.

Казълмъшев ф — от тур. kizilmi§ ’из
червен от яд, разсърден*. Карлово, Кало
фер.

Казълов ф — от тур. kizil ’червен*;
срв. Червенков. Търговище, Варна.

Казъмски ф — от ка зъ м  ’момичето ми* 
(тур. kizim) — поради често повтаряне на 
тая дума. Гол. Раковица (Елинпелинско), 
1876, 1962,

Казянов ф — може би видоизменено от 
Касиянов.

Каиков ф — навярно вм. Кайков или 
*Каикчиев. Троян.

Кайнов ф — от тур. кауш ’шурей*. 
Шумен.

Кайнчев ф — от диал. кайнче  ’шурей, 
шурейче’; вж. Кайнов. Стара Загора, 1908.

Каиров ф. Казанлък.
Каитин ф.
Кайшев и Кайшов ф — от каиш  (тур. 

kayi§), прен. ’здрав, изпечен, издръжлив 
човек*. Смолянско, Панагюрище.

Кайджйев и Кайджмйош ф — от диал. 
кайдж йя  ’който реже тютюн’ (тур. kiyici). 
Пирдопско, Шумен.

Кайджйков ф — от с. Каяджик (такива 
има няколко).

Кайдъмов ф — от тур. kaydim ’съгласих 
се’ — поради често повтаряне на тая дума. 
Карлово, 1908.

Кайзер м  — модернизирано от Кесари 
покрай нем. Kaiser. Кайзеров ф. Шумен, 
1940, София.

Кайзера пр  — имал вирнати мустаци^ 
като кайзер Вилхелм II.

Кайкаджов ф. Карлово.
Кайкамджозов ф. Котел, Каварна, Бал

чик, Толбухин, Шумен.
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Кайканджозов ф.
Кайкйев ф. Казанлък, Стара Загора, 

Варна.
Кайко м — умалит. от Кайо. Кайко в 

ф. Стоките (Рупчоско), 1893, Смолян, 1917, 
Смядово (Преславско), Варна.

Кайлъмов ф — от тур. kiyilmak ’от
паднал съм’ (?) Пловдив.

Каймазов ф  — от тур. kiymaz ’който не 
се скъпи; щедър*. Брестово (Ловешко),

Каймакамов и Каймакамски ф — от остар. 
кайм акйм (ин) ’управител на околия или 
заместник на управителя* (ар.-тур. кау- 
makam). Благоевград.

Каймаканов ф  — видоизменено от Кай
макамов. Пещера.

Каймако.в и Каймашки ф — от прякор 
К айм ак(а) — съкрат. от Каймакчия. Па
нагюрище, Пловдив, Букьовци (Орехов- 
ско), Орехово.

Каймакчйев и Каймакчййски ф — от диал. 
кайм акчйя  ’продавач на каймак — сме
тана или специална боза’ (тур. kaymak$i). 
София, Черньово (Ихтиманско).

Кайменджйев ф  — от диал. *каймен- 
ж йя ’който има много каймета, много 
пари* (?) Карнобат.

Кайменов ф. Стара Загора, 1917.
Кайн м  — гр. Kdl'v, от евр.-библейско 

име. Кукуш. Кайнов ф.
Кайнаков ф — от някое село или ме

стност, чието име съдържа диал. кайнак  
’извор’ (тур. kaynak).

Кайнаров и Кайнарски ф. Дебръщмца 
(Пазарджишко).

Кайно м  — разширено от Кайн. Пещера, 
р. 1927. Кайнов ф.

Кайо м  — видоизменено от Николай. 
Ник. Милев. Каев ф. Солун, Стара Загора. 
Кайовски ф. Долна Бешовица (Врачанско).

Кайпака п р  — тур. kaypak ’който не си 
стои на думата*. Котел. Кайпаков ф. Котел.

Кайраков ф  — от тур. kiyrak ’близък, 
съседен*. Стара Загора, Нова Загора, Сли
вен, Русе.

Кайров ф.
Кайряков ф — от Кайраков с меко р .  

Бероново (Котленско), Трънково (Старо
загорско), Смядово (Преславско) — в Смя
дово го извеждат от диал. ка й р як  ’хълм’: 
къщата му била на кайряк.

Кайсъзов ф — от тур. kiysiz ’без граница, 
без край’ — навярно имотите му били об
ширни.

Кай тазов и Кайтазки ф — от тур. kaytaz, 
*1 . женска прическа; 2 . украшение за 
глава*. Гевгели, Пловдив, Никопол, 1893. 
Михайловград, Долна баня (Ихтиманско).

Кайтов ф. Самоков, град Марица, 1893. 
Кайтовски ф. Лютиброд (Врачанско).

Кайчаров ф — от диал. *кайчар  ’лод- 
кар’ (?)

Кайчо м — умалит. от Кайо или направа 
от Николай. Стара Загора, р. 1888, Сли
вен, Ямбол. Кайчев ф.

Какалашев ф — от Кокалашев с промяна 
на неудареното о. Пазарджик.

Какалиев ф. Шумен.
Какалов ф. Стара Загора, Казачево 

(Ловешко).
Каканаков ф. Граница (Кюстендилско).
Какарадов ф  — от кака Рада — поради 

често повтаряне на това име (?) Варна.
Какарасков ф — от диал. какараска  

’сврака’; срв. Свраков. Прилеп.
Какарашев ф — от диал. *какараш г 

*кокараш  ’смрадльо’ (от тур. kokmak ’смър- 
дя’). Казанлък.

Какарчев ф — от диал. кокарче ’твърдо, 
запечено изпражнение’.

Какачев и Какачки ф — от диал. какач  
’вид пастърма’. Казанлък, 1868, 1900,
Стара Загора, Берсин (Кюстендилско), 
Кюстендил.

Какламанов ф — от тур. koklaman ’който* 
мирише, души’. Любимец, 1917, Пловдив, 
Пещера.

Какьо пр  — от кака  : който все вика кака 
си или говори за нея. Какев ф. Михайлов
град. Какьов ф. Новачене (Ботевградско).

Кала1 ж съкрат. от Калина или женска 
форма от Кало. Калин ф. Габрово, Кало
фер.

Кала1 м  — западна форма на Кало. 
Трън.

Калабалъков ф — от калабалък  ’нава
лица, множество’ (тур. kalabalik). Ел- 
ховско.

Калавранов ф. Пловдив.
Каладжйев ф  — от диал. каладж йя ’ка

ла йджия’. Банско.
Каладжов ф  — от тур. kil 19,-ci *крив’, 

разновидност на Калъчев. Самоков.
Калаеджйев ф — от диал. калаедж йя 

’калайджия ’. Пчеларово (Кърджалийско).
Калайджйев и Калайджййски ф  — от 

калайдж ия  (тур. kalayci). На разни места 
из страната.

Калайдитов ф. Варна.
Калайков ф — от прякор К алайко  ’който 

„яде калай“ или „тегли калай“ на другите’. 
Пловдив, Горно Александрово (Сливенско).

Калаксъзов ф — от Кулаксъзов с преход 
на неудареното у  в а. Ръжево Конаре (Плов
дивско) .

Каламаров и Каламарев ф— от гр. xaXapofc- 
pl ’мастилница*. Стара Загора, Ямбол.

Каламов и Каламски ф — от гр. xoUapog
’тръстика; перо за писане’. Свежен (Кар
ловско), 1917, 1960, Видин, Баскалци
(Петричко).

Калампуров и Калаи п у ров ф — от гр. 
xaXaproupi ’игрословица, каламбур’. Гор
но Ботево (Старозагорско), 1911.
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Кала пат и ров ф. Горно Броде (Сярско), 
Пловдив.

Калапиш ф. Русе, 1936. Калапишев ф.
Ореш (Свищовско).

Калапотлйев и Кала по тек и ф — от ня
кое село с подобно име. Зиляхово, Плов
див, София.

Каларашов ф  — от рум. са1ага$ ’кон
ник; куриер’. Тутракан, 1900.

Каластйрски ф. Враца.
Калатинов ф. Сливен, 1897, Пловдив.
Калафатев ф — от диал. калаф ат  ’който 

запълва, замазва зирките на лодка’ (от 
гр. xaXacpocxTjg). Бургас.

Калафйр м  — от диал. калаф йр  ’карам
фил’. Калафйров ф. Пловдив.

Калафйра ж — женска форма от Кала- 
фир. Мулдава (Асеновградско).

Калаф уиски ф. Старо село (Врачанско).
Калаша ж — някаква разновидност на 

Калуша. Ник. Милев.
Калаяджйев ф  — от диал. калаядж ия  

’калайджия’. Пловдив.
Калбаков ф.
Калбанов ф. Ресен (Търновско).
Кйлбов и Калбев ф — от ар.-тур. kalp, 

-bi ’сърце’. Варна.
Калбурджйев ф  — от диал. калбурдж йя  

’ситар, решетар’ (тур. kalburcu). Сопот, 
Русе.

Калбуров ф — от диал. ка лб ур  ’сито, 
решето’ (тур. kalbur). Гиген (Никополско).

Калдарев ф — от рум. cSldare ’котел, 
кофа’. Тутракан.

Калдармаджйев ф  — от диал. ка лд ъ р -  
мадж йя ’майстор на калдъръми’. Етрополе.

Калдар&мов ф  — вж. Калдърмов. Шумен.
Кйлдиев ф  — от тур. kildi ’принудих’. 

Гюмендже (Ма кедония).
Калдовски ф.
Калдъркъчев ф — от тур. kaldir ’вдигни’ 

и kl$ 'задник’ — навярно така подканял 
ратаите си да се залавят за работа. Бяла.

Калдърмов ф — от калд ъ ръ м , к а лд ъ р - 
м а  (гр.-тур. kaldinm ). Враца, Шумен.

Калдъров ф — от тур. kaldir ’вдигни’; 
срв. Калдъркъчев. Ямболско.

Калдъшевф—OTTyp.kaldin§ ’вдигане* (?).
Кйле м  — разновидност на Кальо. Со

фийско. Калев ф.
Калеев ф  — от прякор К алея(т а) ’чер

ният* (циг. калд, калея). Калофер, Карлово, 
Черногорово (Пазарджишко), Пазарджик„

Калейков ф — от прякор Калейко; вж. 
Калеев.

Калейнски ф — разновидност на Калей- 
ски. Круша (Сливнишко).

Калейски ф — от прякор К алеят а ; вж. 
Калеев. Красноселци (Омуртагско), Плевен.

Калейчански ф — от с. Калейца (Тро
янско). Ловеч.

Калейчев, Калейчов и Калейчовски ф —
от прякор К алейчо  ; вж. Калеев. Ямбол, 
Прилеп, Кнежа.

Калейченов ф — от калейченин. ’жител 
на с. Калейца’ Борима (Троянско).

Калеков ф — от диал. калеко  ’вуйчо, 
свако’ (от гръц.) Пловдив.

Калемджйев ф — от диал. *калемдж йя  
’писар’ или вм. Календжиев. Брестовица 
(Пловдивско).

Кален1 м  — видоизменено от Калин или̂  
направо от гр. х а ’добър, хубав’. Девин, 
нар. песен. Каленов ф. Пещера.

Кален2 п р . Алфатар (Силистренско). Ка
ленов ф. Алфатар.

Календарски ф — от календар  или вм. 
Календерски. Шумен.

Календеров и Календерски ф — от пер.- 
тур. kalender ’1 . отшелник; 2 . философ;
3. странствуващ дервиш*. Трън, Янтра 
(Горнооряховско), Пловдивско, Лозен (Со
фийско).

Календжйев и Калянджйев ф  — от исп.- 
тур. kalyoncu ’моряк, гемиджия’. Варна, 
Русе, Лясковец, Казанлък.

Каленйк м  — от Калиник с преход на 
неудареното и  в е. Каленйков ф. Сопот, 
Пазарджик, Пловдив.

Каленйчо м  — умалит. от Каленик. Ка- 
ленйчев ф. Пловдив.

Каленко м  — умалит. от Кален1. Ка- 
ленков ф.

Каленски ф — от с. Кален (Врачанско). 
Враца, Борован (Белослатинско), Търго
вище. Каленци род в Койнаре (Белослатин
ско).

Калеов ф — разновидност на Калеев. 
Ра довиш (Македония).

Калеро ж — от гр. хаХ>); срв. Кален1. 
Каварна.

Калеш м  — от диал. калеш  ’вакъл’; 
срв. Вакльо. Вайганд.

Калеша ж — женска форма срещу ка
леш. Вайганд.

Калеята пр  — вж. Калеев. Котел.
Кйли м  — североизточна форма на Кальо- 

Попово. К&лев ф.
Кали- (от гр. xaXdg ’хубав, добър’) —  

първа съставна част на фамилни имена като 
Калибацов, Калигоров.

Калиакри м  — по името на нос Калиакра? 
(Пантилей Калиакри Панайотов, Русе, 
1936).

Калибацев ф — от кал и Баце (вж. Кали-) 
К укуш.

Калигоров ф — от кали Горо (вж. Кали-).
Калййски ф — може би вм. Калейски. 

Т ърговище.
*Калйка ж — разновидност на Калица. 

Калйкин ф. Ник. Милев.
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Калиман м  — име от среднобългар-
• ската история. Калиманов ф. Грозден (Кар
нобатско), Дунавци (Видинско), Габ
рово.

Калиманишки ф — от с. Калиманица (Бер
ковско). Михайловград.

Калименов ф — навярно вм. Каломенов. 
Карлово, Варна.

Калимеров ф  — от прякор К алим ерат а  
(гр. xaXyjpipa ’добър ден’) — поради често 
повтаряне на тая дума. Константин (Елен
ско).

Калйн м  — а) мъжка форма от Калина;
* б) съкрат. от Калиник. Рядко, на разни 
места из страната. Калинов и Калйновски ф.

Калйна1 ж — от дръвчето к а ли н а  за
рад хубавите му червени плодове. Нарядко 
из цялата страна. Калйнин ф. Калофер.

Калйна2 ф — навярно полско или чешко 
фамилно име. Пловдив 1905.

Калин йк м  — гр. KaXXfvixog ’добра 
победа’ — име на календарски светия. Ряд
ко. Калинйков ф.

Калинйца м  — от Калин+ц^а, както 
Иваница. Калинйцов ф. Асеновград.

Калйнка ж ■ умалит. от Калина1. Глав
но СБ. Калйнкин и Калйнкински ф.

Калйнко м  — а) умалит. от Калин; б) 
мъжка форма от к а ли н а  ’по-млада зълва’ 
(в Гурково, Балчишко, една булка нямала 
зълва и казвала за девера си Петър „моята 
калинка“, после почнали да му казват Ка- 
линко у дома и в цялото село). Гурково 
(Балчишко), Каварна, Варна. Калйнков 
ф. Гурково, Балчик, Варна, Толбухин, 
Бургас, Говедарци (Самоковско).

Калински ф — вм. Каленски. Скравена 
(Ботевградско).

Калйнчеков ф — от Калинчев с вмъкнато 
ек. Панагюрище.

Калйнчо м  — умалит. от Калин. Горна 
баня. Калйкчев ф. Русе.

Калионка ж — кръстоска от Калина и 
Йонка. Горни Богров, Чепинци (Софий

ско).
Калиопа ж — гр. KaXXtdirq ’хубаволи- 

ка*. Старо. Търново, р. 1876, 1878, 1884, 
1904, Балчик, р. 1892.

Калиопия ж — разширено от Калиопа. 
•Самоков, 1904.

Калиопка ж умалит. от Калиопа. Их
тиман, 1899.

Кали петровски ф — от с. Калипетрово 
'(Силистренско). Провадия.

Калирой ж. Враца.
Калйско м — умалит. от Калистър. 

Кал исков ф.
Калист м .
Калйстер м  — разновидност на Калистър. 

Милославци (Трънско).
Калйстра ж — женска форма от Калистър. 

Калйстрин ф. Банско.

Калистрат м  — гр. KaXXiaxpazos ’доб
ра войска’ — име на календарски светия. 
Шумен, Лехчево (Михайловградско). Ка- 
листратов ф. Лехчево.

Калйстър м  — навярно съкрат. от Ка
листрат. Ловеч, 1893, Варна. Калйстров
Ф'

Кали ти н м  — от фамилното име на руския 
подполковник Калитин, командир на бъл
гарска опълченска дружина, загинал в 
боя при Стара Загора; срв. Гурко, Скобел, 
Венелин. Стара Загора. Калитинов ф. 
Варна.

Калифер м  — видоизменено от Калофер. 
Котел. Калиферов ф. Котел.

Калйца1 ж — от Калина1 с друго окон
чание, както Гана и Гаца, Кина и Кица, 
Лина и Лица. Враца, Рашково (Ботевград
ско), Шумен. Калйцин ф. Берковица, 
Златарица (Еленско), Шумен.

Калйца2 м  — от Кал(ьо) +  ица\ срв. 
Стоица, Иваница. Калйцов ф: Куле ма
хала (Ломско), Драганово (Горнооряхов
ско).

Калйци и Калйций м  — разновидност на 
Калйца2. Калйцев и Калйциев ф. Шумен.

Калйчин ф  — вм. Калицин. Ник. Милев.
Калйчка ж — умалит. от Калйца1. Шу

мен, Силистра.
Калйчко м  — умалит. от Каличо. Ка- 

лйчков ф. Казанлък, Стара Загора, Плов
див.

Калйчо м  — от Кал(ьо)+нчо. Калйчов 
и Калйчев ф. Стара Загора, 1900.

Калйшко м  — разновидност на Калйчко. 
Калйшков ф. Дрянковец (Айтоско).

Калйя ж — навярно съкрат. от Калиопа. 
Белеврен, Сливово (Грудовско), Шумен.

Калия ж — от цветето к й л и я . Враца, 
р. 1957.

Калка ж — умалит. от Кала. Трънско.
Калкадаков ф  — от диал. *кълкадак  

’човек с големи кълки’ (?).
Калкана п р  — от тур. kalkan ’който 

стои прав, изправен’. Бела Слатина, 1908. 
Калканов ф. Бела Слатина (от Копривщица), 
Пловдив.

Калканджйев ф  — от диал. * калкан*  
дж ия *а) от калкан  (вж. Калкана) с до
пълнителна наставка -дж ия , както бакал- 
джия, мутафчия от бакал, мутаф; б) рибар, 
специалист по лов на калкани’. Русе, 
1911, Варна, 1940, Пловдив, 1930.

К&лковски ф  — от с. Калково (Самоков
ско).

Калман м  — съкрат. от Калим ан. Пре
славско, 15—16 век.

Калмука пр  — а) от диал. к а л м у к  ’къс» 
дебел, отпуснат или нечист човек’; б) от 
народностно име к а лм ук . Котел. Калмуков 
ф. Калофер, 1893, Русе, 1900, Търново, 
Бела Слатина, Грудовско. Калмушки ф .
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Кални долени ф — от някоя местност Кал
ян дол. Кюстендил.

Кало м  — съкрат. от Калоян или от 
Калин. Кула, 1893. Калов ф. Сливен, 1883, 
Черни връх (Ломско).

Каловезов ф. Пловдив.
Калойров ф. Стара Загора.
Каломатев ф — от кало  ’добрия’ Матьо.
Каломенов и Каломенски ф — от с. Ка- 

ломенци (Дряновско). Севлиево, Павли
кени, Търново, Кюстенджа, Тулча, Варна, 
Пловдив.

Калония ж. Станке Димитров, р. 1876.
Калонка ж. — умалит. от Калония. Ка- 

лонкин ф. Казанлък, Трънчовица (Нико- 
полско).

Калончо м  — мъжка форма от Калонка. 
Калончев ф. Карлово, Михайловград.

Калопетър м  — от кало  ’добрия’ и Пе
тър. Перник, 15-—16 век.

Калопия ж — видоизменено от Калиопа. 
Станке Димитров, р. 1833.

Калота м  — от Кал(о)+ о т а , както Ра- 
дота, Драгота. Търговищко, 17 в. Калотов 
ф. Кулско.

Калофер м  — от цветето калдф ер. Асе- 
новградско, Първомайско, Пловдивско, 
Пловдив. Калоферов ф.

Калоцвет м  — от дядо му Калчо и баба 
му Цвета. Единичен случай.

Калоян м  — име от среднобългарската 
история (гр. ’добрият Иван’). Чурек (Елин- 
лелинско), 1648, Шумен, р. 1905, 1914,
1920, Варна, Провадия, Габрово, Айтоско, 
Видин. Калоянов ф. Драглище (Разложко), 
р. 1869, Велинград, Пещера, Панагюрище, 
Преславско, Малкотърновско, Елховско, 
Грудовско.

Калояна ж — женска форма от Калоян. 
Търнак (Белослатинско), 1648.

Калоянчо м  — умалит. от Калоян. Ка- 
лоянчев ф. Грудово, Бургас.

Калпазанов ф — от калпазан (ин ) — на
вярно с турското значение kalpazan ’из
мамник, фалшификатор’. Габрово (стар 
род), Плевен, 1900, Исперихско, Велинград.

Калпаклйев ф — от диал. ка лп а клй я  ’чо
век с калпак* (тур. kalpakli). Белеврен 
•(Грудовско), Пазарджик.

Калпаклов ф  — разновидност на Калпак- 
лиев, направо от тур. kalpakli. Търново, 
1905.

Калпаков ф — от калпак . Панагюрище, 
Пловдив, Стара Загора.

Калпакчйев ф — от калпакчйя  ’който 
шие калпаци’ (тур. kalpakgi. Търново, 
Стара Загора.

Калпачев ф — от калпаче (може би носел 
контешко калпаче). Габрово (гроб), Асе
новград, Пловдив.

Калпачки ф  — от диал. калпачки , прилаг. 
от калпак. Долна махала (Самоковско), 
Благоевградско.

Калпошанов и Калпушанов ф — от диал. 
*калпош ан  ’калпав човек’ (?) Брезово (Плов
дивско), Пловдив.

Калпушкин ф — от диал. * калпуш ка\ 
срв. Калпошанов. Загорци (Новозагорско).

Калтев ф. Стара Загора.
Калтйнски ф — от с. Калтинец (Горно

оряховско). Кесарево (Горнооряховско), 
1893, Горна Оряховица, Севлиево.

Калтъкчйев ф — от диал. калт акчйя  
’седлар’ (тур. kaltakgi). Драчево (Грудов
ско).

Калугеров ф — от калугер  (бащата след, 
овдовяването си станал монах). Трявна 
1893, Балчик, 1904, Русе, 1900, Панагю
рище (панагюрските са от с. Калугерово).

Калугеровски ф — от с. Калугерово (Па
зарджишко). Пазарджик.

Калугерски ф  — от с. Калугерово (Бо
тевградско). Ботевград.

Калуд м — съкрат. от Калуди. Трояново 
(Бургаско), Сливен, Варна. Калудов ф. 
Айтос, Котел, Сливен, Сливенско, Помо
рийско, Бургас, Варненско, Толбухинско.

Калуда ж — женска форма от Калуд, 
Калуди. Сливен, Лясковец.

Калуди м  — от гр. xaXoOSt ’дар, дарове, 
подаръци’. Варна, Стара Загора. Калу- 
дйев ф.

Калудка ж — умалит. от Калуда.
Калужйнов ф — може би руско име. 

Варна, 1936, 1958.
Калун м  — от Кал(о), Кал(ьо)+уя. Ка- 

лунов ф. Шумен.
Калуна ж — женска форма от Калун. 

Шумен.
Калунка ж — умалит. от Калуна. Ник. 

Милев.
Калунчо м  — умалит. от Калун. Калун- 

чев ф. Карлово.
*Калус м  — от гр. xaX6g ’добър* с пре

ход на о в у  (?) Калусов ф. Ямбол.
Калуца ж — от Кал(а)+ уц а . Калуцин

ф■
Калуш м  — от Кал(о), Кал(ьо)-\-уш . Про

вадийско. Калушев ф. Силистра, Бургас.
Калуша ж — женска форма срещу Ка

луш. Шумен, Шуменско, Плевен.
Калушка ж — умалит. от Калуша. Ти

пично за Шумен.
Калушко м  — умалит. от Калуш. Пол

ски Сеновец (Търновско), Габрово, Сви
щов. Калушков ф. Търновско.

Калферйна навярно женска форма
от Калофер. Гоце Делчев.

Калфи н ф  — от калф а ; вж. Кадфов. 
Бистрица (Софийско).

Калфов ф  — от калф а  ’1. напреднал в 
занаята помощник на майстор; 2 . предприе
мач-строител* (ар.-тур. kalfa). Калофер, 
1893, Одринско, Таваличево (Кюстендил
ско), Кърджали.
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Калфоров ф. Несебър, 1917л
Калфъков ф. Русе.
*Калцо и *Калце м  — от Калчо с гръко- 

мански изговор на ч като ц . Калцов ф. 
Калцета ф Варна.

Калцунев, Калцунов и Калцунски ф  — 
от прякор К а лц ун а  — а) шиел калцуни; 
б) носел калцуни; вж. Калцункьов. Вой- 
неговци (Софийско), София, 1893, Габрово, 
1900, 1927, Луковит.

Калцунков ф  — „градска“ форма на Кал
цункьов. Михайловград, Кнежа.

Калцункьов ф  — от прякор К а лц ун кьо  
’човек с калцуни*. Михайловград.

Калча м  — стара форма на Калчо. Ет
рополски манастир, 1648.

Калчигеров ф. Русе, 1917.
Калчйн м  — от Калч(о)+ц«. Калчй- 

нов ф.
Калчйшков ф — от диал. калчйш ка  ’къл

чища*. Брацигово, Карлово, Калофер, 
Русе.

Калчи щаров ф — от къ лчищ ар  ’про
изводител на кълчища*. Пловдив.

Калчйщов ф  — от кълчищ а. Ямбол.
Калчо м  — умалит. от Кальо. Главно 

ИзБ. Калчев и Калчов ф.
Калъджев ф  — разновидност на Калъчев 

със запазена звучност на тур. с. Стара За
гора, 1940.

Калъджов ф — вж. Каладжов. Стара 
Загора, 1900, Толбухин (гроб).

Калъиванов ф  — от тур. kill 1 ’рунтав, 
космат’ и Иван. Алфатар (Силистренско).

Калъмов ф — може би нарочно видоиз
менено от Калънов. Варна.

Калънов ф  — от тур. kalin ’тъп, глупав*. 
Горна Оряховица, 1894, Павликени.

Калъпов ф  — от к а л ъ п , навярно с ня
какво преносно значение. Враца.

Калъпчйев и Калъпчййски ф  — от ка- 
лъ п чи я  ’който прави обущарски калъпи*. 
Сливен, Търново, 1905, Казанлък.

Калъчев ф — от тур. kilig ’крив, извит*. 
Копривщица, Клисура (Карловско).

Кальо м  — съкрат. от Калин, Калофер, 
Калоян, Калистър. Ловеч, Преслав, Чир
панско, Ямболско, Панагюрище. Калев 
и Кальов ф.

Кальопа ж — съкрат. от Калиопа. Ай
тос, Благоевград.

Каля ж — съкрат. от Калина или жен
ска форма от Кальо. Лопян (Ботевградско), 
1648, Карнобат, 1887, Горнооряховско, 
Дряновско, Каварна, Варненско, Бургас, 
Ямболско, Хасковско, Нова Загора, Чир
пан.

Калянджйев ф — разновидност на Ка’ 
ленджиев. Лясковец.

Каляшки ф — вм. *Калишки, от с. Ка
лища (Радомирско). Жилинци (Кюстен
дилско).

Кама ж — женска форма срещу Камо,. 
Ковачевица (Гоцеделчевско).

Камаджйев ф — от камадж йя ’побой
ник, който си служи с кама*.

Камала Камелия ж. Лиляче (Врачанско), 
р. 1955.

Камамджйев ф — може би вм. Хамам- 
джиев. Лиси връх (Новопазарско).

Каманов ф.
Каманаров ф — от диал. ка м ъ нй р  ’ка

менар*. Габрово.
*Камаран м  — от Камар(и)+а«. Кама

ра но в ф.
Камарашев и Камарашки ф — от рум. 

сатага§ ’ключар, домакин*. Тутракан, 1893, 
Лясковец, Русе, Видин, 1893, Градец (Ви
динско), Букьовци (Ореховско), Михайлов
град, Кнежа.

Камаревски ф — вм. Комаревски, от с. 
Комарево (Белослатинско). Малорад (Оре
ховско).

Камари м — от гр. xapefcpt ’гордост, 
украса’. Камарев ф. Пловдив. Камаров ф.

Камарски ф — от с. Камарци (Пирдоп- 
ско). Мирково (Пирдопско), Етрополе.

Камарчо м  — умалит. от Камари. Ка- 
марчев ф. Казанлък.

Камбалов ф — от прякор К ам балот о  
(изговарял камбало  вм. камбана). Плов*
ДИВ.

Камбанов ф  — навярно ^поправено“ от 
Камбалов. Пловдив, Хасково.

Камбарев ф  — може би видоизменено от 
Камберов. Куклен (Асеновградско), 1917, 
Пловдивско, Смолянско.

Камбасков ф. Струмица, 1917.
Камберов и Камб&рскн ф  — от тур. кат- 

Ьег ’който се навира навред*. Шумен, Раз
градско, Горна Оряховица, Пазарджик, 
Поибрене (Панагюрско), Калофер, Етро
поле, Арчар (Видинско), Самоков, Жилин
ци (Кюстендилско).

Камбйтов ф. Падеж (Благоевградско).
Камбо м  — от Камо с вмъкнато б  (?). 

Камбов ф. Котел, Стара Загора, Пловдив, 
Варна, Райково (Смолянско), Гоцеделчев
ско. Камбич ф. Балчик, 1893.

Камббзов ф  — разновидност на Камбо- 
сев. Карнобат.

Камбосев ф  — от гр. xdpxooog 'доста 
голям*. Сливен, 1883, Разград, 1900, Вар
на, 1900.

Камбул м  — от Камб(о)+г/л. Елена, нар- 
песен.

Камбуров и Камбурски ф — от диал. 
кам бур  ’гърбав* (тур. kambur). Нарядко 
из ИзБ.

Камбурянакиев ф — от кам бур  Янаки; 
вж. Камбуров. Лясковец.

Камбуш м  — от Камб(о)+//ш. Кам- 
бушев ф. Дряново, Първомайци (Горно
оряховско).
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Камджалов ф. Търговище.
Камджйев ф — от диал. камдж йя ’кам

шик, бич’ (тур. kam9 i). Варна.
Камджиянски ф — от диал. *камдж иян  

( и н ) ’който носи или бие с камшик’; вж. 
Камджйев. Враца.

Камедулски ф. Орехово, 1917, 1927.
Камеков ф — от Камов с вмъкнато ек  

или от диал. камек  ’камък*. Карлово.
Камелджйев ф  — от диал. *камелдж йя  

’камилар*. Кричим.
Камелия1 ж — от цветето кам елия  (фр. 

cam£l ia). Сравнително ново — откъм 1929 г. 
насам, на разни места из страната.

Камелия2 ф — от фирмата на магазина в 
Търново, към 1920 (Димитър Давидов 
Камелия, Никола Димитров Камелия).

Камен м  — от камен  ’камък* — защитно 
име по малоценен предмет. Ломско, Бело- 
слатинско, Врачанско, Ботевградско, Ра
домирско, Плевен, Свищов, р. 1833; на
последък така кръщават деца на разни 
места из страната. Каменов ф.

Камена ж — женска форма от Камен. 
Ботевградско, Врачанско.

Каменаров и Каменарски ф  — от каменар. 
Каварна, Спатово (Благоевградско).

Каменик ф — навярно чешко име — от 
kamenlk ’каменар, каменоделец*.

Каменицали ф — от областта Каменица. 
Кюстендил, 1879.

Каменички и Каменичков ф  — от с. Ка
меник (Станкедимитровско) или от Каме
ница.

Кйменка ж умалит. от Камена. Лом, 
Ломско, Берковица, Софийско.

Камено полски ф  — от с. Камено поле 
{Белосл атинско). Плевен, 1917, Червен 
брег, Кнежа.

Кйменски ф — от с. Каменица (такива 
има три) или друго село с подобно име. Па
зарджик, 1900, Панагюрище, 1900, Ракитово 
{Велинградско), Годеч, Лом, Варна.

Камен уди м  — кръстоска от Камо, Ка
мен и -уди. Сливенско.

Каменцалиев ф — разновидност на Ка
меницали.

Каменчо м  — умалит. от Камен. Ка- 
менчев ф. Плевен. Каменчовски ф. Рого
зен (Белосл атинско).

Кам&тев ф  — от ар.-тур. kamet ’снага*. 
Пловдив.

Камечарски ф  — от диал. * каменар  ’който 
събира дребни камъни’ (?) Троян, 1878.

Камиларов ф  — от ка м и лй р . Чирпан.
Камйлов и Камйлев ф  — от прякор К а 

м и ла т а  (?) Ямбол, 1900, Шумен, Кърджали. 
Камйловски ф. Галичник (Македония).

Камйлчев ф  — от прякор К амйлчет о. 
Варна.

*Камйш м  — от Кам(о)+нш. Камйшев 
ф. Айтос, Пчеларово (Кърджалийско).

Камишларски ф  — навярно разновидност 
на Камечарски. Врачеш (Ботевградско).

Камо м  — съкрат. от Камари, от Камен 
или от диал. кам ат ен  ’хубав, работлив*. 
Пловдив, 1928. Камов ф. Хасково, 1927, 
Русе.

*Камоджйк м  — умалит. от Камо с тур
ско -cik. Камоджйков ф. Пловдив.

Камуков ф  — от Калмуков с изпадане 
на л . Шумен.

Камче и Камчо м  — от диал. камче 
’камъче, камък’. Тиквешко. Камчев ф. 
Радовиш (Македония), Пловдив, Бургас.

Камчелиев ф  — от диал. камчелия  ’жи
тел от областта на река Камчия*. Каблеш
ково (Поморийско) — преселници от Лон- 
гоза.

Камъко в ф  — от прякор К ам ъка  или 
съкрат. от Синкамъков. Търговище, Кар
лово.

Камъшки ф  — от някоя местност с по
добно име. Стара Загора.

Кана ж — съкрат. от Вълкана, Петкана 
или друго подобно име. Главно ЗБ. Канин 
ф. Миланово (Свогенско). Канински ф.

Канавров ф.
Канадзйрски ф  — вм. Каназнрски. Пра

вец (Ботевгр адско).
Каназйрев и Каназйрски ф. Разлог, 

Банско, Пчелище (Търновско), Айтос, Бур
гас, Пловдив, Чирпанско, Стара Загора.

Канайков — от диал. *канайко  ’който 
кани*. Благоевград.

Каналов, Канал е в и Каналиев ф. Варна, 
Пловдив, Карлово.

Канарбв ф  — от прякор К а н а р й п а  
’едър и здравеняк*. Калофер, Пловдив.

Канарски ф. Варна.
Канарчев ф  — от прякор Канарчет о  (от 

глеждал канарчета или обичал да свирука 
с уста). Казанлък.

Канатов ф  — от диал. канат а  ’голяма 
чаша за вино’. Пещера, Русе.

Кангалов ф — от кангал  ’намотана преж
да, тел и под.* (тур. kangai) или от диал. 
кангал  ’кола само с двете предни кол е лета*. 
Горна Василица (Ихтиманско), Ихтиман, 
Стара Загора.

*Канго м  — от *Канко, умалит. от Кано, 
с озвучаване на н к  в нг. Кан го в ф. Плов
див.

Канда ж — от Кана с вмъкнато д . К&н- 
дин ф. Банско.

Кандамушев ф  — от диал. *кандам уш  
’който умее да кандисва, да се примирява и 
задоволява’ (?) Пловдив.

Кандарашев ф  — от Кантар ашев с озву
чаване на нт  в нд. Казанлък.

Канджаков ф  — може би във връзка с 
кандж а; вж. Канджев. Етрополе.

К&нджев, Канджов и Канджйев ф  — от 
прякор Кйндж о. К андж ат а  ’куката, заяд
ливия’ (от тур. kanca ’кука*). Долна Митро-
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полия (Плевенско), Стражица (Горнооря
ховско), Пчеларово (Кърджалийско).

Канджйци род — от тур. kancik ’кукичка’; 
вж. Канджев. Ломец (Троянско).

Канджорски ф — може би във връзка 
с кандж а\ вж. Канджев. Плевен.

Канджуров ф — разновидност на Кан
джорски. Панагюрище.

Кандиларов ф — от диал. канд илар  
’клисар’. Котел, Стара Загора, Шумен, 
Търново, Горна Оряховица.

Кандилафта пр  — от диал. кандилаф т  
’клисар* (от гр. xav$iqXavd<pTY)c). Ямбол, 
1878. Кандилафтов и Кандилафов ф. Ста
ра Загора.

Кандйлков ф  — от прякор К а нд и лка  
’който при ходене се кандилка’ (?) Сопот* 
1893, Карлово.

Кандйлов ф — от диал. кандйл  ’фенер’ 
(ар.-тур. kandil). Дюлево (Грудовско), Плов
див.

Кандиложиг пр  — полупревод на гр. 
кандилонаф т . Лом — Русе, 1860.

*Кандимйр м  — от Кантемир с озвуча
ване на нт  в нд. Кандимйров ф.

Кандо м  — от Кано с вмъкнато д. Ка
занлък, Катунец (Ловешко), Фурен (Оре- 
ховско), Ореш (Свищовско), Варна, Лех- 
чево (Михайловградско). Кандов ф.

Кандрашев ф — съкрат. от Кандарашев. 
Русе.

Кандулков ф  — разновидност на Кан- 
дилков.

Кандуров ф . Клисура (Карловско), 1893.
Кандъмов ф  — може би вм. *Кандър- 

мов, от кандъ рм а  ’убеждаване, увещаване’ 
(тур. kandirma). Карлово, 1900.

Кандьо м  — от Каньо с вмъкнато д. 
Сливен, Ловеч, Катунец (Ловешко). Кан- 
дев ф.

Каневчев ф. Охрид.
Канели ф  — навярно псевдоним. Одрин, 

София.
Канелов ф. Зарево (Македония), Павел- 

ско (Асе новгр адско).
• Кан е ти ф  — навярно италианско име.

Канзафйров ф. Варна.
Канзов ф — от циг. кандзд  ’таралеж*. 

Скравена (Ботевградско).
Каников ф  — от Канев с вмъкнато ик. 

Павелско (Асеновградско).
*Канйн м  — от Кан(о)+ия. Кан й но в ф. 

Враца.
Канйя ж — разширено от Кана. Шумен,
К&нка ж — умалит. от Кана. Стара За

гора.
Канлйев и Канлййски ф  — от с. Канлии 

(Казанлъшко). Мичурин, Пловдив.
Кано м  — съкрат. от Вълкан или Лукан, 

Люцкан, Петкан. Ломско, Лом, Михайлов
град, Игнатица (Врачанско), Плевен, Кар
нобат, Хасково. Канов ф.

Канозйр м . Радомирско.

Каноров ф. Паскалевец (Горнооряхов
ско) .

Канта ж — от Кана с вмъкнато т. Бла
гоевградско.

Кантарашев ф — от рум. cantara$' *кан> 
тарджия’. Медвен (Котленско), 1917.

Кантарджй пр  — от кант ардж йя  'който- 
мери с общинския кантар или прави кан
тари’. Севлиево, 1900. Кан1,арджйев ф. 
Нарядко из ИзБ. Кантарджййски ф. Ли- 
таково (Ботевградско).

Кантарев, Кантаров и Кантарски ф  — 
от прякор К ант ара, К ант аря  — на
вярно съкрат. от Кантарджията. Ракитово 
(Велинградско), Пазарджишко, Белене (Сви
щовско), Сливен, 1860, Тутракан, ’ 1900, 
Казанлък, Белоградчик, Стрелец (Горно
оряховско), Пловдив.

*Кантемйр и *Кантимйр м  — име на мол- 
довански владетел от 16 и 17 в. Кан те-
мйрев ф. Сопот, 1883. Кантемйров ф. Бело
градчик, Видин, Клисура (Карловско), 
1893. Кантимйров ф. Карлово.

Канто м  — от Кано с вмъкнато т . Кан- 
тов ф. Видин.

Кантор п р  — от рум. cantor 'черковен 
певец, псалт*. Станке Димитров, 1897. 
Канторов и Канторев ф. Станке Димитров, 
1897, Пловдив, Варна. Кантурски ф.

Кантьо м  — от Каньо с вмъкнато т. 
Кантев ф. Орехово.

*Кануд м  — кръстоска от Кано и Калуд. 
Кан у до в ф. Пловдив.

Канурков ф  — от диал. кануркам  ’лю
лея на ръце’ (?) Пловдив.

Кануш м  — от Кан(о)+ у ш .  Канушев ф„
Кануша ж — от Кан(а)-\-уш а. Никопол, 

р. 1892, Въбел (Никополско), Плевен:
Канушка ж умалит. от Кануша. Ям

бол.
Канча ж — умалит. от Кана. Кан^йн 

ф. Брацигово.
*Канчел м  — от Канч(о)-[-ел. Кан чело в 

ф. Мокреш (Ломско), 1917.
Канчо м  — умалит. от Кано, Каньо. 

Канчев ф. Алтимир (Ореховско).
Кан чу го в ф. Благоевград.
Канъков ф — от тур. kamk ’доволен от 

малко, скромен'. Златарица (Еленско), 
Казанлък.

Каньо м  — успоредна форма на Кано с 
меко окончание. Главно ЮИзБ. Канев и 
Каневски, Каньо в и Каньо веки ф.

Каньоков ф. Дъбово (Казанлъшко).
Каня ж — женска форма от Каньо. 

Карнобат, Зимница (Ямболско), Пловдив.
Каолйна ж . 1ърговище, 1960.
Капаклйев ф  — от с. Капаклии (такива 

има три) или Капаклъ ени кьой (Ружица, 
Елховско). Габрово, 1893, Лъджа (Йвац- 
ловградско).

Капаков ф — може би грешка вм. -Ка- 
панов. Варна.
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Капа лаков ф. Евренозово (Малкотър- 
новско).

Капамаджййски ф —разновидност на Кап- 
ламаджиев. Кюстендил, 1879.

Капанджйев ф — от диал. *капандж йя  
’грабител’ — от капан  (вж. Капанов) с 
допълнителна наставка -дж ия\ срв. Кал- 
канджиев. Русе.

Капанов ф — от тур. kapan ’грабител’. 
Силистра, 1893, Варна, Плевен, 1900, 
Търновско, Радомир, Кюстендил, 1893.

Капанъков.ф— от тур. kapanik ’затво
рен; неприветен’.

Капарашев ф — от Камарашев с промяна 
на м  в п  покрай тур. капия  ’врата’. Русе.

Капаров ф — от диал. капар  ’шапкар’. 
Самоков, Кюстендил, Пловдив, Асенов
град, Енидже Вардар.

Капасъзов ф — от остар. капасъз(ин) 
’безделник, безработен човек’ (тур. kapisiz).

Капацйнов ф — от рум. са patina ’глава’. 
Крушовене (Ореховско).

Капашйков ф — от тур. kapa§ik ’граб
нат, задигнат*. Карловско, Пловдив, Русе.

Капев ф — от диал. капе ’шапка, кал
пак’ . Самоков.

Капелков ф — от капелка  (завърнал се от 
Бесарабия с руска фуражка, която съселя
ните му нарекли капела , а него самия — 
К апелкат а). Свежен (Карловско).

Капелов и Капеловски ф — от капела  
’градска шапка’; срв. Капелков. Ореш 
(Свищовско), Търново.

Каперски ф — от лат. caper ’козел*. 
Падеж (Благоевградско).

Капетан пр  — вж. Капитан. Станке Ди
митров, 1879.

Капзамалов и Капзималов ф  — вм. Каб- 
замалов, Кабзималов. Карлово, 1893, Плов
див.

Капизййн ф. Банско.
Капйнков ф  — от прякор К а п й н к а ; срв. 

Капинярски. Бургас, 1900.
Капйнов, Капйновски и Капйнски ф — 

от с. Калиново (Търновско). Русе, Плевен, 
Търново.

Капйнчев ф — от прякор К апинчо ; срв. 
Капйнков. Враца, Пещера, Асеновград, 
Златарица (Еленско), Тутракан.

Капинярски ф  — от диал. * ка п и н яр  
’който бере и продава къпини’ (?) Бистрец 
(Врачанско).

Каписъски ф — разновидност на Капасъ
зов. Враца.

Капитан пр  — диал. кап и т а н  ’главатар 
на дружина’ (лат. capitanus). Капитанов 
ф. Широка лъка (Девинско), 1862, Нико
пол, 1893, Пловдив, 1900. Капитански ф. 
Видинско, 1868.

Капитана ж — от дядовия си прякор 
К а пит ана . Климент (Шуменско) — Капи
тана Среброва Капитанова,

Капитанчев ф — от прякор К апит анчет о ; . 
вж. Капитан. Пловдив.

Капитон м  — рус. Капитон, Търговище, 
р. 1933.

Капка не — от капка  — „хубава като 
капка“. Рядко. Айтос, р. 1896, 1909 и др., 
Провадия, р. 1920, Костинброд (Софий
ско), р. 1942.

Калкана ж — от Капк(а) -f- ана. Хасково.
Капламаджйев ф  — от диал. каплам а - 

дж йя ’кожухар, който подплаща дрехи’ 
(тур. kaplamaci). Кюстендил, Плевен, Со
фия, 1905.

Капланов ф — от тур. kaplan ’тигър’. 
Чепеларе, 1917, Тополница (Станкедимит- 
ровско).

Капнйлов ф — от гр. xaxcviXag ’страстен 
пушач’. Лясковец, 1917, Русе, Варна.

*Капо м  — може би декомпозирано от 
Капчо (?) Капов ф. Казанлък, Русе. Капов- 
ски ф. Варна.

Капозов ф. Кърджалийско.
*Капон м  — от Кап(о) +  он. Капонов и 

Капонски ф. Казанлък.
Капралов и Капралски ф — от диал. 

капрал  ’козар’ (от рум. саргаг). Върбица 
(Преславско),Изворово (Омуртагско), Айтос,. 
Ботево (Ореховско).

Капрел м  — видоизменено от Каприел. 
Варна. Капрелсв ф. Варна, Толбухин, 1900, 
Шумен.

Капрй м  — съкрат. от Каприел. Капрйев- 
ф. Бургас, 1929.

Каприел м  — арменска форма на евр. 
Габриел=Гаврил, възприето у нас пр»< 
смесени бракове. Каприелов ф. Провадия, 
1905, София, 1912.

Капрйл м  — видоизменено от Каприел. 
Капрйлов ф. Шумен.

Капричев ф. Варна.
Капров ф. Сливен.
Капряков ф. Пловдив.
Капсамунов ф  — от тур. кар somun ’граб

вай хляба!’ Старозагорско, Стара Загора.
Капсаров ф. Пловдив.
Капсъзов ф  — съкрат. от Капасъзов.
Капсъров ф. Стара Загора.
Каптебилиев,Каптибилев и Каптибилов ф. 

Пловдив, Пазарджик, Асеновград.
Капудалиев ф. Варна.
Капуджйев ф — от диал. капудж йя  ’вра

тар* (тур. kapici).
Капукаранов ф  — от тур. kapi кагагт 

’който въвежда във вратата* (?) Лясковец,. 
Сухиндол.

Капурдов ф — от ит.-тур. kapurta ’ко
рабно прозорче*. Пловдив, Шумен.

Капустоянов ф  — може би от капудж№ 
Стоян. Плевен.

Капуцов ф. Пещера.
Капча ж — от Капка с друго окончание*, 

както Райка и Райча, Ганка и Ганча. 
Сотовча (Гоцеделчевско). Капчин ф.
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Капчаров ф  — от диал. *капчар  ’който 
изпива чашата или стъклото до капка’ (?) 
Панагюрище.

*Капчо м  — мъжка форма срещу Капка 
Капча. Калчев ф. Кюстендил, 1900, Русе, 
Македония.

Капчугаров ф — от диал. *капчугар  
*1 . който събира вода от капчук; 2 . който 
прави водосточни тръби’ (?) Пазарджик, 1900.

Кара ж — женска форма срещу Каро, 
Карьо. Карин ф. Пловдив.

Кара=(тур. кага ’черен, черният’) — 
от прякор към лично име става първа състав
на част на множество фамилни имена — 
главно в ИзБ, като: Караангелов, Караангов 
Караатанасов, Карабайрамов, Карабалиев, 
Карабанев, Карабекиров, Карабелев, Кара- 
белов, Карабожиков, Карабожилов, Кара- 
божков, Карабойков, Карабойчев, Кара- 
боков, Карабонев, Карабулев, Карабунов, 
Карабялов, Караваневски, Каравасилев, 
Каравачев, Каравелев, Каравичев, Кара- 
вълев, Каравълчев, Карагаев, Караганев, 
Караганов. Караганчев, Карагендов, Кара- 
генов, Карагенски, Карагенчев, Карагеор
гиев, Карагеров, Карагечев, Карагинев, 
Карагогов, Карагорчев, Карагутев, Кара- 
даков, Караделев, Караделков, Караде- 
мирев, Караджонов, Караджунков, Кара- 
джунов, Карадимов, Карадимчев, Карадо- 
чев, Караенев, Каражелев, Каразлатев, 
Караиванов, Караилиев Карайончев, Кара- 
йорданов, Карайотов, Каракалев, Каракал- 
чев, Караканов, Каракановски, Каракан- 
чев, Каракерезов, Каракоев, Караколев, 
Караколов, Караконев, Караконов, Кара- 
коновски, Каракосев, Каракостов, Кара- 
коцев, Каракулев, Каракунев, Каракънев, 
Караламбев, Караламбов, Караленчев,Кара- 
манчев, Карамаринов, Карамарков, Кара- 
матев, Караминков, Караминчев, Карами- 
тев, Карамитрев, Карамихайлов, Карамихов, 
Карамишев, Карамомчев, Карамочев, Кара- 
мунчев, Каранедялков, Каранейчев, Кара- 
нешев, Караниколов, Каранинов, Карапа- 
лев, Карапандов, Карапанов, Карапантев, 
Карапанчев, Карапарушев, Карапаунов, 
Карапачов, Карапеев, Карапенев, Кара- 
петков, Карапетров, Карапиров, Карарачев, 
Карарусев, Карасимеонов, Караславов, Ка- 
расоколов, Карастанев, Карастойков, Кара- 
стоянов, Каратакев, Каратанасов, Кара- 
танев, Каратанчев, Караташев, Каратео- 
доров, Каратодоров, Каратотев, Караха- 
дъров, Карацанов, Карацонев, Караченов, 
Караянев, Караянков и др.

Караадалйев ф — от тур. kara adalt 
’черен островитянин' или от някой остров 
Караада. Варна.

Карааланов ф  — от с. Караалан (Бря
гово, Първомайско). Асеновград.

Карйасански ф — от с. Кара Хасан (За- 
раево, Поповеко). Русе.

Карабаджаков ф — от тур. кага Ьасак 
’черен крак, чернокрак’. Каменец (Ямбол
ско), Пищигово (Пазарджишко), Стара За
гора, Каварна, Владимирово (Толбухинско).

Карабакалов ф — от тур. кага bakkal 
’черният бакалин’. Търговище.

Карабакъров ф — от тур. кага bakir 
’черен котел*.

Карабаров ф — вм. Корабаров. Велес, 
1906.

Карабатаков и Карабаташки ф  — от диал. 
карабат ак  ’вид пеликан’ (тур. кага batak). 
Варна.

Карабахчйев и Карабачййски ф—от някоя 
местност с подобно име. Грудово, Жита- 
рово (Бургаско).

Карабашев и Кара баш к и ф  — от диал. 
карабаш  ’калугер’ (тур. karaba§). Стара За
гора, Белослатинско.

Карабашймов ф  — от тур. karaba§im 
’моят ерген*. Долнослав (Асеновградско).

Кара беля пр  — от тур. кага и ар.-тур. 
bela ’черна беда’. Станке Димитров, 1840. 
Карабельов ф. Станке Димитров, 1960, 
Гоце Делчев.

Карабибер пр  — от пер.-тур. karabiber 
'мургав*. Букурещ, 1840. Карабиберов ф. 
Пазарджик, 1893, Нова Загора.

Карабйнов и Карабйнски ф  — от тур. 
кага и ар.-тур. bina ’сграда’ {бил строителен 
майстор и правил „кара биниа — неизмазани 
къщи). Хвойна (Асеновградско), Бяла
(Варненско), Севлиево.

Карабобалиев ф. Загорско (Новозагор
ско), Стара Загора.

Карабов и Карабски ф — може би от 
кара  аба (нбеел черна аба). Панагюрище, 
Троян, 1878. К а р а б с к и я  к р у ш а к ,  
местност в Литаково (Ботевградско).

Карабоджйков ф — вм. Карабожиков.
Гоцеделчевско.

Карабозов ф. Кърджали.
Карабоюков и Карабуюков ф  — от тур. 

кага biyik ’черен мустак, черномустакат’. 
Кърджали, Кръстина (Бургаско).

Карабулков ф. Стара Загора.
Карйбунарлйев ф  — с. Кара бунар (та

кива има няколко). Грудово.
Карабюзов ф. Стара Загора.
Каравела пр  — от фр.-тур. karavela 

’военен кораб’ (?) Копривщица, 1849. 
Каравелов ф. Копривщица.

Каравелерски ф  — от *каравелер ’кара- 
велчета’; вж. Каравелски. Айтос, 1965.

Каравелски ф — от остар. каравЬлче ’медна 
монета от 2  стотинки, пусната в обращение, 
когато е бил министър Петко Каравелов*. 
Галиче (Врачанско), Кула.

Каравйля ж — видоизменено от Карам
фила. Бусинци (Трънско), Радомир.

Каравчев ф —  навярно от Кравчев с вмък
нато а. Габрово.
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Карагански ф. Калофер.
Карагашки ф — от с. Кара агач (Левски, 

Плевенско). Плевен.
Карагеуров ф — вм. Карагяуров. Устово 

(Смоля нско).
Карагитлйев ф  — от с. Карагитли (Ви

ден, Казанлъшко). Казанлък.
Карагларски ф —  от с. Кара алар, Айтоско. 

Карнобат.
Карагончев ф  — може би видоизменено 

от Каракончов. Пловдив.
Карагуйски ф — от с. Карагуй (Горта- 

лово, Плевенско). Плевен, Пловдив.
Карагутев ф — от кара Гутьо.
Карагьозов ф — от тур. karagoz Ч.черно

ок; 2 . комедиант, палячо*. Габрово, Ямбол, 
Стара Загора.

Карагьотлйев ф  — от тур. karagotlu 
*с черен задник*. Разград.

Карагюзов ф  — навярно вм. Карагьозов. 
Пчеларово (Кърджалийско^

Карагюлев ф  — от тур. karagiil ’acipa- 
ганова кожа*.

Карагюров ф  — съкрат. от Карагяуров.
Хасково.

Карагяуровф — „черен гяурин“. Хасково, 
Първомайско, Старозагорско.

Карадаата пр  — от тур. Karadag 'Черна 
гора*. Стара Загора, 1900.

Карадалйев ф — съкрат. от Караадалиев. 
Пловдив.

Карадачки и Карадашки ф — от тур. 
Karadag ’Черна гора*. Жилинци.Църварица 
(Кюстендилско), Темелково (Пернишко), 
Казичене (Софийско).

Караденйзов ф — от тур. Karadeniz 
’Черно море*. Поморие, Ямбол.

Караджа м  — от тур. karaca 1. ’възчерен, 
мургав; 2. сърна*. Стара Загора, 1940. 
Караджов’ . 1 ф.

Караджа(та) пр  — вж. Караджа. На раз
ни места из страната. Караджов2 ф.

Караджанов ф — от тур. кага и пер.-тур. 
сап 'душа*. Пловдивско.

Караджйев и Караджййски ф — от диал. 
*карсдж йя  ’клеветник* (тур. karaci). По
морие. Пловдив, Радомирско.

Караджйков ф  — от тур. karacik *въз- 
черничък, възмургав*. Айтос.

Караджйлски ф — от Караджийски с пре
ход на и в л . Мездра.

Караджйнов и Караджйнски ф — може би 
от тур. кага и ар.-тур cins ’род, порода*. 
Провадия. ,

Караджйчков ф  — от диал. *карадж йчка  
’възчерничък’; вж. Караджйков. Самоков.

Карадов ф — от прякор Карадаата (?) 
Нова Загора, Стара Загора.

Карадомов ф. Търговище.
Карадоусов ф.
Караевренски ф  — от местност Караеврен 

към турската граница. Богданово (Грудов- 
ско), Бургас. 16

Карайбкювлйев ф  — от с. Карайб(кьой), 
Разградско. Разград.

Караилански ф  — от тур. кага yilan 
’черна змия*. Трудовец, Разлива (Ботев
градско).

Караилъков ф.
Карайлев ф — вм. *Караилев, от кара 

Ильо. Панагюрище.
Карайков ф  — може би от Крайков ~с 

вмъкнато а  (?) Пловдив.
Карайскаков ф. Варна.
Карайчев ф  — от Крайчев с вмъкнато а 

(?) Пловдив.
Каракалемов ф  — от тур.-ар. karakalem 

’рисунка с молив’.
Каракалцев ф — от тур. кага и ка лц и . 

Пазарджик, Свищов.
Каракамушев ф — от тур. кага kami§ ’чер

на писалка’ (?) Бяла.
Каракапитанов ф  — от прякор К аракапи-  

т а н . Варна.
Каракатранов ф  — от прякор К аракат ран. 

Пловдив.
Каракачанов ф — от каракачанин. Ямбол, 

1900. Сливенско, Хасковско, Варна.
Каракаш пр  — от тур. karaka§ ’черно- 

вежд’. Станке Димитров, 1879. Карака- 
шев ф. Свищов, 1867, Русе, Толбухин, Па
нагюрище, Стара Загора, Каракашки ф. 
Граница (Кюстендилско).

Каракеев ф. Поморие.
Каракехайов ф — от кара к еха я .
Каракйков ф — от тур. кага и kik ’черна 

малка лодка’ (?) Русе.
Каракин ф. Айтос.
Каракитуков ф — видоизменено от Кара- 

кютуков. Сопот.
Караковачев ф — от кара ковач. Горско 

ново село (Горнооряховско).
Каракондаков ф — от тур. кага kundak 

’черни пелени, парцали*. Пловдив.
Караконджов ф  — от прякор К аракдн- 

джо ’който ходи в късни нощи и плашй 
хората*. Мил а ново (Свогенско).

Каракончов ф  — разновидност на Кара
конджов. Панагюрище.

Каракопила пр  — от тур. кага и кдпиле. 
Елена, 1893. Каракопилев ф, Свищов, 
Плевен.

Каракоптйлев ф. Стара Загора.
Каракудов ф  — от рибата каракуда  (?) 

Присово, Дебелец (Търновско), Дряново.
Каракулаков ф  — от тур. karakulak ’под

слушван, шпионин*. Разград.
Каракуша пр  — от тур. karaku§ ’вид 

орел*. Стара Загора. Каракушев ф. Стара 
Загора, Казанлък, Свежен (Карловско), 
Ковачево (Пазарджишко).

Каракютуков ф — от с. Каракютюк (Пън- 
чево, Бургаско). Пловдив.

Каралашев ф  — от Каларашев с премет 
на лара  в рала . Свищов, Сливен, Храбър- 
ско (Сливнишко).

16 речник на личните и фамилни имена 241



Кара лее в и Каралеов ф — разновидност 
на Каролеев. Годечко, Еремия (Кюстен
дилско).

Каралйев ф — от тур. karali ’подозрите
лен’. Провадия, 1917, Лясковец.

Каралййчев ф — от прякор К аралййчо  
’подозрителния’; вж. Каралйев. Панагю
рище, Стражица (Горнооряховско).

Караловски ф — от колиби Каралите 
(Габровско). Севлиево.

Каралоговлов ф. Варна.
Каралозов ф. Казанлък.
Каралски ф — вж. Караловски. Пле

вен, 1900.
Каральо м  — от Кральо с вмъкнато а  (?) 

Каралев ф. Трън, 1893. Каральов ф. Търго
вище, 1942.

Караляев ф — от Каралеев с вторично 
якане.

Карамаждаров ф — от диал *карамаж - 
дар  ’тухлар (от рум. caramidar ’тухлар’ 
и carainijoara ’тухличка’). Русе, 1906.

Карамаждраков ф — видоизменено от 
Карамаждаров покрай маж драк. Русе.

Карамазов ф—от рус. карам азий  ’мургав’.
Карамакчйев ф — видоизменено от Кере- 

мекчиев.
Карамалаков ф — от прякор К арам алак  

’черното биволче’ (тур. kara malak).
Караманджин ф — от връх Караманджа 

в Родопите. Станкедимитровско.
Караманджуков ф — имал кошара под 

връх Караманджа в Родопите.
- Караманлйев ф — от карам анлия  ’мало- 
азийски грък’ (от тур.).Свищов, Русе, Варна.

Караманов и Карамански ф — от диал. 
карам ан  *1 . едър, снажен човек; 2 . мургав* 
(тур. karaman). Кюстендил, Локорско (Со
фийско), Пловдивско, Алфатар (Силистрен
ско).

Карамашйков ф  — от Кармашиков с 
вмъкнато а. Бургас.

Карамболов ф — от. фр.-тур. karambol 
Сблъскване, бърканица’. Сливен, 1908, 
1935, Бургас, Казанлък.

Карамелски ф. Бела Слатина, Кнежа, 
Фурен (Ореховско), Свищов. К а р а м е л -  
с к о т о  местност в Гурково (Ботевградско).

Карамешйнов ф — от тур. кага и ме ш ина  
’корем’ Пловдив.

Карамиджански ф — от диал. *карам ид- 
DfcaH ’керемидчия’ (?) Елин Пелин.

Карамлъков ф — от с. Карамлък (Тъмна 
река, Малкотърновско). Смолян.

Карамолов ф — от тур. кага и мола\ 
вж. Мцлов. Троянско.

Карамузов ф: Каварна, Лозен (Софийско).
Карамуков ф. Първомайско, Бургас.
Карамучев ф. Кърджали.
Карамфйл м  — от цветето карам ф ил. 

Рядко. Карамфйлов и Карамфйлович ф.
Карамфйла ж — женска форма срещу Ка

рамфил. Главно ЗБ.

Карамфйлко м  — умалит. от Карамфил. 
Кюстендилско. Карамфйлков ф.

Каран м  — а) от Кар(о) +  ан; б) съкрат. 
от Каранфил. Свищов, 1869. Каранов ф. Сви
щов, 1893, Кюстендил, 1893, Михайловград, 
Македония.

Каранджйлов ф — разновидност на Каран- 
джулов.

Каранджовф — от тур. karmca ’мравка’. 
Варна.

Каранджулов ф. Битоля, Станкедимитров
ско, Панагюрище.

Караниотов ф — вм. Караньотов.
Каранко м  — умалит. от Каран. Каран- 

ков ф. Левски (Плевенско).
Каранлъков ф — вм. Карамлъков. Смо- 

лянско, Пловдив.
Карановски ф — от с. Караново (Айтос- 

ко). Карнобат.
Каранфйл м  — разновидност на Карам

фил. Рядко. Каранфйлов и Каранфйловнч ф.
Караньотов ф — от кара  и Ньотов.
Караогланов ф — от тур. karaoglan 

’циганин’. Шумен.
Караоланов ф — разновидност на Караог

ланов. Стара Загора.
Карапанджев и Карапанджов ф— от Кара- 

панчев с озвучаване на нч в ндж. Бело
градчик, 1893.

Карапапазов ф — от тур. kara papaz 
’черен поп’. Лясковец.

Карапачански ф . — от Карапчански с 
вмъкнато а.

Карапищов ф  — съкрат. от Карапищовов. 
Казанлък.

Карапищовов ф  — от диал. кара пищ ов . 
’лют, зъл, пищов*. Казанлък.

Караполски ф — от с. Караполци (Елин- 
пелинско). Враца.

Карапулов ф.
Карапчански ф — от с. Карапча (Маломир  ̂

Ямболско). Ямбол.
Карарски ф — от диал. карар  ’ред, мярка’ 

(ар.-тур. кагаг). Елин Пелин.
Карасавци род в Церецел (Свогенско).
Караскакиев ф — може би разновидност 

на Карайскаков. Кюстендил, 1879.
Карасулиев и Карасулски ф — от с. Кара- 

сулар (Ловчанци, Толбухинско). Русе, Ба- 
бово (Русенско).

Каратабановф — от тур. karataban ’вид 
стомана от Дамаск*. Пловдив.

Каратепелиев ф  — от с. Кара тепе (Бур
гаско). Свиленград.

Каратопраклйев ф — от диал. карат опрак- 
л й я  ’жител на с. Каратопрак (Черноземен^ 
Пловдивско)*. Пловдив, 1900.

Караузов ф — от тур. kara oguz ’черен се
ляк’. Варна.

Карауков ф. Стара Загора.
Карауланов ф  — писмена разновидност 

на Караоланов. Казанлък, Грудово, Русе.
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Караулджйев ф — от *караулдж ия  ’па
зач’.

Караулянов ф — от рум. caraulean ’пазач 
на караул’. Арчар (Видинско).

Караустов ф  — от прякор K apdycm a  ’чер
ният майстор* (тур. kara usta). Пловдив.

Карафйтев ф — от Калафатев с промяна 
на л  в  р  покрай многобройните имена с 
кара-. Пловдив.

Карафезйев и Карафезов ф — от тур.- 
ар. karafeyz ’едър, снажен пазач при пре
нос на пари и ценности’. Ловеч, Какрина 
(Ловешко). Габрово, Стара Загора.

Караферманов ф — от тур. кага и fermene 
’вид горна дреха’, преосмислено по ф ерман. 
Балчик.

Карафизйев ф — разновидност на Кара- 
фезиев. Стара Загора.

Карафил м  — от диал. караф ил  ’карам
фил’. Карафилов ф. Велес.

Карафйля ж — женска форма срещу 
Карафил. Станке Димитров, 1843.

Карахордиев ф — от диал. карасрдия  
’черна войска, орда* (от тур.) с вмъкнато х. 
Велес, 1905.

Карачев и Карано в ф  — от диал. кардн  
’който отива да граби мома*. Оряховица 
(Старозагорско), Ник. Милев.

Карачевйев, Карачевййски и Карачи в йев ф 
— от прякор Карачебйята  ’черен и сух като 
чивия (клечка)* (от тур.)Гурково(Балчишко).

Карачевуди ф — от диал. кара  чивуд  
’черен евреин*. Тополовград, 1906.

Карачиев ф  —от Карачев поради мекото ч. 
Елхово (Казанлъшко).

Карачоджуков ф  — от прякор К а р а  чо- 
дж ук ’черно момче* (от тур.) Свиленград, 
Стара Загора.

Карачолев и Карачолов ф — от Карачо- 
ров с дисимилация на второто р . Асенов- 
градско, Карнобат.

Карачомаков ф — от прякор К арачомак  
’черна сопа’ (от тур.) Сопот.

Карачор пр  — от тур. кага $бг ’черен 
дявол, черен трън*. Горна Оряховица, 1894. 
Карачоров ф. Горна Оряховица, Павликени, 
Беброво, Кипилово (Еленско), Русе, Про
сена (Русенско), Варна, Ямбол, Айтос, 
Демир Хисар. (Според семейно предание 
от Беброво: закачал една циганка, тя се 
оплакала, посочила го в наралицата и ка
зала: „те бу кара чоре“ — циг. ’крадец’).

Карашевски, Карашевски и Карашки ф  — 
отс. Караш (Врачанско). Тетевен, Бела Сла
тина, Луковит.

Карашелъков ф — от диал. караш елък  
’смесица, безредие, смут’ (от тур. kari§iklik).

Карашлйев ф. Кърджали.
Караязов ф — от тур. karayazi ’зла 

съдба*. Плевен.
Карбанов ф  — може би съкрат. ст Кара- 

банов. Плевен.

Карбо м  — от Карпо с озвучаване на рп  
в рб. Кйрбов ф. Варна, Видин.

Карболов ф  — може би от прякор К ар- 
бдла  (бил фелдшер и миришел на карбол). 
Хасково, 1900, Русе, 1936.

Каргев ф  — от тур. karga ’врана, гарга’ 
(?) Расник (Брезнишко).

Кардалев и Кардалов ф  — от Карталев с 
озвучаване на рт  в рд. Айтос.

Кардам м — име на владетел от старо
българската история. Шумен, 1911.

Кардама ж — женска форма от Кардам. 
Кардамин ф.

Кардамка ж — умалит. от Кардама. Шу
мен, 1913.

Кардашев ф  — от тур. karda§ ’брат*.Рядко 
на разни места из страната.

Кардашймов ф  — от тур. karda§im ’бра
те мой’ — поради често повтаряне на тая 
дума. Пловдив.

Кардашйнов ф  — видоизменено от Карда- 
шимов. Долнослав (Асеновградско).

Кардашлйев ф  — съкрат. от Джанкарда- 
шлийски. Кръстец (Ямболско), Казанлък.

*Карде м  — от Каре с вмъкнато д  (?) 
К&рдев ф. Благоевградско.

Карджалски ф  — от с. Караджалово, 
Караджалии или Караджалар с изпадане на 
второто а.

Карджйлов ф — писмена разновидност на 
Кърджилов. Земен (Радомирско).

Каре м  — западна форма на Карьо. 
Карев ф. Македония.

Карей м  — разширено от Карьо. Търго
вище. Кареев ф.

Кареков ф — от Каров с вмъкнато ек .
Карефйла ж — разновидност на Карафила. 

Ихтиман, 1899.
Карйдков ф  — от прякор К арйдко  ’дре

бен и сух като орехче или като скарида’.
Карйдов ф — от гр. харбЗь ’орех’. Ро

допите, Пловдив, Ямбол, Кюстендил, 1905.
Карймов ф — вм. Керимов. Маджарово 

(Свиленградско).
*Карйн м  — от Кар(о) -f- ин . Карйнски ф.
Карйна ж — от Кар(а) +  и на.
Карйнко м  — умалит. от Карин. Карйн- 

ков ф. Кранненци (Станкедимитровско).
Каринтов ф.
Каркадаков ф — от прякор К аркадак  

’с 40 имена’ (от тур. kirk *40* и ad ’име’.
Каркалашев ф.
Каркаленджев ф. Виница (Варненско).
Каркалйков ф — може би от тур. kir- 

klik *40-годишна възраст*.
Каркальбв ф. — от тур. kirkil ’белобрад’ .
Каркъмов ф  — от с. Кър към (Стрижба» 

Крумовградско) или от тур. kirkim ’стриж* 
ба на овцете*.

Карл м  — старофранкско Carl. Рядко* 
Търново, р. 1881. Карлов ф.
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Карлйев ф  — от диал. ка р лй я  ’жител на 
с. Карлъ (Снеготин, Крумовградско). Плов
див.

Карлйков ф  — от диал. к ъ р  л и к  ’овчар
ска тояга, гега’. Габрово, 1908, Варна.

Карло м  — разширено от Карл. Рядко. 
Карлов ф. Пловдив, 1873, Русе, Варна, 
Кюстендил. Елин Пелин.

Карловец п р  — от град Карлово. Плов
див, 1900. Карловски ф. Габрово, Ловеч.

Карлсон ф  — от Карл с англ. son. Русе, 
1935 (Йордан Карлсон).

Карлуков и Карлуковски ф — от с. Карлу- 
ково. Кнежа.
 ̂ Карльо м  — навярно от Кральо с премет 

на ра  в а р . Карлев ф.
Карлюков ф — от диал. к а р лю к  ’овчар

ска гега’. Пещера, Батак.
Кармашйков ф — от тур. karma§ik ’раз

бъркан, размесен’. Бистрец (Грудовско).
Кармела ж — съкрат. от Кармелита. 

Пловдив, р. 1890, Шумен, р. 1958.
Кармелйта ж — от карм елит а  ’монахиня 

от католическия орден на кармелитите’ 
(от евр. геогр.) Сомовит.

Кармен1 ж — по името на оперната герои
ня Кармен. Ново, рядко.

Кйрмен2 м  — мъжка форма от Кармен1 или 
от лат. сагшеп ’песен’. Ново, рядко.

Кармен3 п р  — по фирмата на бившата му 
сладкарница в Червен брег (Иван Георгиев 
Кармен). Карменова — жената на сладка
ря Кармен (Рада Маринова Карменова).

Кармузов ф  — от к ъ р м у з  ’вид червена 
боя’ (от санскр.) Пловдив, Балчик.

Кармъков ф  — от тур. karmik ’преграда 
на река за риболов’. Дол. Войводино (Кър
джалийско).

Карнабатлов ф — вж. Карнобатли.
Карнабатолов ф  — видоизменено от Кар

набатлов. Ямбол, 1912, 1960.
Карнабйтов ф  — от тур. kamabit ’цветно 

зеле*. Пловдив.
Карналов ф  — от диал. *карнал  ’сто

летник’; срв. Карнелиев. Брацигово, 
1900.

Карначов ф — от карначе  (рум. сйг- 
naj). Лом, 1900.

Карнелйев ф  — от диал. *карнелйя  
’стогодишен* (от ар.-тур. к а т  ’век, сто
летие*). Санданско.

*Карни или *Карньо м  — от ар.-тур. 
к а т  ’век, столетие*. Карнев ф. Шумен.

Карнобатлй п р  — от тур. karnobatli 
’жител на град Карнобат*. Грудово. Кар
нобат лов ф.

Каро м  — от тур. кага ’черен’ — защит
но име, както Черньо, Мавро, Гарьо, Га- 
льо, Негро. Драгоево (Преславско), 1861, 
Каварна. К&ров и Каров ф. Кюстендил, 
1841, Драгоево, 1842, Шумен, 1961, Сли
вен (от Каменица), 1883, Широка лъка (Де- 
винско), 1917, Устово (Смолянско), Ка-

вадарци, 1917, Варна, Провадия, Велин
град, Пазарджик, Кула, Негован (Софий 
ско).

Карол м  — от Кар(о)+ол. Рядко. Ка- 
ролев ф. Габрово (Възраждането), Плов
див, 1885, София, 1888, Крива Паланка.

Каролеев ф — от циг. калорея  ’въз- 
черен* с премет на лор  в р о л . Панагюрище, 
1893.

Каролйн м  — а) от Карол -f- и н  — ста
ро; б) мъжка форма от Каролина — ново. 
Шумен, р. към 1948. Каролйнов ф. Пазар
джик.

Каролйна ж — нем. Karol ine, женска 
форма от Карл. Селановци (Ореховско), 
р. 1938, Шумен, р. 1940 (3), Койнаре (Бе- 
лослатинско), Пазарджик.

Каросеров ф  — нарочно видоизменено от 
кръвосЬр ’голям скъперник’. Ямбол, 1893.

Карп м  — гр. KdpnoQ ’плод* — име на 
календарски светия. Шумен, 1940. К&рпов
Ф •

Карпаров и Кар парени ф — вм. Кърпа- 
ров, Кърпарски. Панагюрище, Тополовград, 
Русе, 1900, Свищов (гроб).

Карпачев ф  — вм. Кърпачев. Кюстендил, 
1893.

*Карпи м  — от Карп, Карпо с меко окон
чание. Карпев ф. Русе.

Карпо м  — разширено от Карп. Плов
див. Карпов ф. Варна, Драма, Банско, 
Полетинци (Кюстендилско).

Карпузанов ф  — от прякор К арпузан  
’топчест като карпуз, като любеница’. 
Котел, Търговище.

Карпузлйев ф  — от някое село с подобно 
име. Варна.

Карпузов и Карпузки ф  — от диал. к а р 
п уз  ’любеница* (тур. karpuz). Пловдив
ско, 1918, Стара Загора, Хасково, Врачеш 
(Ботевградско).

Карпусчйев ф — от диал. карпусчйя  
’любеничар* (тур. karpuzcu) или от с. Кар- 
пусча (Диня, Старозагорско). Варна.

Карски ф  — от някое село с кара  в име
то или съкрат. от друго име. Чарково (Габ
ровско).

Картаджиев ф — от карт адж ия  ’играч 
на карти*. Казанлък, Стара Загора.

Картал&ков ф — може би вм. Карталъ- 
ков. Ямбол.

Карталев, КартДлов и Карталски ф — 
от диал. ка р т й л  ’орел’ (тур. kartal) или 
от махала Карталар (Харманлийско). Ста
ра Загора, Берковица, Плевен, Ракитов^ 
(Велинградско).

Карталъков ф — от тур. kartlik ’коравина; 
състаряване*.

К&ртиков ф — от Картов с вмъкнато и к . 
Свалени к (Русенско).

Картйнката п р  — от карт инка . Кня
жево.
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*Карто м  — от тур. kart ’твърд, корав; 
стар*. Картов ф. Чепинци (Софийско).

Картографа пр  — от професията карт о
граф . Стара Загора, 1910. Картографов 
ф. Стара Загора, 1911.

*Картол и *Картул м  — от Карт(о)-(-ол, 
у л . Картолов и Картолев, Картулов и Кар- 
тулев ф. Преслав, 1897, Шумен, Шипка 
(Казанлъшко), 1917, Гайтаниново (Гоцедел- 
чевско), Кърджали.

Картунков и Картунов ф — от Кратун- 
ков, Кратунов с премет на ра  в ар . Ка
занлък, Габрово, Суходол (Грудовсхо).

Карунтантов ф — от рум. carunt ’по
сивял, с прошарена коса*. Русе, 1936.

Каруцин и Каруцов ф  — може би от 
прякор К аруцат а. София, Казанлък.

Каручко м  — разновидност на Карушко. 
Каручков ф.

Каруш м  — от Кар(о)+#ш. Карушев 
ф. Пазарджик.

Карушко м  — умалит. от Каруш. Ти
пично за Козаревец (Старозагорско). Ка- 
рушков ф.

Карцул м  — от Кърц(о)+^л. Карцулев 
ф. Пловдив.

Карча Ж  умалит. от Кара или женска 
форма срещу Карчо. Станке Димитров, 
1879. Кйрчин ф. Бистрица (Софийско). 
Карчински ф. Русе.

Карчйн м  — от Карч(о) +  ш*. Карчй- 
нов ф.

Карчо м  — умалит. от Каро. Липница 
(Ботевградско), Радомир. Карчев и Карчо в 
ф. Кюстендил, Друган (Радомирско), Ми- 
хилци (Карловско), Калофер, Правец (Бо
тевградско), Лозен (Софийско), Бабяк (Раз- 
ложко). Карчовскц ф. Правец.

Каршалъков и Каршълъков ф  — от тур. 
kar§ifik ’отпор, възражение*. Панагю
рище.

Каръбски и Каръпски ф. Казичене, Ло
зен (Софийско).

Каръков ф — от тур. kank ’ослепен’. 
Велинград, Варна.

Каръмов ф — от тур. kirim ’счупено, 
сгънато’. Лясковец, Пловдив.

Каръшев ф  — от тур. kan§ ’педя*.
К&рьо м  — успоредна форма на Каро с 

меко окончание. Калофер, Криво поле 
(Свиленградско). Карев ф . Карловб, 1893, 
Чирпан, 1878, Болярци (Асеновградско).

Касабалййски ф  — от диал. касаба- 
лй я  ’жител на Касабата (Ботевград)’. 
Скравена (Ботевградско).

Касабов ф — разновидност на Касапов 
със запазено звучно б. На разни места из 
ИзБ. Касабович ф. Русе, 1938.

Касаветов ф — от диал. касавет  ’грижа, 
печал’ (ар.-тур. kasavet). Габрово, Дря
ново, Килифарево (Търновско).

Касаджиев ф — от диал. касадж ия ’ка
сиер’ (ит.-тур. kasaci). Варна.

Касаджйков ф  — от тур. kisaca ’къси- 
чък* (?) Калофер, Брезово (Пловдивско) 
Пловдив, Стара Загора.

Касаков ф  — от късак  ’къса горна дреха* 
(?) Пловдив, Стара Загора.

Касалйнски ф  — от махала Касалийска 
(Троянско). Врабево (Троянско), Кюстен
дил.

Касамаков ф  — от тур. kisalmak ’сни
шавам се, ставам къс’ (?) Разград, 1900, 
Дряново, Севлиево.

Касамарков ф  — от каса Марко (тур. 
kisa ’нисък*). Карнобат.

Касаменов ф. Плевен, 1900.
Кас&ндра ж — гр. KaoaavSpa, име от 

античната митология. Пещера, р. 1869, 
Пловдив.

Касандър м  — гр. Kdooavfipoc, име от 
античната митология. Касандров ф. Асенов
град, Пловдив.

Касанчо м  — умалит. от Касандър. 
Касанчев ф. Варна.

Касапов. Касапинов и Касапски ф  —
от касап(ин) ’месар* (ар.-тур. kasap, -bl). 
Шумен, Смолян, Банско, Литаково (Бо
тевградско).

Касапуров ф  — кръстоска от касйп  и 
касат ура  ’войнишки нож’ (тур. kasatura). 
Асеновград.

Касарков ф — от прякор К асарко  ’къ- 
сичък човек’ (?) Душилница (Ломско), 
1870.

Касаров ф  — от диал. *касар  ’касиер’ (?)
Касатка ж — вм. *Косатка; срв. Косена 

(?) Сливен.
Касаянов ф  — може би вм. Касиянов. 

Пещера.
Касев ф — от прякор К асия  ’късия, нис

кия’, диал. кае. Самоков.
Касибуров ф.
Кае й до в ф  — от гр. хао(5а ’краста, кел’. 

Варна.
Касйков ф  — от тур. kisik ’смачкан’. 

Варна.
Касймов ф  — разновидност на Касъмов. 

Крумовград.
Касйров ф — от остар. *касйр  ’касиер’ 

или разновидност на Касъров. Галац, 
1843, 1845.

Касиян м  — лат. Cassianus, име на кален- 
дарски светия. Вакарелско. Касиянов ф . 
Варна.

Каскатййски ф — от диал. каскат йя  
’скъперник’ (от тур. kaskati).

Каслййски ф  — от диал. *каслйя  ’ше
говит, който обича да се шегува’ (?).

Касметлйев ф — разновидност на Къс- 
метлийски. Търново.

Каснаков ф  — от диал. к а сн й к  *луб; 
барабан’ (тур. kasnak). Казанлък, Грудово.

Касо м  — а) съкрат. от Касиян; б) ус
поредна форма на Кацо, Качо, Кашо с друго 
окончание. Касов ф. Долна Василица
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(Ихтиманско), Михайлово (Ореховско), Гоце 
Делчев.

Каспар м  — разновидност на Гаспар. 
Каспаров ф. Разград.

.Каспартов ф — разновидност на Коспар- 
тов. Ямбол, 1867.

Каспъров ф — навярно вм. Каспаров. 
Стара Загора.

Касрица м . Върбица (Преславско), 15— 
16 в.

Кастарлаков ф .— разновидност на Ко- 
старлаков. Плевен, 1917.

Кастелйев и Кастеллйев ф  — от диал. 
каст еллйя  ’жител на с. Кастел (Севлиев
ско). Батошево (Севлиевско).

Кастелов ф  — от някоя местност Кастел. 
Дървени брег (Станкедимитровско).

Кастора ж — женска форма от *Кастор, 
име от античната митология. Ник. Милев.

Кастрев ф. Бобошево (Станкедимитров
ско).

Кастьо пр  — „чистофайник“ (?) — от 
рум. cast, лат. castus ’чист’. Кастьовци 
род в Брягово (Първомайско).

Касульов ф — от прякор Касульо ’къ- 
сичкия, нисичкия’. Врачанско.

Касчйев ф — от диал. касчия  ’гъскар* 
(от тур. kaz ’гъска’). Шуменско, Шумен.

Касъджйков ф — вм. Касаджиков. Ста
ра Загора.

Касъмов ф — от ар.-тур. kisim ’част, дял, 
късмет’. Гложене (Ореховско), Слокощица 
(Кюстендилско), Варна.

Касъров ф — от тур. kisir ’безплоден, 
бездетен’ — дълго време след женитбата 
нямал деца. Копривщица, Елена, Злата
рица (Еленско), Търговище, Шумен, Пче- 
ларово (Толбухинско), Елховско.

Касьо м  — разновидност на Касо с меко 
окончание. Касев ф. Ганчовец (Дряновско), 
Златарица (Еленско), Крън (Казанлъшко), 
Стара Загора, Русе.

Касян м  — съкрат. от Касиян. Каеянов 
ф . Пещера.

Ката Ж  съкрат. от Катерина. Главно 
ЗБ. Катински ф. Луковит, 1894.

Каталенов ф. Търново, 1908.
Каталйна ж — някакво видоизменение 

на Катерина. Дулово, р. 1959, Сливен, 
р. 1961, Петърч (Софийско), р. 1947.

КатДлов ф  — от ар.-тур. kital ’клане, 
кръвопролитие’. Горна Василица (Ихти
манско).

Каталойски ф — от диал. *кат алдй  ’об
винител, клеветник’ (от гр. хагаХо*^!». 
Варна.

Катанаровф — от диал. *кат анар  ’който 
прави катинари’. Пловдив.

Катаната п р  — от кат ана  ’едър кон; 
едър човек*. Павликени. Кйтанов ф. Брез
ник.

Катанов ф  — от диал. кат ан  ’катанец, 
катинар’. Елхово (Казанлъшко), Казан

лък, Пловдив, Калофер, Михайловград, 
Лесковец (Моравско), 1917. Кат&нски ф. 
Свищов, 1894, Бела Слатина.

Катанцов ф — от прякор К ат анеца  
(Иван Катанеца бил куриер на революцион~ 
ната организация и нищо не издавал при 
разпит и мъчене). Якоруда.

Катарошев ф — от гр. ха&арбе ’чист’. 
Казанлък.

Кателей м  — видоизменено от Кателия. 
Равна (Провадийско), 1860.

Кателй м  — съкрат. от Кателия. Тол
бухин, 1882, Виница (Варненско). Кателйев 
ф. Толбухин, 1960, Виница, 1962.

Кателйна ж — разновидност на Каталйна. 
Шумен, р. 1958.

Кателйя м  — от гр. хат^Хаюс ’обилен с 
елей; много милостив’. Варненско, Прова
дийско. Кателйев ф. Варненско, Прова
дийско, Толбухин.

Катерйн м  — мъжка форма от Катерина. 
Попово, Разград, Нова Загора, Сухиндол, 
Михайловград. Катерйнов ф.

Катерйна ж съкрат. от Екатерина. 
Из цялата страна. Катерйнин ф. Враца. 
Катерйнски ф . Враца, Стара Загора, Сан- 
данско.

Катерйнка ж — умалит. от Катерина. 
Из цялата страна. Катерйнкин ф. Врачеш 
(Ботевградско), Вълчедръм а (Ломско), Бог- 
даново (Грудовско).

Катерков ф — от прякор К ат ерко  ’ка
терлив човек’. Варна.

Катеров ф  — може би от диал. * кат ер  ’ка
терлив човек’; вж. Катерков (?) Нова За
гора, 1873, Стара Загора, Казанлък, Ма
дара (Шуменско), Шумен, Плевен.

Катизма ж — кръстоска от Ката и гр. 
xdlHopa ’част от псалтира’. Владимирово 
(Михайловградско).

Катил пр  — от диал. кат ил  ’убиец, 
престъпник* (ар.-тур. katil) — у Бр. Ми
ладинови и Н. Геров дадено като лично 
име. Катйлев ф. Пловдив.

Катйн м  — мъжка форма от Катина. 
Михайловградско. Катйнов ф. Панагюрище, 
Бургас, Долина (Толбухинско).

Катйна ж — съкрат. от Катерина или от 
Кат(а)-|-и н а . Главно ЮЗБ; Станке Димит
ров, 1879, Казичене (Софийско), Благоев
градско, Зимница (Ямболско), Прослав 
(Пловдивско), Шумен. Катйнин ф. Гоце 
Делчев.

Катйнка ж — умалит. от Катина. Само
ковско.

Катйнко м  — умалит. от Катин или мъжка 
форма от Катйнка. Катйнков ф. Варна.

Катинчаров и Катинчарски ф  — от диал. 
кат инчар  ’майстор на катинари’. Яко
руда, Етрополе.

Катйнчо м  — умалит. от Катин. Ка- 
тйнчев ф. Никополско, Бальовица (Ми
хайловградско).
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Катица ж — умалит. от Ката. Н. Геров.
Катйчев ф — може би видоизменено от 

Катинчев. Русе.
Катйя ж — разширено от Ката (?) Си

листра, 1882.
Катка ж — умалит. от Ката. Ботевград, 

Враца.
Катлакев ф — може би от тур. kitlik 

’недоимък, глад*.
Катмеров ф — от тур. katmer ’вид ба

ница’. Севлиево.
Като м  — съкрат. от Катерин или от 

Катин. Като в ф. Пазарджик. Катовски 
ф. Болград, 1857.

Катошев ф. Велинград (гроб).
Катразански ф — от диал. *кат разан(ин) 

’катерко’. Алфатар (Силистренско).
Катран гюзов ф — вм. *Катрангьозов 

’с очи черни като катран’ (от тур.) Плов
див.

Катранджйев и Катранджййски ф — а)
от кит рандж йя  ’производител и продавач 
на катран* (тур. katranci); б) от с. Катран- 
джин (Дряновско). Габрово, Дряново, Ко
тел, Ихтиман, Врачеш (Ботевградско), Вър
шец, Кнежа.

Катранкев, Катранкьов и Катранков ф —
от прякор К ат ранкьо , К ат ранко  ’че-, 
рен като катран’ или ’долен човек’. Враца 
Варненско, Сестримо (Пазарджишко).

Катранов ф — от кат ран  (ар.-тур. kat- 
гап) — навярно в някакво преносно зна
чение, напр. ’отрова, мъка, ядове’. Сви
щов, 1867, Турну Мъгурели, 1870, Орехово, 
1893, Бела Слатина, 1897, Брайла, 1898, 
Русе, Търново.

Катран ушков ф — от прякор К ат ра- 
н у ш к о  ’?*

Катр&нчев ф  — близко по значение с 
Катранкев и Катранов.

Катрафйлов ф. Разград, 1868, Елена, 
Казанлък.

Катрафов ф  — разновидност на Катра- 
филов. Казанлък.

Катрача пр  — от диал. кат ран  ’coxa 
над огнище’. Гурково, Калугерово (Ботев
градско). Катрачев ф. Синьо камене (Гру- 
довско), Бургас. Катрачете род в Гурково 
и Калугерово.

Кйтрев ф  — от прякор К ат рьо  ’черен 
като катран или нещо подобно’ (?) Долна 
Оряховица (Горнооряховско), Русе, Варна.

Кйтрек и Катряк пр  — от Катрьо. Котел, 
1867. Катреков и Катриков ф. Котел, 
Варна, Сливен.

Катришки ф — от с. Катрище (Кюстен* 
дилско). Кюстендил.

Катров ф — разновидност на Катрев. 
Габрово, Севлиево, Драгоево (Преславско), 
Черни Осъм (Тетевенско), Русе.

Катуков ф  — може би разновидност на 
Катъков. Сливен.

Катул м  — от Кат(о)+//л. Кат улов ф . 
Петрич.

Катуна ж — от Кат(а)-{~уна. Станке Ди
митров.

Катуров ф. Делчево (Гоцеделчевско).
Катуш м  — от Кат(о)4-уш . Катушев 

ф. Пловдив.
Катъков ф — от диал. кат ък  ’нещо за 

ядене към хляба’ (тур. katik). Върбак 
(Шуменско).

Катърджйев ф — от диал. кат ърдж ия  
’1 . мулетар; 2 . пуканичар’.

Катъров, Катъровски и Катърски ф — 
от кат ър  *1 . муле; 2 . дете от смесен брак, 
най-често с един родител циганин’ (тур. 
katir). Мирково (Пирдопско), Сваленик 
(Русенско), Русе, Пловдив, Чирпан, Враца.

К&тьо м  — съкрат. от Кателия, от Кате
рин или Катин. Катев ф. Берковица, Ба- 
тулци (Врачанско), Видраре (Тетевенско), 
Луковит. Катевски ф. Габрово (гроб).

Катюша ж — рус. Катюша, умалит. от 
Катя. Ново, рядко.

Катя ж — успоредна форма на Ката с 
меко окончание.

Каук п р  — от диал. каук  ’островърха 
шапка’ (тур. kavuk). Асеново (Никопол* 
ско). Кауков ф. Пловдив, Стара Загора, 
Мухово (Ихтиманско).

Кауклййски ф  — от с. Кауклии (Бело
копитово, Шуменско). Шумен.

Каунджйев ф — от диал. каундж ия  ’про
изводител и продавач на пъпеши’ (тур. 
kavuncu). Пазарджик, Пловдив.

Кауфман ф — нем. Kaufmann ’търговец'.
Кауцки ф — по името на немския социа

лист Карл Кауцки. Кюстендил.
Каучев ф — може би вм. *Каукчев; 

вж. Каук. Стара Загора.
Кафадаров ф — от ар.-пер.-тур. kafadar 

’другар, съмишленик’. Дойранско, Плов
див.

Кафалйев ф — от диал. каф алйя  ’умен’ 
(ар.-тур. kafali. Ксантийско, Грудово, Ка
занлък, Пловдив.

Кафалов и Кафалски ф  — от диал. кафал  
’кавал’; вж. Кавалов. Пещера, Ямбол.

Кафачонов ф — може би от кафа Чоно 
’умния Чоно’. Пловдив, 1900.

Кафеджйев, Кафеджййски и Кафеджй- 
ски ф  — от кафедж ия ’ 1 . съдържател на 
кафене; 2. любител на кафе’. Елхово, 
Брезник.

Кафезчйев ф — от диал. кафезчйя ’май
стор или продавач на кафези’ (ар.-тур. 
kafes^i). Паламарци (Търговищко).

*Кафел м  — от Каф(о)+ел. Кафе лов ф. 
Левочево (Смолянско), Асеновград.

Кафелйев ф — вм. Кафалйев.
Кафенджййски ф — от диал. кафен- 

дж йя ’съдържател на кафене’. Брезник.
*Кафко м  — умалит. от Кафо. Кафков 

ф. Котленско, Велинград.

\
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Кафо м  — от ар.-тур. kafa *1. глава; 
2. ум* (?) Кафов ф. Габрово (гроб), Варна, 
Сливен.

Кафтанджйев ф  — от диал. каф т ан- 
джйя ’търговец на платове’ (тур. kaf- 
tanci). Ракитово (Велинградско).

Кафтански ф — от каф т ан  ’вид широка 
горна дреха* (тур. kaftan). Скравена (Бо
тевградско).

Кафяна ж. Бракьовци (Софийско), р. 
1935.

Кахърков ф — от прякор К ахърко  ’който 
много се кахъри, грижи*. Дъскот (Павли- 
кенско), Горна Оряховица, Стара Загора.

Кадамунов и Кацам уиски ф — от с. Ка
цам у ниц а (Божурица, Плевенско). Плевен, 
Ловеч, Тетевен, Божурица.

Кацански ф  — от диал. *кацан  ’клюкар, 
заядлив човек’ (от рум. са0). Брест (Ни- 
кополско).

Кацара пр  — от занаята кацар. На разни 
места из страната. Кацаров и Кацарски ф.

Кацарбонев ф — от кацар  Боне. Их
тиман.

Кацаринов ф  — от прякор К а ц а р и на  
’кацаря*. Севлиево.

Кацарков ф  — разновидност на Кацър- 
ков.

Кацарчев ф — от прякор К ацарчет о. Па
зарджик.

*Кацйк м  — от Кац(о)+«/с. Кацйков ф. 
Тагарево (Грудовско).

Кацйл м  — от Кац(о)+ил. Кацйлов ф. 
Скрижево (Гоцеделчевско).

Кацка ж — женска форма от Кацко или 
видоизменено от Катка. Кула.

Кацко м  — умалит. от Кацо. Кацко в ф. 
Македония, Чирпан, Ген. Николаево (Пле
венско).

Кацо м  — от Като или Качо с друго окон
чание, както Вато, Вачо и Вацо, Гато, 
Гачо и Гацо, Гето, Гечо и Гецо. Кацо в 
ф. Варна, 1893, Лясковец. Кацев ф. 
Карловско. Кацевски ф.

Кацул м  — от Кац(о)+//л. Кацулов ф.
Санданско.

Кацун м  — от Кац(о)+*/«. Кацунов ф. 
Баня (Разложко).

Кацъков ф — от диал. *кацък  *ко-
цак, плитка коса, плетеница’ (?) Мадан 
(Михайловградско).

Кацърков ф  — от диал. *кацърко *ка- 
терко’ (от рум. т а  са{аг ’катеря се’. Русе, 
Горна Оряховица.

Кача ж — женска форма от Качо или от 
Ката с друго окончание. Качин ф.

Кач&ка п р  — от диал. качак  ’беглец, 
дезертьор* (тур. kagak). Стара Загора. 
Качаков ф. Севлиево, 1900, Първомай, 
Ямбол, Пловдивско.

Качаклйев ф  — може би от някое село 
с подобно име.

Качактанов ф  — може би от качак  Тано 
’беглеца Тано* (?) Лясковец.

Качамака п р  — от качамак. Търново, 
1900. Качамаков ф. Лясковец, Сенник (Сев
лиевско), Търговище, Долно Камарци (Пир- 
допско). Качамачки ф. Лом, 1870.

Качаманов ф. Брезово (Пловдивско).
Качамачков ф — от прякор Качамйчко  

’любител на качамак*. Берковица, Горна 
Гнойница (Ломско), Кнежа, Луковит.

Качамйлски ф  — от качам йлка  ’бъркал
ка за качамак’. Луковит.

Качармазов ф  — от тур. kagirmaz ’стре
ля безпогрешно*. Карлово, Плевен, 1917.

Качаров и Качаровски ф  — от диал. 
качар  ’кацар*. Кермен {Сливенско), Сли
вен, Карнобат, Нова Загора, Русе.

Качаунов ф. Килифарево (Търновско), 
Търново, Русе, Казанлък.

Каченов ф.
Качеров ф  — разновидност на Кашеров 

(?) Пордим (Плевенско).
Качивелов ф  — от гр. xatotffeXoff ’ци

ганин*. Каменци (Силистренско).
Качйков ф — от диал. *качйк  ’детска 

люлка’ (?).Русе.
Качкаджиев ф. Стара Загора.
Качко м  — умалит. от Качо. Качков 

ф. Хлебарово (Разградско). -
Качо м  — видоизменено от Камен или 

Калчо, Катьо и под. К&чов и Качев ф. 
Радомирско, Софийско.

Качор п р  — от диал. качюр ’пъстър на 
бели и черни петна* (рум. cacior). Станке 
Димитров, 1879. Качорев ф. Якоруда.

Качорин ф. Търново, 1960.
Качула п р  — от качул. Ямбол, 1878. 

Качулев ф. Ямбол, 1905, Проход (Грудов
ско). Качулов ф . Шумен, Свищов. Качул- 
ски ф. Казанлък, Дружево (Свогенско).

Качулков ф  — от прякор К ачулко\ срв. 
Качул. Бургаско.

Качунчица ж — от диал. качунчица  
’минзухар или кокиче*. Дебърско, нар. 
песен.

Качуров ф — от Качор с изместване на 
ударението и преход на неудареното о в
у . Габрово, Асеновград.

Качъшки ф  — от тур. kagik ’смахнат, 
налудничав*. Бела Слатина.

Каша ж — женска форма от Кашо. 
Кашин ф. Плевен. Кашински ф. Пазарджик.

Кашаварски ф — от прякор К аш авара  — 
бил военен готвач. Катунец (Ловешко), 
1917.

Кашавелов ф — от диал. *Ka.iuaeiJia 
’веждест човек’ (тур. ка§ ’вежда’) или 
разковидност на Качивелов. Велковци (Габ
ровско). Габрово, 1935.

Кашан м  — от Каш(о)+ан. Кашанов
ф. Берковица, 1893, Сумер (Михайловград
ско).

Кашаров ф — от тур. ка§аг ’кашкавал’; 
вж. Кашеров.
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Кашекчйев ф — от диал. каш икчйя  *лъ- 
жичар’ (тур. ka§ikgi). Пловдив.

Кашера п р — от тур. ka§er ’кашкавал*. 
Свиленград, 1917. Кашеров ф. Стара За
гора, 1900, Плевен, Девинско. Кашерски 
ф. Благоевград.

Кашйдов ф — от Касидов с преход на 
новогръцко с в ш. Пловдив, Асеновград.

Кашилски ф.
Кашйн м  — от Каш(о)-|-««. Кашйнов 

ф. Самоков.
Кашка ж — умалит. от Каша. Кашкин 

ф. Слокощица (Кюстендилско).
Кашкавалджйев ф — от каш кавалдлсйя. 

Брезово (Пловдивско), 1893, Самоков.
Кашкавалов ф — от прякор К аш кавала. 

Асеновград, Пловдив.
Кашканов ф.
Кашлакев и Кашлакевски, Каш лаков 

и Кашл ако веки ф  — от с. Къшла кьой 
(Зимница, Ямболско). Сливен, Стара За
гора.

Кашл&тев ф  — може би от диал. *каш лат  
’веждест* (от тур. ка§ *вежда’).

Кашленски ф  — от с. Къшла кьой (Зим
ница, Ямболско). Ямбол.

Кашлййски ф  — от с. Кашле (Трънско). 
Лехчево (Михайловградско).

Кашлюковски ф — видоизменено от Каш
лакевски. Сливен, 1908.

Кашмеров ф — от каш мер  (ар.-тур. 
kl§mer ’досаден, дотеглив’. Ихтиман, Пе
щера, Габрово.

Кашо м  — успоредна форма на Качо 
с друго окончание, както Гечо и Гешо, 
Гошо и Гочо, Рачо и Рашо. Разлива (Бо
тевградско). КДшев ф. Плевен, 1893, Габ
рово, 1900, Севлиево, Търново, Пазарджик, 
Лещен (Гоцеделчевско). К а ш о в а  м о 
г и л а  местност в Разлива.

Кашпар м  — разновидност на Каспар. 
Кашпарски ф.

Кашукеев ф  — от циг. каш у кея ’глух*. 
Станке Димитров.

Кашчйев ф — успоредна форма на Кас- 
чиев. Шумен, Сливен.

Кашъмов ф — от тур. ka§ima ’чесане, 
стържене*. Самоков, 1927.

Кашъров ф — вм. Кашеров. Плевен.
Каябашев ф — от с. Кая баш или Кая 

баши (такива има няколко). Толбухин.
Кая вов ф  — видоизменено от Кая лов.
Каяджйев ф  — от диал. *каядж йя ’жи

тел на скалиста местност’ или от някое село 
с кая  ’скала* (тур. кауа ) в името — такива 
има около 15. Пловдив.

Каялйев ф — от диал. ка яли я  ’жител на 
с. Каялии (Камено, Бургаско, или Върбица, 
Първомайско)’.

Каялов ф — от с. Каялъ дере (Каменна 
река, Елховско, или Каменяк, Шуменско).

Каяров ф  — от диал. каяр  ’потягане клин
ците на подкова’ (тур. кауаг). Казанлък.

Каяфов ф.
Квартйрников ф — от рус. к ва р т и р н и я  

’занаятчия, който работи у дома си; на- 
домник*. Сливен, 1893, 1935 (от Русия).

Кваскйков ф — от прякор К васника. Со
фия, 1956.

Квачков ф — от прякор К вачкат а. Шу
мен, 1893, Преслав, 1893, Варна, Стара 
Загора.

Квета ж — кръстоска от Цвета и пол. 
kwiat или чеш. kv£t ’цвят*. Шумен, р. 1899.

Квитновски ф  — от пол. kwitn^c ’цъфтя*.
Квичйнски и Квицйнски ф  — от пол. 

kwiecien ’април’ (?) Пловдив, Никопол 
(католик), Сливен.

Кебапчйев ф  — от кебапчия  (ар.-тур. ке- 
bap^i). Типично за Казанлък; Стара За
гора, Русе, Михайловград.

Кебарев, Кебаров и Кебарски ф — вж. 
Кибаров. Литаково (Ботевградско), Борещ 
(Пловдивско).

Кебата п р  — може би от кебапче (бил 
кебапчия). София, 1940. Кебов ф.

Кебеджиев ф — от диал. кебедж ия ’ши
вач-абаджия’ или ’производител на ке- 
бета* (тур. kebeci).

Кебетлиев ф. Синьо камене (Ямболско).
Кебонин ф. Сапарева баня.
Кева ж — съкрат. от Параскева. Ботев- 

град, Кюстендилско.
Кеврев ф — от прякор Кеврьо ’глез- 

льо, лигльо*.
Кедев ф  — от тур. kedi ’котка’; срв. 

Котаков, Котанов. Габрово, 1908.
Кедеров ф  — от диал. кедер ’скръб* 

грижа* (ар.-тур. keder). Струмица, 1917.
Кедиков ф — от Кедев с вмъкнато ик. 

Дединци, Златарица (Еленско), Кърджали.
Кедо м . Братушково (Сливнишко). Ке- 

дов ф.
Кежа1 ж — женска форма срещу Кежо  ̂

Брезнишко.
Кежа2 м  — западна форма на Кежо. 

Брезнишко.
Кежо м  — от диал. кежо ’мършав, слаб 

човек* — навярно защитно име на не- 
кръстено още дете; срв. Пижо. Софийско, 
Скопие, 1945. Кежов ф. Ловеч, 1878, Ста- 
верци (Ореховско), Бухово, Локорско, Че- 
лопечене (Софийско), Брезнишко.

Кезапчйев ф  — от диал. кезапчйя  ’койта 
борави с кезап* (от пер.-тур. kezzap ’азотна 
киселина’). Русе.

Кезбичев ф. Разград.
Р* Кейкиев ф  — може би от Кекев (Кекиев) 
с удвояване на йотацията. Смолянско.

Кейренлийски ф  — от някое село или: 
местност с подобно име. Нова Загора.

Кейшанов и Кейршанов ф — от унг. 
k6 s ’нож*. Стара Загора, 1910, 1932 —  
българин от Унгария.
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Кека м  и ж — прякор но име от диал. 
кека  ’кекав, слаб човек’.Софийско. Кеков ф. 
Панагюрище, Казанлък. Кекевски ф.

Кекевето п р  — от тур. keke ’заекване*. 
Ловеч.

Кекеманов ф — видоизменено от Кеке- 
менов. Пловдив.

Кекеменов ф — от тур. kekeme ’който 
заеква, тепка’. Айтос, Сливен, Янково 
(Шуменско).

Кекерйца ж — от Керица с удвояване 
на първата сричка. Русе, р. 1849.

Келбаев ф  — от кел  ’плешивия, келя
вия’ (пер.-тур. kel) и Байо. Пловдив.

Келбечев ф — от кел  Бечо; вж. Келбаев. 
Пловдив.

Келвелев ф  — от кел  Вельо; вж. Кел
баев. Сопот.

Келеведжиев ф — от диал. келеведжия 
(от келево ’дървен валяк на кладенец и др .’ 
и -дж ия). Сунгурларе (Карнобатско), Котел, 
Сливен.

Кележа пр  — вм. Келеша. Трудовец (Бо
тевградско).

Келемев ф — от прякор Келеме ’отпус
нат, мързелив човек’. Ямбол, 1959.

Келепйров ф  — от келепйр  'безплатно 
или леко получена облага* (тур. kelepir). 
Айтос.

Келемов ф  — от диал. келеп  ’калем с 
намотана прежда’ (тур. kelep). Сливен.

Келерджиев ф — от диал. келердж ия ’клю
чар, домакин’ (от рум. chelar). Бяла.

Келестурков ф  — от диал. келест урко  
’келеш*. Босилеград, 1945.

Келеша п р  — от келеш  ’ 1. дребен на ръст;
2 . непослушник, пакостник; 3. келяв, пле
шив’ (тур. kele§). Котел. Келешев и Келешов 
ф. Панагюрище, Пазарджик, Пловдив, Чир
пан, Разград, Павликенско.

Келешкьовлиев ф  — от диал. ке^^шкьов- 
ли я  ’жител на с. Келешкьой (Трояново, 
Бургаско)’. Айтос. '

Келеш-Стойков ф — от келеш  Стойко. 
Търново, 1960.

Келиванов ф  — от кел Иван; вж. Кел
баев. Русе, Чирпан.

Келишанов ф — от диал. *келиш ан  (от 
келеш+а«). Габрово.

Келкин ф  — от прякор К елкат а  ’ке
лявия, плешивия*. Котел.

Келлев ф  — от пер,-тур. kelle ’глава, 
кратуна*. Горна Оряховица.

Келов ф — от пер.-тур. kel ’келяв, пле
шив*. Сливен, 1900, Сливенско, Алфатар 
(Силистренско).

Келпеков ф — от тур. kelpek ’прът за 
подпора’. Търлис (Македония), Ракитово 
(Велинградско).

Келчев ф  — от прякор Келчо ’плешив 
човек*. Сливен, Стара Загора, Казанлък, 
Брегаре (Ореховско).

✓
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Кельо м  — прякорно име от кельо ’ке
ляв човек’. Н. Геров, Келев ф. Сливен.

Келяведжи ф — вж. Келеведжиев. Ко
тел, 1867.

Келямов ф — от ар.-тур. ке!йт ’реч, 
слово’. Шумен.

Кемала пр  — от ар.-тур. kemal ’достоен, 
съвършен’. Кемалов ф. Казанлък, Стара 
Загора.

Кеманджйев и Кеменджйев ф  — от диал. 
кемандж йя ’цигулар’ (от пер.-тур. kemanci). 
Трън, 1893, Казанлък, Варна.

Кеманларски ф — от град Кеманлар (Ис
перих).

Кеменчеджйев ф — от диал. кеменче- 
дж ия ’свирач на тамбура’ (от пер.-тур, 
kemen^eci).

Кем&ров ф — от диал. кемер  ’вид пояс. 
за пари* (пер.-тур. kemer). Пазарджик.

Кемжов ф  — може би нарочно видоиз
менено от Кежов. Катунец (Ловешко).

Кемйлев ф — от ар.-тур. kdmil ’достоен, 
съвършен*. Толбухин, 1905.

Кемйлчев ф — от прякор Кемйлче; вж. 
Кемйлев.

*Кемо м  — съкрат. от кемил  или кемал\ 
вж. Кемала и Кемйлев. Кемовски ф.

Кемчо м  — умалит. от Кемо. Кемчев 
ф. Семчиново (Пазарджишко), Стара За
гора.

Кена ж — женска форма срещу Кено. 
Банско, Рашково (Ботевградско), Софий
ско. Кенин ф. Рашково (Ботевградско), 
Сливница.

*Кенай м  — разширено от Кено. Кенаев 
ф. Градина (Първомайско).

Кенан м  — от Кен(о)+д«. Кенанов ф. 
Мирково (Пирдопско), Пирдоп, Русе. Ке- 
нански ф. Казанлък.

Кенар м  — кръстоска от Кено и кенар; 
вж. Кенаров. Брезник.

Кенаров и Кенарев ф — от пер.-тур. 
кепаг ’край, разположен на края*. Ляско
вец, Сушица (Горнооряховско), Севлиево, 
Русе, Харманлийско, Шумен.

Кенацов ф. Лесичево (Пазарджишко),
Кенда ж — от Кена с вмъкнато д  или 

женска форма от Кендо. Рашково (Ботев
градско).

Кендашки ф. Койнаре (Белослатинско).
Кендеменов и Кендименов ф  — от диал. 

*кендимЪн ’самоличен, самостоятелен* tor 
тур. kendine). Пещера. 2

Кендеров ф  — видоизменено от Скен- 
деров. Карабунар (Пазарджишко).

Кендигеленя пр  — от тур. kendine gelen 
’който идва на себе си, съвзема се*. Стара 
Загора (Паскал Нанев Кендигеленя, 1956).

Кендо м  — от Кено с вмъкнато д . Кендов 
ф. Пловдив.

Кендьо м — от Кеньо с вмъкнато д. 
Кендев ф.



Кенефка ж — някакво видоизменение от 
Кена (?) Карлуково (Врачанско), р. към 
3960.

Кенко м  — умалит. от Кено. Кенков ф. 
Варна, Сливница.

Кено м  — от гр. хасv$g ’нов'; срв. 
Новко, Новак. Типично за Карнобат; 
Царибродско. Кено в ф. Карнобат, Пловдив, 
Драговищица (Кюстендилско).

Кенто м  — от Кено с вмъкнато т . Кен- 
тов ф. Славовица (Пазарджишко), 1920.

*Кентро м  — от Кено с вмъкнато т р. 
Кентров ф. Чепинци (Софийско).

Кенчо м  — умалит. от Кено. Кенчев 
ф. Стара Загора.

Кеньо м  — успоредна форма Кено с меко 
окончание. Кенев ф.

Кепедалков ф. Разград, 1908.
Кепев ф — може би разновидност на 

Кепов. Прилеп, 1917.
Кепеджиев ф  — от тур. kepeci ’тричар, 

лродавач на трици\ Самоковско.
Кепеков ф  — от тур. kepek ’трици’. 

Гол. Конаре (Пловдивско), 1900.
Кепелййски ф — от с. Кепелии (Панагюр

ско). Панагюрище.
Кепенеров ф. Малко Търново.
Кепипов ф.
Кепов ф — може би сродно със србхърв. 

кепец  ’джудже’ и пол. kiep ’глупак’. До- 
спей махала (Самоковско). Кеповски ф. 
Църварица (Кюстендилско). Кеповци род 
в Мурсалево (Станкедимитровско).

Кептибилев ф — от тур. kepti ’рухнал, 
сгромолясал се’ (?) Пловдив.

Кепуиски или Кепуйски ф. Згориград 
< Врачанско).

Кепчев ф  — от кепче ’голяма медна гре- 
балка с дълга дръжка’ (пер.-тур. кер$е). 
Пазарджик, Пловдив, Ник. Милев.

Кера1 ж — съкрат. от Керана. Главно 
ИзБ. Керин ф. Бургаско, Пазарджишко, 
Велинград. Керински ф. Пловдив, Дерман- 
ци (Луковитско).

Кера2 м — западна форма на Керо. Брез- 
нишко.

Кераджййски ф — вм. Кираджийски.
Керак м  — от Кер(о)+шс или видоиз

менено от Киряк. Ракитово (Велинградско). 
Кераков ф. Ракитово, Мухово (Ихтиманско), 
Шумен. Кер&шки ф. Пловдив.

Керакйя ж - - женска форма от Керак. 
Михайловград.

Керамидаров ф — вж. Керемидаров. Дол
на Баня (Ихтиманско).

Керамйдски ф — разновидност на Кере- 
мидов.

Керан м  — от Киран с преход на неударе- 
ното и в  е. Габрово, Новозагорско. Кера- 
яов ф.

Керана ж — от Кирана с преход на неу- 
дареното и в е. Главно ИзБ, типично за 
Шумен.

Керанджйев ф — от диал. *керандж ия  
’съдържател на занаятчийска работилница 
или на фабрика’ (от пер.-тур.) Банско.

Керанка ж — умалит. от Керана. Ти
пично за Шумен.

Керанко м  — умалит. от Керан. Керан- 
ков ф. Варна, Бургас.

*Керасим м  — видоизменено от Герасим. 
Керасимов ф. Пазарджик.

Керафинка ж. Търново, р. 1879.
Керафейски ф — вм. Керефейски. Мез

дра.
Кераца ж — успоредна форма на Керана 

с друго окончание, както Гаца и Гана, 
Даца и Дана, Веда и Вена, Пеца и Пена. 
Шумен, Нова Загора, Инзово (Ямболско).

Керацуда ж — от Керац(а)+уда. Плов
див, р. 1890, Белица (Свиленградско).

*Керач м  — видоизменено от Керак (?) 
Керачев ф. Самоков.

Керачка ж — умалит. от Кераца. Сливен.
Керачко м  — умалит. от Керак или от 

Керач. Керачко в ф. Враца.
Керванбашйев ф — от диал. керванбаш йя  

’водач на керван’ (пер.-тур. kervanba§i).
Керванджйев ф — от кервандж йя (пер.- 

тур. kervanci).
Кервйнов ф  — съкрат. от Керванджиев. 

Пловдив.
Кервйзов ф — от кервйз ’целина* (тур. 

kereviz). Пловдив.
Керда ж — от Кера с вмъкнато д. Радо

мир.
Кереванеков ф — от Кереванов с вмък

нато ек. Панагюрище.
Кереванов ф — от Керванов с вмъкнато 

е или от циг. керевд ’кум, кръстник’. Па
нагюрище.

Керез м  — от гр. xspoto ’череша’. Вар
на, Санданско. Керезов ф. Луковит, Их
тиман, Мракотинци (Трънско), Бяло поле 
(Старозагорско), Търговище. Кереза пр . 
Кубрат.

Кереза ж — женска форма срещу Керез.
Керезански и Керезенски ф — вм. Ке- 

резовски , от Керез. Ихтиман.
Керези м  — разновидност на Керез. Ке- 

резиев ф. Балчик, 1893, Гоцеделчевско.
Керезтанев ф — може би от Керезов и 

Танев. Ихтиман.
Керек м — от К е р ( о ) ^ Б р .  Мила

динови. Кереков1 ф.
Керекй ж — вж. Киреки. Шумен, Айтос.
Керекйца ж — от Кереки +  ца. Сви

щов, 1894, Русе, Шумен.
Кереков2 и Керековски ф — от с. Керека 

(Дряновско). Павликени, Дъскот (Павли- 
кенско), Горна Оряховица, Търново, Русе.

Керел м  — от Ке(ро)-|-ел. Керелов ф. 
Батак. Керелски ф. Еремия (Кюстендилско), 
Кюстендил. Керелевски ф. Русе.

Керелезов ф.
Керелейски ф. Згориград (Врачанско).
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Керемед ф —^може би съкрат. от Керемед- 
чиев. Габрово.

Керемеджйев, Керемедчйев и Керемек- 
чйев ф  — разновидност на Керемидчиев.

Кереметлйев ф — от диал. керемет лйя  
’жител на с. Керемет (Божаново, Балчиш
ко). Каварна.

Керемидаров ф — от керемидар  ’про
изводител или продавач на керемиди*. 
Благоевградско.

Керемйдата п р  — от керемида  (лицето му 
червено като керемида). Ботевград. Ке- 
ремйдов ф. Севлиевско, Скравена (Ботев* 
градско). Керемйдски ф. Ботевград, Ет
рополе, Новачене, Правец, Скравена (Бо
тевградско).

Керемидчйев ф  — от керемидчйя  *ке- - 
ремидар* (тур. keremit^i). ИзБ.

Керемски ф  — от ар.-тур. кегеш ’щед
рост, великодушие’. Жилинци (Кюстен
дилско).

Керенски ф — вм. Керински, от Кера. 
Кнежа.

*Керенчо м  — разновидност на Керанко 
(?) Керенчев ф. Пещера.

Керепов ф  — от диал. кереп  ’край на 
воденична вада пред улея* Брезник, 1893.

Кересеин ф  — разновидност на Кере- 
феин. Продановци (Самоковско).

Керестеджйев ф  — от диал. керестедж йя 
’търговец на дървен строителен материал* 
(пер.-тур. keresteci).

Керестелйев ф  — от диал. керест елйя  
*с голям penis’ (?) Шипка (Казанлъшко), 
1917, Казанлък.

Керефеин и Керефейн ф. Самоков.
Керефейски и Керифейски ф. Берковица, 

Враца, Лом, Малорад (Ореховско), Русе.
Керефина ж. Петрин (Гоцеделчевско).
Керечев ф — от диал. кереч ’вар’ (тур. 

kire$). Ямбол.
Керечйев ф  — от диал. керечйя ’варджия, 

търговец на вар* (тур. kire^i). Смолянско.
Керешки ф  — от с. Керека (Дряновско). 

Троян, 1906.
Керзов ф — навярно вм. Керезов. Бал

чик.
Кериджимов ф. Варна.
Керимбов ф  — от Керимов с вмъкнато б.
Керймов ф  — от ар.-тур. kerim ’почетен, 

великодушен*. Хасково.
Керинтодоров ф  — от Керин (по майка 

или баба) и Тодоров (по баща или дядо). 
Лясковец.

Керица ж — от Kep(a)-f ица. Русе.
Керйцов ф — вм. Кирицов. Самоков, 

Русе.
Керичка ж — умалит. от Керица. Русе.
Керка ж — умалит. от Кера. Шумен, 

Дълбоки (Старозагорско), Грудово.
Керкезина п р  — от диал. керкезин  ’чер

кезин*. Ботевград, Грудовец (Ботевград
ско). Керкезов ф. Правец (Ботевградско).

Керкеланов ф — вм. Кьркеланов. Ни
копол, 1893. Керкеленски ф. Враца.

Керкелов ф — вм. Къркелов. Пловдив, 
Стара Загора.

Керкенезов ф — от прякор К еркенеза  
(тур. kerkenez ’вид сокол*). Троян, Плевен.

Керкекеков и Керкеняков ф  — от диал. 
керкенек, керкеняк , вж. Керкенезов. Па
зарджик Панагюрище.

Керко м — умалит. от Керто (*Кертко) 
или от Керо. Лозен (Софийско). Керков* 
ф. Русенско, 1917.

Керков2 ф — съкрат. от Кереков.
Керлйев ф — вм. Кирлиев. Морозово 

(Казанлъшко).
Кермекчйев ф  — съкрат. от Керемек- 

чиев. Стара Загора.
Керменлйев и Керменлййски ф  — от с. 

Керменлии (Кермен, Сливенско). Сливен,. 
Межда (Ямболско), Варна.

Кермов ф  — може би от гр. хбррос ’мо
нета*. Борислав (Плевенско), Плевен, Вар
на.

Кернов ф — навярно разновидност на 
Кермов. Търново.

Керо м — съкрат. от Керан (?) Бр. Ми
ладинови. Керов ф. Враца, Шумен. Ке- 
ровски ф. Троян, 1878.

Керпеденов ф  — от диал. керпедЬн ’кле
щи* (ар.-тур. kerpeten). Казанлък.

Керпедьов ф  — съкрат. от Керпеденов. 
Казанлък.

Керпекчйев ф — от диал. *керпекчйя  
’тухлар’ (от тур. kerpicsi). Търново.

Керпесйзов ф  — от тур. korpesiz *с по
вехнало, състарено лице*. Пловдив.

Керпичев ф  — разновидност на Кирпи- 
чев. Прилеп, 1917.

Керсиков ф. Търговище, Шумен.
Керсопулов ф  — разновидност на Кер

сиков с гръцко окончание. Солун.
Керта ж — женска форма срещу Керто. 

Кертин ф. Мокреш (Ломско), 1870, Прауж- 
да (Белоградчишко).

Кертелйев ф — от диал. *керт елйя  
’който има нарези, белези’; вж. Керто, 
Кертьо, Стара Загора.

Кертиков ф — от Кертев, Кертов с вмък
нато ик. Карнобат, Толбухин, Сваленик 
(Русенско), Пловдив.

Керто м  — успоредна форма на Кертьо 
с твърдо окончание. Лозен (Софийско), 
р. 1890, 1891, 1908, 1914, 1915, Елин Пелин, 
р. 1882, 1909, Мусачево (Елинпелинско). 
Кертов ф.

„„ Кертьо м — от тур. kerte ’нарез, рязка, 
белег* — защитно име срещу болест и смърт; 
срв. Обецан, Сипко, Сипана. Кертев ф . 
Калофер, 1876, Казанлък, Стара Загора, 
Стралджа (Ямболско).

Керцадов ф. Типично за Пещера.
Керчански ф. Попово.
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Керчо м  — умалит. от Кертьо (*Кертчо) 
или от Керо. Сваленик (Русенско), Русе, 
Стожер (Толбухинско), Каблешково (По
морийско), Вълнари (Новозагорско), Ник. 
Милев. Керчев ф. Търговище, Русе, 1845, 
Русенско, Алфатар (Силистренско), Ново- 
пазарско, Чуково (Дряновско).

Керяз м  — разновидност на Керез. Ке- 
рязов ф . Гулянци (Никополско).

Керяк м — вм. Киряк. Керяков ф. Щрък- 
лево (Русенско).

Керяфйна ж —разновидност на Керефина. 
Банско.

Керяшки ф — вм. Керешки. Троян, 1917.
Кесанлйев ф — вм. *Кешанлиев, от град 

Кешан в Турска Тракия. Пловдив.
Кесар м  — съкрат. от Кесарий. Разград, 

1882. Кесаров ф. Разград, Габрово (Въз
раждането), Казанлък, Шумен. Кесйр- 
ски ф. Шумен, Ботевград. Кесаровски ф. 
Търново, Бургас.

Кесарий м — гр. Katodptog, а то от 
лат. Caesarius (от Caesar) — име на кален- 
дарски светия. Казанлък, р. 1805, 
Плевен, 1844. Кесариев ф. Габрово, 1845. 
Кесарев ф. Казанлък, 1960. Кесария п р . 
Плевен, 1845.

Кесегьонев ф — може би вм. кюсе Гьо- 
нев. Лясковец.

*Кесей м — разширено от Кесьо. Ке- 
сеев ф. Русе.

Кесерджиев ф  — от диал. *кесерджия 
’който носи брадвичка или прави брадви’; 

вж. Кесеров. Лясково (Айтоско).
Кесеров ф — от тур. keser ’секирка’. 

Нова Загора.
Кесйдов ф  — от Кесов с гръцко -ид-. 

Варна.
*Кесйл м — от Кес(ьо), Кес(о) +  ил. Ке- 

•сйлев ф. Асеновградско.
Кесймов ф — от тур. kesim ’откупване 

на обща цена (напр. право да събира да
нъци)*. Търново, 1852, Шумен.

Кескйнов ф — от диал. кескин  ’резлив, 
строг’ (тур. keskin). Карлово, 1905, Горно 
Езерово (Бургаско).

Кеслев ф.
Кеснеджиев ф  — от диал. *кеснеджйя 

’който продава при условие да се разреже 
-(любеница, пъпеш и под.)* (от тур. kesmece). 
Русе.

Кесо м — съкрат. от Кесар, Кесарий. 
Кесов ф. Мирково (Пирдопско), Панагю
рище, Пазарджик, Пловдив, Ардино. Ке- 
с о в а  т р а п  местност в Боженица (Бо
тевградско).

Кестебеков ф — вм. Кьостебеков.
Кестелев ф  — вм. Кюстелев. Пещера.
Кестенов ф  — от кестен. Карлово (външ

но лице).
Кесьо м  — успоредна форма на Кесо с 

меко окончание. Кесев ф. Пловдив, Бла
гоевград. Кесьов ф. Черни връх (Бургаско).

Кесяк м  — прякорно име от Кесь(о)+ак. 
Копривщица, 1849. Кесяков ф. Копривщица, 
Панагюрище, Пловдив, София, 1886.

Кета ж — съкрат. от Параскева. Враца, 
Ботевград, Етрополе.

Кетеджиев ф  — навярно вм. Кетен- 
джиев. Ямбол.

Кетенджиев ф — от тур. ketenci ’плат- 
нар, производител на ленено платно*. 
Стара Загора. Кетенджйоглу ф  — с турско 
окончание. Търново, 1833.

Кети ж — „модернизирано“ от Кета. На 
разни места из страната.

Кетйбов и Кети по в ф — от ар.-тур. 
k£tip, -bi ’писар*. Русе.

*Кетьо м  — съкрат. от Параскев. Ке- 
тев ф. Пчеларово (Кърджалийско), Плов
див.

Кетя ж — от Кета с меко окончание. 
Русе.

Кефалов ф — от гр. чвфаХас ’главест 
или твърдоглав човек*. Тетевен (Възраж
дането), София, 1897.

Кефйлев ф — от диал. кеф йл  ’поръчител' 
(ар.-тур. kefil). Чепеларе.

Кефйнчев и Кефйнчов ф. Тетевен, 1893, 
Блъсничево (Луковитско).

Кефйра и Кефйрка ж. Ковачевци (Ра
домирско), 1960.

Кефйров и Кефйрски ф  — от ар.-тур. 
k§fir ’1. неверник; 2 . мошеник*. Търново, 
Ямбол, Дулово, Калековец (Пловдивско).

Кефсйзов ф  — от диал. кефсиз *1. не
весел; 2. болнав’ (ар.-тур. keyfsiz). Си
листра, i894.

Ке хай лов ф. Търново, 1940.
Кехайов ф — от кехая  ’началник на 

група, глашатай и д р .’ (от пер.-тур. ка- 
hya). На разни места из ИзБ.

Кехаякостов ф — от кехаята Коста. Кар
нобат.

Кехаяминчев ф — от кехаята Минчо. 
Казанлък.

Кехлибаров и Кехлибарев ф  — от кех
ли б а р  (пер.-тур. kehlibar). Габрово, Ло
веч, Айтос.

Кехмилович ф  — навярно вм. Кемилев. 
Търново, 1843.

Кеца ж — от Кена, Кета с друго окон
чание. Брястово (Новозагорско).

Кецкаров ф —от диал. к ец ка р  ’прозвище, 
на селянин от северната част на Дебърско*. 
Охрид.

Кецлев ф  — от прякор К ецльо  '?’
Кецо м  — от Кено с друго окончание, 

както Гено и Гецо, Мино и Мицо. Ник. 
Милев. Кецов ф. Кюстендил, 1879, Вършец, 
Долна Бела Речка (Берковско).

Кечеджиев ф  — от диал. кечедж ия ’ко
зар* (тур. kegici). Шумен, Шуменско, Асе
новград.

Кечелйев ф  — от ня кое село с кечи  (коза) 
в името.
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Кечера пр  — разновидност на Кечито. 
Стара Загора. Кечеров ф. Стара Загора, 
Ямбол.

Кечйбелйев ф — от тур. kegi beli ’(па
стърма от) козя рибица’. Свищов, 1888.

Кечиков ф — от Кечев с вмъкнато ик. 
Венец (Карнобатско).

Кечито пр  — от тур. k§ci ’коза’ или от 
ке$е ’плъст’. Стара Загора.

Кечо м  — от Кено, Кецо с друго окон
чание или от Керчо с изпадане на р . Ке
чев ф. Ветрен (Пазарджишко), Русе. Ке- 
чов ф. Ботевград, Враца. Кечовски ф. Бо
тевград.

Кешйшев и Кешйиюв ф  — от диал. ке- 
ш йш (ин) ’1 . калугер, монах; 2 . долен чо
век, нехранимайко’ (пер.-тур. ke§i§). Раз
град, 1845, Батак, Самоков, Панчево (Гру- 
довско).

Кешкенезов ф — видоизменено от Кер- 
кенезов.

Кешкйлов ф — вм. Кишкилов. Асенов
град, 1908.

*Кея ж — може би видоизменено от 
Кева. Кейн ф. Поцърненци (Радомирско).

Кибаров, Кибарев и Кибарски ф  — от
ар.-тур. kibar ’приличен, изискан, благо
роден’. Стара Загора, Самоков, Ихтиман.

Кибрйтя пр  — от ки б р и т  прен. ’сръд- 
лив човек’. Карнобат, 1900. Кибрйтев, 
Кибрйтов и Кибритени ф. Мачин, 1873, 
Карнобат, 1878, Айтос, Шумен, Пазарджик.

Кйва ж — рум. Chiva, съкрат. от Па
раскева. Сомовит.

Киверски ф — от диал. *кивер , съкрат. 
от гр. xvpspri/j ’кормчия’. Балчик, 
1893.

Кйви ж — разновидност на Кива. Черк- 
вица (Никополско), р. 1903.

Кивйца м  — от Кив(о)3 -ццц. Кивйцев 
ф. Русе.

Кйво м  — рум. Chivu, съкрат. от Па
раскев, Парашкев. Сомовит. Кйвов ф. 
Сомовит, Гулянци (Никополско).

Кйвол и Кйвул м  — от К.ив(о)+ол, у л .  
Вадин (Ореховско). Кйволов и Кйвулов 
ф. Видин, Плевен, Ореховско. Кйволски 
ф. Плевен.

Кивуц м  — рум. Chivut. Кивуцов ф.
Орехово.

Кившанов ф. Русе.
Кидеров ф  — вм. Кедеров. Бургас.
Кидиков ф — вм. Кедиков. Ямбол.
КйдоВ ф. Казанлък, 1893, 1908, 1917.
Кйжев ф. Казанлък, Ямбол, Сливен.
Кизов ф. Варна.
Кикарин ф. Ярлово (Самоковско).
Кикемов ф  — от диал. *кикем  ’заекване* 

(тур. keke). Шумен.
Кикерелски ф — от диал. кикеря  ’бъб

ря кресливо’. Челюсница (Михайловград
ско), Михайловград.

Кикерков ф — от диал. кикерко  ’бъбрив,, 
креслив човек’. Ловеч, 1878.

Кйки м  — съкрат. от Кирил с детско- 
повтаряне на първата сричка. Кйкев ф. 
Банско.

Кикидонов ф — вм. Кикиндонов.
Кикиманов и Кикименов ф — вм. Ке-

кеманов, Кекеменов. Айтос, Разградско,. 
Шумен, Русе.

Кикиндонов ф. Ксанти, Пещера, Кара- 
бунар (Пазарджишко).

Кикирезов ф.
Кикирелков и Кикирелски ф—вж. Ки

керелски. Михайловград, 1900, Бойчинов
ци (Михайловградско).

Кикирешков ф — от диал. *кикиреш ко  
’бъбрив, креслив човек’. Търново.

Кикирйтков ф  — от диал. * ки ки р й т ко  
’дребен или спечен като фъстък (кикирики)’.

Кйко м  — от Киро с детско повтаряне на 
първата съгласна. Кйков ф, Букьовци (Оре
ховско).

Кйкьо м  — успоредна форма на Кико. Кй- 
кьов ф. Сливен.

Киликчйев и Киликчййски ф — вж. Ки-
литчиев. Казанлък, Стара Загора, Враца.

Килимаров ф — от ки ли м а р .
Килймов ф — съкрат. от Килимаров. 

Хвойна (Асеновградско), 1917, Пловдив.
Килимлйров ф  — може би видоизменено- 

от Келепиров.
Кнлйндров ф — от диал. кйлйндро  ’ва

ляк’ (гр. x6Xiv8poc ). Каспичан (Новопа- 
зарско).

Килитанов ф  — от прякор К и ли т а н  
’който всичко заключва’ (от тур. kilit 
’ключалка’ Пазарджик.

Килйтчев ф  — от прякор К и ли м ч ет о  
(вж. Килитанов) или видоизменено от Ки- 
литчиев. Стара Загора.

Килитчйев ф — от диал. *килит чйя  
’майстор на ключалки и катинари’ (тур. 
kilitgi). Казанлък, Стара Загора.

Килифар пр  — от диал. килиф ар  ’вид 
дива гъска’. Габрово, 1833.

Килифарски ф — от с. Килифарево (Тър
новско) .

Килифарчев ф — от прякор К илиф ар-  
чето\ вж. Килифарски. Габрово, 1900.

Килов ф. Пещера.
Килограмски ф — от прякор К илограм а  

(мерел на килограм, когато още мерели на 
ока). Кнежа.

Кидолъжовчанин ф — от мах. К и л л ъ - 
жовци (Еленско). Елена, 1865.

Килото пр  — вж. Килограмски. Цари
град, 1860.

Кйльо м  — гр. KCXtog. Кйлев и Кйльов 
ф. Казанлък. Кйльовски ф. Търново. Ки- 
лиевич (от Кильевич) ф. Търново.

Килюров ф. Средногорци (Смолянско).
Ким м  — съкрат. от Йоаким или Ки- 

мон.

254



Кима ж — женска форма срещу Кимо. 
Пловдив, р. 1925.

Киманов ф — може би от диал. ким ане  
'цигулка’ (пер.-тур. keman). Пловдивско.

Киме м  — югозападна форма на Кимо. 
Кимев ф. Кюстендил, 1879.

Кймен м  — видоизменено от Кимон (?) 
Кйменов ф. Смолян.

Кимйлски ф — разновидност на Кямилев. 
Елин Пелин.

Кимирянов ф — вм. Кимрянов. Стара 
Загора, 1893.

Кймо м  — съкрат. от Йоаким, Яким или 
Кимон. Дъбен (Луковитско), Ботров (Бе- 
ленско). Кймов ф.

Кимон м  — гр. K£pa>v. Пазарджик, Ба
лен (Видинско), Дългоделци (Ломско).

Кимрянов ф — от прякор К ю м рена  (но
сел на ревера си цвете „юомрен“) — с пре
ход на ю в  и и вторично якане. Стара За
гора.

Кимсов ф. Вършец.
Кймчо м  — умалит. от Кимо. Ботров 

(Беленско).
Кйна ж — видоизменено ог Калина или 

Катерина, Кирина, Саракина и др. Главно 
ИзБ, типично за Търново. Кйнин ф. Бо- 
женица, Калугерово (Ботевградско).

Кинан м  — вм. Кенан. Кинанов ф.
Кинаров и Кинарев ф — вм. Кенаров, 

Кенарев.
Кинатов ф. Сопот.
Киндалов ф — от диал. киндал  ’дрипа, 

парцал’; срв. Парцалев.
Кйндеков ф — от Киндов с вмъкнато 

ек. Пловдив, Габрово.
Киндсфуров ф. Сливен.
Киндиян м  — видоизменено от Акиндин— 

име на календарски мъченик. Киндиянов 
ф. Брегово (Видинско).

Кйндо м  — от Кино с вмъкнато д. Кйн- 
дов ф. Бяло поле (Старозагорско), Креми
ковци.

Кинзлиев ф. Търново.
Киничаков ф. Видин.
Кйнка ж — умалит. от Кина. Кйнкин ф .
Киккаля пр  — от диал. ки нка л  '?' Лу

ковит. Кинкалев ф. Луковит.
Кйнко м  — умалит. от Кино. Кйнков 

ф. Карнобат, Свищов.
Кино м  — навярно от Кимо с много не

разпространеното окончание -но. Боженица, 
Калугерово (Ботевградско), Ловешко, Гор
нооряховско. Кйнов ф. Берковско, Вра
чанско, Ботевградско. Кйновски ф. Ботев
градско .

Кинтелов ф — може би разновидност на 
Киндалов.

Кинтйшев ф — от диал. кинт йш  ’вид 
горна дреха’. Търново, 1867.

Кинцелов ф  — разновидност на Кинте
лов. Варна.

Кйнчи ж — вм. *Кинче, умалит. от Кина.. 
Шумен.

Кйнчо м — умалит. от Кино. Кйнчев 
ф. Лясковец, Русе.

Кйньо м  — успоредна форма на Кино с 
меко окончание. Кйнев ф. Пирдоп, Сливен.

Кйня ж — успоредна форма на Кина с 
меко окончание. Стара Загора, 1889 и по- 
стари.

Кинярски ф.
*Кио м  — от диал. к и й  ’1. късо дебело 

дърво с топка на края; 2 . тежка метална 
топка’. Киов ф. Новачене (Ботевградско). 
Кйев ф. Пещера. Кията п р . Новачене. 
К ь 6  в р ъ т  местност в Правешка Ла- 
кавица (Ботевградско).

Кипар м  — съкрат. от Кипарис. Кипа- 
ров ф. Никопол, 1900.

Кипарйс м  — от дървото кипарис  (гр. 
*orcdpiooog). Мъглен (Гоцеделчевско). Ки- 
парйсов ф. Гоце Делчев.

Кипарйса ж — женска форма от Кипарис. 
Виница (Варненско).

Кипарйш м  — от Кипарис с преход на 
гръцко с в ш. Гоцеделчевско. Кипарйшев- 
ф. Пещера.

Киперов ф — от рум. chiper ’чер пипер’. 
Русе, 1900.

Кипиловски ф — ог с. Кипнлово (Елен
ско). Възраждането.

Кипишинов ф. Пловдив.
Кйпра ж — женска форма от Кипро, 

преосмислено по прилаг. ки п р а  ’хубава, 
стройна'. Пчеларово (Кърджалийско), Ивай- 
ловградско, Гоце Делчев, Благоевградско, 
Пещера, Пловдив. Кйприн ф. Айтос, 1885, 
Славовица (Пазарджишко).

Кйпре м — югозападна форма на Кипро. 
Банско. Кйпрев ф.

Киприан и Киприян м  — гр. Kuicpiavdg 
’от остров Кипър’ — име на календарски 
светия. Киприанов ф. Куманово, 1917. 
Киприанский ф. Сливен, 1853. Киприанйд 
ф  (с гръцко -ид). Сливен, 1825.

Кйпро м  — съкрат. от Киприан. Бла
гоевградско. Кйпров ф. Разлог, Червен 
брег.

Кипрян м — стегната форма от Киприан. 
Кипрянов ф. Самоков.

Кипчев ф  — вм. Кепчев.
Кира ж — женска форма от Киро, Кире. 

Бр. Миладинови, Опицвет (Софийско), Гла- 
ваци (Врачанско), Литаково (Ботевград
ско). Кйрин ф. Брезово (Пловдивско).

Кираджйев и Кираджййски ф — от остар 
кирадж ия  ’превозвач’ (ар.-тур. kiraci)
Сливен, Пловдив, Орехово, Лозен (Софий
ско).

Кир ако в ф  — вж. Кераков. Пловдив.
Киракй ж — видоизменено от Кирияки.
Киралйна ж — от Кира и -лина\ вж. 

Магдалина, Севдалина, Ангелина. Вай- 
ганд, Синод, именник.
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Киран м  — от Кир(о)+а«. Киранов ф. 
^Каварна, Горна Оряховица. Кир&нски ф. 
Исперихско.

Кирана ж — от Кир(а)+а«я. Горна Оря
ховица.

Кирацов ф.
Кираца ж — от Кира+  ца. Пещера.
Кирацулев ф. Четирог (Македония).
*Кираш м  — от Кир(о)+аш. Кирашев 

•ф. Враца (външно лице).
Кирвих и Кир ви ко в ф. Търново.
Кйре м  — югозападна форма на Киро. 

■Кйрев ф.
Кирез м  — вж. Керез. Малко Градище 

>(Харманлийско). Кирезов ф. Калофер.
Киреза м  — разновидност на Кирез. 

Странджанско.
Кирез и м  — разновидност на Кирез. Ки- 

резиев ф. Пловдив, Шабла (Балчишко).
Кирек м  — прякорно име от Кир(о) +  ея. 

Киреков ф. Пазарджишко. Кирековски ф. 
Русе, 1900.

Кирекй ж — вж. Кирияки. Толбухин, 
Балчишко, Виница (Варненско), Сушица 
з(Г орнооряховско).

Кирекйца ж — от Киреки+ца. Каварна.
Кирекчйев ф — от с. Кирекчии (Отец 

Кирилово, Пловдивско). Стара Загора.
Киренов ф. Провадия, 1917.
Киретчйев ф — от *Киреччиев с диси- 

милация на първото ч\ вж. Керечиев. Пе- 
■щера.

Киречев ф — разновидност на Керечев. 
Асеновград, Пловдив.

Киржалов ф — може би видоизменено 
■от *Кържалов. Ямбол.

Кириакйчка ж — умалит. от Кирия- 
лица. Горна Оряховица, р. 1940.

Кириекйца ж — вм. Кириякица. Нови 
пазар, 1893.

Киризлй ф — от с. Кирезли (Черешница, 
Кърджалийско). Болград, 1857. Киризлйски 
ф. Софийско.

Киризмеев ф — може би от гр.-тур. 
iririzme 'дълбока оран’. Балчик.

Кйрик м  — гр. K>5po*og 'проповедник' — 
име на календарски светия. Софийско.

Кирика ж — женска форма от Кирик. 
Сомовит.

Кирикй ж — вм. Кирияки. Стара За
гора.

Кйрил м  — гр. K6ptXXog 'господарски'. 
Из цялата страна. Кйрилов ф.

Кйрила ж — женска форма от Ки
рил. Рядко.

Кирилйца ж — от Кирил(а)+ и ц а .  Само
ковско.

Кйрилка ж — женска форма от Кирил. 
Рядко.

Кириловски ф  — от с. Кирилово (Ста
розагорско). Стара Загора.

Кйрилчо м  — умалит. от Кирил. Кй- 
рилчев ф. Казанлък.

Киримидчйев ф — вм. Керемидчиев.
Кирймов ф — вм. Керимов. Кула.
Кирйна Ж  рум. Chirina. Въбел (Ни

копол ско), Враца.
Кирйнко м  — умалит. от *Кирин, рум. 

Chirin, Кирйнков ф. Свищов, 1905, Варна.
Кирифейски ф  — вм. Керефейски. Бер

ковица.
Кирйца1 м  — от Кир(о)+м^а. Плевен, 

1873, Русе. Кирйцов ф. Видин, Плевен, 
Плевенско, Русе, Тутракан, 1900.

Кирйца2 ж — женска форма от Киро. 
Плевен. Кирйчин ф. Железница (Софийско).

Киричетов ф.
Кирйчка ж — умалит. от Кирица2. Русе.
Кирйчко м  — умалит. от Киричо. Ки- 

рйчков ф . Скравена (Ботевградско).
Кирйчо м  — умалит. от Кирик. Кирй* 

чев и Кирйчо в ф. Белоградчишко.
Кирйшев ф — от диал. к и р й ш  'греда* 

(тур. kiri§). Айтос, Малево (Хасковско), 
Севлиево, Пловдив.

Киришлй ф — от диал. кириш лй  'с греди’; 
вж. Киришев. Болград, 1857.

Кирияк м  — гр. Kupiaxdc 'неделен' — 
име на календарски отшелник. Рядко. 
Кирияков ф.

Кирияка ж — женска форма от Кирияк. 
Рядко.

Кириякй ж — гр. Kuptaxij 'неделя*. Ста
ра Загора, 1881.

Кириякйца ж — от Кирияк(и) +  ица. 
Рядко.

Кйрка ж — умалит. от Кира или женска 
форма от Кирко. Караполци, Доганово 
(Елинпелинско), Софийско, Осиковищ 
(Ботевградско), Дружево (Свогенско).

Киркитов ф. Пловдив
Кйрко м  — умалит. от Киро, Кирил. 

На разни места из страната. Кйрков ф. 
Кйркович ф. София, 1875.

Киркоров ф — навярно от прякор К и р - 
к д р у арменска форма на Григор. Казанлък.

Кирлйев ф — от тур. kirli 'кирлив, из
цапан’. Мирково, Челопеч (Пирдопско), 
Казанлък.

Кйрльо а) м  — пренебрежителна форма 
от Киро, Кирил; б) пр  — от кирлив . Кйр- 
лев ф. Търново.

Кйрмагов и Кйрмаков ф. Лясковец.
Кйрманов ф — от тур. kirman '1. кре

пост; 2. вретено*. Русе.
Кирмидчйев и Кирмикчйев ф — вм. 

Керемидчиев. Лом.
Кирниколов ф — от кир Никола 'госпо

дин Никола’. Плевен.
Кйро м  — съкрат. от Кирил. На разни 

места из страната. Кйров ф. Киро век и ф 1 
Белослатинско.

Киро по по в ф — от Киров Попов (син на 
Киро Попов). Провадия, 1900.

Кирпев ф — от тур. кбгре 'млад, свеж’. 
Търговище, 1924.
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Кирпидьов ф —вм. Керпидьов. Казанлък.
Кирпиков ф. Шумен.
Кирпйчев и Кирпйчов ф — от ки р п и ч  

’непечена тухла’ (тур. kerpig). Брациго
во, Брезово (Пловдивско).

Кирсанов ф. Шумен.
Кйрски ф — може би съкрат. от Киров- 

ски. Дряново, Търново, Карлово.
Кирташки ф. Враца.
Киртик ф. Сяхтанлък, 1873.
Киртисйзов ф — от диал. *керт исйз  

’който не керти, не зачита’ (оттур, kertmek; 
срв. Селямсъз. Тутракан, 1900.

Кнруш м  — от Кир(о) +  уш . Търново, 
1845.

Кируша ж  — от Кир(а) -f- уш а. Елена, 
Шумен, Саламаново (Шуменско).

Кирушка ж  — умалит. от Кируша. Ляско
вец, Шумен.

Кирчан м  — от Кирч(о)+а«. Кирчанов ф.
Кйрчо м  — умалит. от Киро, Кирил. 

Кирчев ф.
Киршовск1г ф — вм. Кършовски. Елена, 

1900.
Кйрьо м — успоредна форма на Киро 

с меко окончание. Севлиево, 1908, Стара За
гора, Крепост (Хасковско). Кйрев ф. Севлие
во, Старозагорско.

Кйрюкюйлйев ф — вм. Корукювлиев. 
Карнобат.

Киряз м — разновидност на Керяз, Ке- 
рез. Варна. Кирязов ф. Варна, Бургас, 
Бургаско.

Кирязи м  — разновидност на Керези. 
Бургас, Варна.

Киряк м  — стегната форма от Кирияк. 
Нарядко из цялата страна. Киряков ф. 
Киряшки ф. Цертелево (Пловдивско).

.Киряка ж — женска форма от Киряк. 
Русе.

Киряки1 м — мъжка форма от Киряки2. 
Пещера. Кирякев ф. Пещера.

Кирякй2 ж — стегната форма от Кирияки.
Кирякйца ж  — стегната форма от Кирия- 

кица. Разград, 1868, Варна.
Кирян м  — от Кирь(о) -(- Банско, 

нар. песен. Кирянов ф. Златица, Казанлък.
Киряна и Кирянка ж  — женска форма 

от Кирян. Гурково, Литаково, Новачене 
(Ботевградско), Вършец.

Кйсев ф  — успоредна форма на Кисьов. 
Етрополе, Елин Пелин.

Киселйров ф  — от диал. *киселар  ’про
давач на кисело вино* (?) Пловдив.

Киселерски ф — от някоя местност с 
подобно име. Пещера.

Киселйнов ф — от прякор Киселйн, ’ки
сел, навъсен човек’ (?)

Киселйнчев ф — от прякор Киселйнче\ 
вж. Киселинов.

Кйселички ф — от с. Киселица (Кюстен
дилско). Кюстендил, Горна Козница (Стан- 
кедимитровско), Благоевград. 17

17 Речник на личните и фамилни имена

Киселйчков ф — от някоя местност с по
добно име. Варовник (Грудовско).

Киселков (ф — от колиби Киселковци 
(Дряновско). Ганчовец (Дряновско, Толбу
хин, 1893, Котел.

Киселов ф — от прякор К исели я ; вж 
Киселинов. Търново, Свищов, Толбухин.

Кйселски ф — разновидност на Киселов. 
Котел, Възраждането.

Киселяров ф — разновидност на Кисе- 
ларов. Карлово.

Кисеров ф — разновидност на Кесеров. 
Сопот.

Кисймов ф — вм. Кесимов. Търново.
Кискймов ф — навярно вм. Кескинов. 

Борован (Белослатинско).
Кискйнев и Кискйнов ф — от прякор 

К искиня\ вж. Кескинов. Тутракан, 1908, 
Калояново (Пловдивско), Стара Загора, 
Мухово (Ихтиманско).

Кисляков ф  — от прякор К исляк\ вж. 
Киселинов. Котел, Карнобат.

Кисов ф — разновидност на Кисьов. Па
нагюрище, Бачково (Асеновградско), Гоце- 
делчевско.

Кисьов ф — от прякор Кисьо  ’кисел, 
навъсен човек’. Елена, Лясковец, Горна 
Оряховица, Зимница (Ямболско);*

Кита ж — от диал. ки т а  ’китна’ или 
женска форма от Кито. Ботевградско, Вра
чанско, Луковит, Огняново (Елинпелинско), 
Трънско, Годечко, Санданско. Кйтин ф. 
Ботевградско, Самоковско. Кйтински ф. 
Врачеш (Ботевградско).

Китайков ф  — от рус. кит айка  ’вид 
гладко памучно платно*. Чирпан, 1867, 
Сливен.

Китайски ф — от прякор К ит аеца  или 
нещо подобно. София, 1950.

Китан м  — от Кит(о) +  ан. Разложко, 
Благоевградско. Китанов ф. Кюстендил, 
1845, Пиринско, Горни Окол (Самоковско), 
Брезник, Луковит. Китановски ф.

Китана ж — женска форма от Китан.
Китанче м  — умалит. от Китан. Китан- 

чев ф. Ресенско, Подмочие (Македония).
Кйте м  — западна форма на Кито, Ки- 

тьо. Кйтев ф. Доганово (Елинпелинско).
Кйтеков ф — от Китев или Китов с вмък

нато ек. Колибито (Троянско).
Кйтен м  — от прилаг. кит ен . Кнтен<>в Ф- 

Казанлък.
Китйпов ф — вм. Кетипов, Кятипов. 

Казанлък.
Кититев ф — може би грешка вм. Кити- 

пов. Шумен.
Кйтка ж — умалит. от Кита. Костин

брод (Софийско), Пловдив, р. 1895 и 1931, 
Плевен, 1948. Кйткин ф. Врачеш (Ботев
градско).

Киткарски ф  — от диал. кит кар  ’който 
е отишъл „на китка“, на голям годеж’. 
Ставерци (Ореховско).
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Кйтко м — умалит. от Кито. Н. Геров. 
Кирков ф. Варна.

Кйто м  — от диал. кит  ’китен’. Брез
ник, Липница (Ботевградско), Червен брег, 
Софийско. Китов ф. Ботевградско, Враца, 
Земен (Радомирско), Станке Димитров, 
Очуша (Ихтиманско), Лясковец, Пловдив, 
Брацигово.

Кйтьо м — успоредна форма на Кито с 
меко окончание. Кйтев ф. Русе.

Кифалов ф — вм. Кефалов. Ловеч.
Кифйрка ж — вм. Кефирка. Прибой 

(Радомирско).
Кйфо м  — съкрат. от Никифор. Берко

вица. Кйфов ф. Берковица.
Кифор м  — съкрат. от Никифор. Ки- 

форов ф. Кнежа, 1893, Орехово, 1917, 
Пловдив.

Кихалов ф — от Кифалов с преход на 
ф  в х . Пещера, 1917.

Кйхо м — от Кифо с преход на ф в х . 
Кйхов ф. Шумен.

Кйца ж ' а) съкрат. от Кирякица, Ка- 
лица или друго подобно име; б) от Кита с 
друго окончание. Шумен, Преславско, 
Етрополе, Ботевград, Асеновград, Ивайлов
град. Кйцин ф. Ботевград.

Кйцо м  —мъжка форма от Кица. Кйцов ф. 
Шумен, Разград, Леринско. Кйцевски ф.

Кйча ж — от Кита или Кица с друго 
окончание. Шумен, Севлиево, Павликени, 
Гоцеделчевско.

Кичан м  — от Кич(о) +  ан. Кичанов ф. 
Казанлък.

Кичашки ф. Градец (Видинско).
Кичйев ф  — може би от тур. ke$i ’коза* 

Дрянковец (Айтоско).
Кичиков ф — може би вм. Кючуков. 

Габрово.
Кичилов ф.
Кйчка ж — умалит. от Кича. Типично за 

Шумен; Кубрат, Толбухин.
Кйчко м — умалит. от Кичо. Кйчков ф. 

Лисец (Ловешко).
Кичколев ф.
Кичурков ф. Търново.
Кйчо м — умалит. от Кито (*Китчо), 

Кюстендил. Кйчев и Кйчов ф. Самоков, 
Самоковско, Пазарджик, Грудовско, Бур
гас.

Кичуков ф. — вм. Кючуков. Дряновско, 
Пещерско.

Кичурков ф. Търново.
Кичуров ф. Стара Загора.
Кйша ж — женска форма от Кишо. 

Кйшин ф. Кула.
Кишелски ф — вм. Киселски. Котел, 

Възраждането.
Кишик ф. Казанлък, 1860.
Кишйшев ф — вм. Кешишев.
Кйшка ж — умалит. от Киша. Кйшкин ф- 

Големо село (Станкедимитровско).

Кишкйлов и Кишкйлев ф — от диал- 
ки ш кй л  ’чаша* (от пер.-тур. ke§kut). Асе. 
новград (целият род били пиячи), Плов
див.

Кйшко м —умалит. от Кишо. Кйшков ф. 
Чепинци (Софийско), Дунавци (Видинско), 
Пловдив.

Кишмеров ф — от ар.-тур. ki§mer ’до
саден, дотеглив’. Габрово.

Кишмиров ф — може би нарочно видо
изменено от Кишмеров. Казанлък.

Кишнйшев ф — от рум. chi§mi§ ’сухо 
грозде’ (от пер.-тур. kismi§). Свищов.

Кйшо м — от Кито, Кицо, Кичо с друго 
окончание.Кйшев и Кйшов ф. Ловеч, Враца. 
Голак (Ихтиманско), Пазарджик, Казан
лък, Стара Загора, Златарица (Еленско).

Кишпадски ф. Търговище.
Кишпанов ф. Стара Загора.
Кишпаров ф. Чеканчево (Елинпелинско).
Кишпатов ф. Златна ливада (Чирпанско).
Кишчилиев ф — може би сродно с Киш- 

килов. Болград, 1857.
Кйяков ф — от диал. ки як  ’дървено ши

бало за тъпан или за дръндарски лък’. 
Лозен (Софийско).

Кйята п р . Враца.
Клава ж — съкрат. от Клавдия. Плов

див, 1889.
Клавдия ж — лат. Claudia, женска форма 

от Claudius — име на католически светия. 
Пловдив, 1886, Шумен, 1915, Враца, Тър
ново, Малък чифлик (Търновско).

Клайда ж — видоизменено от Клавдия.Ко- 
шарево, Селищен дол (Радомирско), р. 1903.

Клайнер ф — нем. Kleiner ’малък’. Русе.
Клайо м  — видоизменено от Клавдий; вж. 

Клавдия. Кл&ев ф. Русе.
Клайчо м  — умалит. от Клайо. Клайчев 

ф. Варна.
Клаклов ф. Сопот.
Кланков и Клански ф. Плевен, Пазар

джик.
Клара ж — лат. Clara ’ясна’ — име на 

католическа светица. Рядко, Свищов, 
р. 1859.

Кларнетаджия ф  — от кларнет адж ия  ’сви
рач на кларинет’. Лом, 1870. Кларнета- 
джийски ф. Самоков.

Кларбза ж — съчетание от К ла р а  Цеткин 
и Роза  Люксембург. Рогозен (Ореховско), 
р. към 1930.

Класан м — от Клас(о) +  ан. Класанов ф. 
Химитлии (Казанлъшко), 1904, Трън, Гай- 
танци (Видинско).

Класнаков ф — може би видоизменено от 
Каснаков. Варна.

Класо м — от клас  (родил се на нивата по 
време на жътва). Прокопана (Костурско). 
Класов ф.

Класоберов ф — от диал. класобер ’който 
обира изоставените по нивата класове’. 
Панагюрище.

25&



Клатев ф — от прякор К лат ьо  ’който 
при ходене се клати’. Лясковец, Айтос.

Клатйкрушев ф — от прякор К ла т и кр у-  
ш а\ вж. Клатев. Поликрашце (Горнооря
ховско), Лясковец.

Клатнов ф — разновидност на Клатур- 
ков и Клатев. Асеновград, 1893.

Клатурков ф — от прякор К ла т ур ко ; вж. 
Клатев. Славяново (Плевенско), Плевен, 
Габрово.

Клатуров ф — разновидност на Кла
турков. Славяново (Плевенско).

Клачо м — стегната форма от Клайчо. 
Клачев ф. Варна.

Клашнйков ф — разновидност на Клаш- 
нов. Баня (Благоевградско), Севлиево.

Клйшнов ф — от прякор В лачй-клйш но  
’повлекан, мързеливец*.

Клая ф. Бяла.
Клеантаж — гр. KXeavlMg. Търново, старо.
Клеанто м — гр. KXeocv^g. Варна, 1940. 

Клеантов ф.
Клевцов ф. Бистрец (Врачанско).
Клегаров ф. Гоцеделчевско.
Клейнка ж — видоизменено от Клайда. 

Гълъбник (Радомирско).
Клеков ф — от прякор К лекат а  ’кле- 

кав, слаб човек’. Въбел (Никополско).
Клелйя ж. София, 1960.
Клеменаров ф — от Кременаров с ди- 

симилация на първото р . Шумен.
Клементйн м — мъжка форма от Кле- 

ментина (Ботевградско), р. 1922. Клемен- 
тйнов ф. Велинград.

Клемен тйна ж фр. Clementine, у нас 
проникнало покрай майката на Фердинанд 
Кобург. Рядко.

Кленгов ф. Гращица (Кюстендилско).
Клендзов ф — от диал. клендза  ’дръвце 

за момчешка игра* или от прякор К лендзат а  
’който куца на шега*. Цар Асен (Поповско).

Кленов ф — от дървото клен . Долна ма
хала (Самоковско). Кленйвски ф. Самоков, 
Чуковец (Радомирско).

Клео ж — гр. KXe<D ’прославям*. Пловдив, 
р. 1891, 1898.

Клеймен м.—от гр. xX&og ’слава*. Клей
мено в ф. Черковище (Пирдопско).

Клеонй ж. Русе, 1936.
Клеонйки ж. —от гр. хХ£ос’слава и vJxrj 

’победа'. Силистра, 1895.
Клейнко м  — умалит. от гръц. KAiwv; 

вж. Клео. Клейнков ф. Пловдив.
Клеопйтра ж — гр. КХвотсоьтрв, име от 

старата история. Рядко.
Клепалски ф — от клепало ; срв. Чукалов. 

Шипочан (Самоковско).
Клепарйнски ф. Враца.
Клепинов ф. Габрово, 1843.
Клепков ф. Пловдив.
Клепчев ф — от прякор К л е т о  ’човек
клепнали уши’ (?) Габрово, 1900. К л йп-

ч о в о т о местност в Боженица (Ботев
градско).

Клето ф. Кюстендил, 1879.
Клечаров ф — вж. Клечеров. Пазар

джик.
Клечев и Кленов ф — от прякор Клечо 

’мършав като клечка*. Сливен, Елешница 
(Разложко).

Клечеров ф — навярно близко по зна
чение с Клечев. Банско.

Клечков ф . — а) съкрат. от Вариклеч- 
ков; б) от прякор К лечкат а ; вж. Клечев. 
Габрово, 1900, Чирпан, 1900, Ботевград, 
Байлово (Пирдопско), Лозен (Софийско). 
Клечковски ф. Ботевград.

Клешков ф  — видоизменено от Клечков. 
Якоруда.

Клещанов ф — от диал. клещ ан  ’?’ или 
превод на Керпеденов. Пловдивско.

Кликачов ф — от диал. кликач  *1. гла
шатай; 2. клисар*. Търново, 1845.

Климаро п р  — „който клима“; вж. Клатев. 
Кюстендилско.

Клймата п р .— от Климов. Враца.
Климатиян м  — вм. Климентиян. Клима

ти янов ф. Свищов, 1920.
Климашов ф. Копривщица.
Клйме м  — съкрат. от Климент. Южна Ма

кедония. Клймев ф.
Клймен м  — съкрат. от Климент. Кунино 

(Врачанско). Клйменов ф. Кунино.
Клйменко м  — умалит. от Клймен или от 

Климент. Клйменков ф. Карлово, Русе.
Клймент м  — гр. KXiJpevToc, от лат. 

Clemens,-ntis ’милостив’ — име на кален- 
дарски светни. Типично за Охрид, а на
рядко из цялата страна. Клйментов ф.

Климентйн м  —  от Климент +  и н . Кли- 
ментйнов ф. Варна.

Климентйна ж — женска форма от Кли
мент или разновидност на Клементина. 
Рядко. Стара Загора, р. 1888.

Климентиян м  — разширено от Климент. 
Климентиянов ф. Варна.

Клймо м  — съкрат. от Климент. Клймов ф. 
Враца, Кюстендил (гроб).

Климуков ф  — разновидност на Климуч- 
ков. Чирпан.

Климучков ф  — от прякор К лим учко  *койт° 
климуца, клати се при ходене*; срв. Клатев. 
Пещера.

Клйнката пр  — от диал. клинка  ’1. скъ
перник; 2. много настоятелен в искането си’. 
Карнобат, 1848, 1930. Клйнков ф. Карнобат, 
Бургас, Стара Загора, Раднево (Староза
горско), Гол. Конаре (Пловдивско), Лозен 
(Софийско), Кюстендил, Мламолево (Станке- 
димитровско).

Клйнов ф — от к л и н , може би близко по 
значение с клинка; вж. Клйнката. Пловдив.

Клйнтов ф — навярно разновидност на 
Клйнов, Клйнката (?) Етрополе.
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Клинчара пр  — от професията клинчар  
’ковач на клинци’. Пазарджик, 1917. Клин- 
чаров ф. Сливен, Карнобат,Горна Оряховица. 
Клинчарски ф. Кюстендил.

Клйнчев и Клйнчов ф — от диал. клинчо  
’скъперник’. Видин, Бобошево (Станке- 
димитровско), Станке Димитров, Трън, Па
нагюрище, Батак, Велинград, Пловдив.

Клисаров ф — клисар  ’черковен прислуж
ник’. Разград, Сливен, Панагюрище, Мало 
Конаре (Пловдивско). Клисаревски ф. Зла
тица. Клисаровски ф. Кюстендил. Клисар
ски ф. Ихтиман.

Клисуранов ф  — от диал. *клисуран  ’който 
живее в клисура*. Пещера.

Клисуркин ф — от клисурка.
Клисуров и Клисурски ф — от град, село 

или местност Клисура, Клисурата. Казан
лък, Вършец, Врачеш, Литаково (Ботев
градско).

Клитимйстра ж — гр. КХотацлу^отра, име 
от античната митология. Рядко.

Клйтов ф. Брезник, 1893.
Клйфов ф. Петрич, 1917, Горни Порой 

(Сярско).
Кличанов ф. Карлово.
Клйчев ф. Дъбене (Карловско).
Клйя ж ~ съкрат. от Клелия (?) Со

фия, 1897.
Клиянт м  — видоизменено от Клеанто. 

Клиянтев ф. Айтос.
Клонй ж — стегната форма от Клеони. 

Виница (Варненско).
Клонка ж — умалит. от Клони.
Клонов ф — навярно стегната форма от 

*Клеонов. Пловдив.
Клопанара пр  — от диал. клопанар  *?’; 

срв. Клопанов. Станке Димитров.
Клопанов ф — от прякор К лопан  ’който 

много клопа’; срв. Тропанов. Русе.
Клота ж — съкрат. от *Клотилда. Плов

див, р. 1895.
Клочков ф — от прякор К лдчкат а  ’квач

ката’; срв. Квачков, Градец (Котленско), 
Ямбол, Варна.

Клумбарски ф. Логодаж (Благоевградско).
Клушанцев ф — може би от *клуш анец  *от 

град Клуж в Румъния’. •
Клъчищаров ф — от диал. клъчищ ар  

’търговец на кълчища’. Пирдоп, 1917.
Кльоканов ф — от прякор К льокан  ’свит, 

смачкан, разкривен човек,* (?) Варна.
Кльомата пр. Враца. Кльомов ф. Ради- 

лово (Пещерско).
Клюканов ф — писмена разновидност на 

Кльоканов. Варна.
Клюмов ф. Гайтаниново (Гоцеделчевско).
Клюнков ф — от прякор К лю нкат а , на

вярно близко по значение с Клинката. 
Розовец (Пловдивско), Пловдив, Карлово. 
Казанлък, Ботевград, Враца, Кърджали,

Клюнчев ф — навярно разновидност на 
Клйнчев. Казанлък, Мирково (Пирдопско).

Клюсански ф — от диал. клюса ’вид клопка_ 
или от клюсе ’дръглив кон*. Скравена (Ботев" 
градско).

Клюсев ф — от диал. клюсе ’дръглив кон’. 
Самоков.

Клюсеков ф — от Клюсев с вмъкнато ек. 
Карнобат.

Клюцев ф — от диал. клю цам  *1. кълва; 
2. кълцам, дялкам’ (?)

Клюцин ф — от Клюцина махала в 
Стрезимировци. Царибродско, Вълчедръм а 
(Ломско).

Ключаров ф — от ключар. Търново.
Ключков ф — от прякор Ключко ’който 

всичко заключва*; срв. Килитанов. Гоце Дел
чев (гроб), Пловдив, Чепинци (Софийско).

Ключников ф — от *клю чник  ’ключар’. 
Търново.

Клявков ф — от прякор К лявко  ’който 
клявка като ловно куче* (?) Пирдоп, Плов
див, Стара Загора, Хасково.

Клявчев ф — от прякор К лявчо; цж. Кляв
ков.

Клямбарски ф — разновидност на Клум
барски. Кюстендилско.

Клямов ф. Соволяно (Кюстендилско).
Кляндев ф — видоизменено от Клеантов. 

Пловдив.
Клянев и Клянов ф — видоизменено от 

Клянтев, Клянтов.
Клянтев и Клянтов ф — стегната форма 

от Клеантов. Айтос.
Клйнчев ф — стегната форма от*Клеан- 

чев; вж. Клеанто. Брацигово, Пещера, 
Пловдив.

Кляпов ф.
Клясов ф. Пещера, Стара Загора.
Кляшев ф. Пловдив.
Кметов и Кметски ф —от кмет. Горна Оря

ховица, Бургас, Ловеч, Троян, Говедарци 
(Самоковско).

Кнежана ж — нарочно видоизменено от 
Снежана. Уровене (Врачанско), р. 1955.

Кнежинчев ф. Кичево, 1917.
Кнезовски ф — от диал. кнез ’кмет на 

няколко села*. Царевец (Врачанско), Бо- 
женица (Ботевградско) — от Врачанско.

Книгопродавец ф — от професията книго- 
продавец. Самоков, 1843.

Книжаров ф — от книж ар.
Кнйшев ф. Търново.
Княгйня ж — от к н яги н я ; срв. Краля, 

Царева, Султана.
Княжев и Княжевич ф — от княз. Русе, 

Варна.
Княжески ф — псевдоним на българин, 

живял в Русия през миналия век.
Князевич, Князов и Князский ф — от

княз. Бяла, 1893, Казанлък, 1940, Пловдив» 
1949, Стара Загора,' 1849.

Князовски ф — нова форма на Кнезовски. 
Враца.
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Кобадбв ф — от Кабадов с промяна на 
неудареното а в о. Янтра (Горнооряховско).

Кобаков ф — от Кабаков с промяна на 
неу дареното а в о или от диал. кобак ’паш
кул’.

Кобарелов ф — от исп. caballero ’кавалер, 
конник’ с метатеза на лер в рел и промяна на 
а в о. Бургас, 1927.

Кобачев ф — от диал. *кобач ’който коби, 
прокобява нещо зло’; срв. Кобов.

Кобзарина пр  — от рум. cobzar ’свирач 
на кобза’ (от укр. кобзар). Свищов, 1894. 
Кобзаров ф. Варна, 1936.

Кобиларов ф — от кобилар  ’който се за
нимава с кобили (впряга, пасе, лекува)*. 
Ихтиман, Пловдив.

Кобов ф — от диал. кдба ’зла съдба, про- 
коба’, Стара Загора.

Кобринов ф. София, 1893.
Кобров ф. Габрово, 1893.
Кобуров ф  — от кубур  ’чанта за оръжие 

или за сечиво* (тур. kubur). Попово, 1917, 
Силистра, Първомай, 1917.

Коваджйев ф — вм. Кофеджиев. Русе.
Коваклов ф — от Каваклов с промяна на 

първото о в а. Русе.
Ковалджйев ф — вм. Кавалджиев.
Ковалетов ф — нова форма на Кавалего.
Ковальов ф.
Кованджйев ф — от , диал. кованджйя 

’пчелар* (тур. kovanci). Силистра, 1900.
Кованлъшки ф — от с. Кованлък (такива 

има няколко). Търново.
Кованов ф — от тур. kovan ’кошер* или 

съкрат. от Кованджйев. Казанлък, Плов
див, Самоков.

Коваров ф — от диал. *ковар ’ковач’, 
както шивар вм. шивач (?) Шумен.

Ков&ч пр  — от професията ковач. Радо
мир, 1893. Ковачев ф. На разни места из 
страната. Ковачки ф. Самоковско, Бистрица, 
Железница (Софийско), Доганово (Елинпе- 
линско). Ковашки ф. Лехчево (Михайлов
градско).

Ковачганев ф — от ковач Ганьо. Бяла.
Ковачевски ф — от с. Ковачево, Кова- 

чевци или Ковачевица. Кюстендил, 1862.
Ковачйшки ф— от с. Ковачица (Михайлов

градско и Ломско). Михайловград.
Ковачков ф — видоизменено от Ковачев. 

Свищов.
Ковашинов ф. Гоце Делчев (гроб).
Коващянов ф. Варна, 1936.
Ковия 17fC. Смолянско.
Кбвров ф—от рум. covru ’леговище, дупка*. 

Ново село (Видинско).
Ковчазов ф — нова форма на Ковчез' 

лиев. Русе, Варна, Шумен.
Ковчегар пр  — от професията ковчегар 

’който прави ковчези’. Кюстендил, 1893. 
Ковчегарски ф. Жилинци (Кюстендил
ско).

Ковчезлйев ф — от диал. ковчезлия ’жи
тел на махала Ковчаз (Еленско). Бургас, 
Голямо Буково (Грудовско).

* Кбвьо м  — от Кольо или Койо с пре
ход на л* или й  във е’ (?) Кбвев ф. Търново.

Когелов ф. Свежен (Карловско), 1873.
Кода м  — западна форма на Кодо. Вра

чанско. Кбдин и Кодов ф.
Коданов ф — вм. Куданов. Видинско.
Коде м  — разновидност на Кодо, Кода. 

Кбдев ф. Елин Пелин.
Кодеров ф. Казанлък.
Коджа- (тур. koca ’1. едър; 2. стар’) — 

първа съставна част на фамилни имена като 
Коджаандреев, Коджавасилев, Коджагатев, 
Коджаиванов, Коджаниколов, Коджахинков, 
Коджахристов — все от ИзБ.

Коджабашев ф — от тур. koca ba§ ’голяма 
глава* (срв. Главчев) или вм. Коджабашиев. 
Силистра, 1908, Русе, Панагюрище, Казан
лъшко, Гоцеделчевско.

Коджабашйев и Коджабашййски ф — от 
диал. кодж абашия ’селски кмет’ (тур. коса- 
ba§i); срв. Кметов. Белица (Разложко), 
Гор. Диканя (Радомирско), Берковица.

Коджагяуров ф — от коджа и гяур . Котел.
Коджаев ф — видоизменено от Коджов. 

Велес.
Коджакефалов ф — от тур. koca и гр. 

xeqpaX?} ’глава’. Варна.
Коджакехайов ф — от диал. коджакехая 

’старши кехая’.
Коджаков ф. Русе.
Коджалаев ф. Стара Загора.
Коджаманов ф — от тур. kocaman ’гра

маден’. Шумен, Търговище, Хасково, Стара 
Загора.

Коджански ф — от някое село с коджа 
в името (такива има няколко).

Коджаров ф — може би вм. Кожаров. 
Варненско.

Коджейков ф — от прякор Коджейко ’едър 
или стар, знаменит и под.’ Калофер, Карлово 
Казанлък.

Кбджо м  — от Кочо с озвучаване на ч 
в дж. Дебърско.

Коджов ф — от тур. koca; вж. Коджа. 
Търново (Възраждането), Панагюрище, 1905.

Кодйна ж — вм. Кудина.
Кодйновф—вм. Кудинов. Пловдив, Варна.
Кодо м  — далечно видоизменение от Ко

стадин. Кодов ф. Елин Пелин, Самоков, 
Говедарци (Самоковско), Калофер — от Со
фийско, Свищов, 1893.

Кодбшев ф — от диал. коддш(ин) *1. кле
ветник; 2. сводник’, (тур. kodo§). Пловдив.

Кодрат м  — гр KoSpaxog от лат. Quad
ratic — име на двама календарски светни. 
Плевен, 1844.

Кодре и Кбдро м  — съкрат. от Кодрат. 
Кбдрев и Кбдро в ф. Плевен.

Кодузов ф — разновидност на Кудузки. 
Мурсалево (Станкедимитровско).
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Кодуков ф — от тур. kuduk ’магаренце, 
пуле*. Пазарджик, 1893.

Кодурин ф — разновидност на Кддурин. 
Якоруда, 1917.

Коевченина пр  — от село, колиби или 
махала Коевци. Павликени.

Коеджйков ф — от диал. *коеджйк ’овчар
че’ (?); срв. Коенджиев. Котел, Лясковец, 
Паламарци (Поповско).

Коена Ж  * разновидност на Кояна (?) 
Райлово (Пернишко), р. 1911, Владая, р.
1937.

Коенджйев ф — от тур. koyuncu ’овчар’. 
Брацигово.

Коешйнов ф — може би от Колешинов с 
изпадане на л’. Пловдив.

Кожаоглу ф — вм. *Коджаоглу; вж. Ко- 
джов. Търново, 1852.

Кожарев и Кожаров ф — от кожар. Банско, 
Панагюрище.

Кожев ф — от кожа. Пловдив.
Кожйнков ф.
Кожински ф. Трудовец (Ботевградско).
Кожлашки ф. Церица (Ботевградско).
Кожуклйев ф — от тур. gocuklu ’облечен 

с кожух’. Шумен.
Кожулов ф. Карнобат.
Кожухаров ф — от кож ухар. Из цялата 

страна.
Кожушков ф — а) от прякор Кож ушко 

’който ходи все с кожух’; б) от диал. ко- 
ж уш ка  ’вид детска болест шарка’.

Козалйев ф  — от диал. козалйя  ’жител на 
с. Куза, Чирпанско’. Изворово (Харман
лийско).

Козалъков ф — от някоя местност с по
добно име. Дединци (Еленско).

Козареков ф — от Козаров, Козарев с 
вмъкнато ек. Панагюрище.

Козаров и Козарев ф — от козар. На разни 
места из страната. Козарски ф. Враца, Лозен 
(Софийско).

Козачев ф — може би вм. Козаров (?) 
Панагюрище.

Козбунаров ф — от с. Козбунар (Първо
майско). Асеновград, Пловдив.

Козев ф —вм. Козов.
Козелев ф — от прякор Козела. Одър не 

(Плевенско).
Козета ж — фр. Cozette, име от романа 

Клетниците от В. Юго. Михайловград, р. 
1931.

Козин ф — от прякор Козат а. Челопечене 
(Софийско).

Козинаров и Козинарски ф — от козинар , 
може би превод на тур. Мутафов, Мутафчиев. 
Копривщица, Пловдив, Карлово, Клисура.

Козйчев ф — от прякор К озицат а.
Кбзлев ф — от прякор Кдзльо. Лясковец, 

Долна Оряховица (Горнооряховско), Вра
ца — от Лясковец.

Козлейски ф — от махала Козле към 
с. Брезе (Свогенско).

Коз леко в ф — от Козлев с ‘ вмъкнато ек. 
Блъсничево (Луковитско).

Козлов и Козловски ф — от прякор Ко- 
зел(а). Толбухин, 1893, Разград, Ямбол, 1897.

Козлодеров ф — от диал. козлодер ’който 
дере кози’ — в пряк или преносен смисъл. 
Разложко.

Козлоджов и Козлуджов ф  — от с. Козлуд- 
жа (такива има няколко). Сопот. Пловдив, 
Яворово (Асеновградско).

Козма м  — гр. от Коорбс к6оцо$ ’подредба, 
украса’— име на календарски светия. Рядко. 
Кбзмов ф. Кбзмоглу ф — с турско окончание.

Козмиров ф  — може би видоизменено от 
*Казимиров. Босилеград.

Козмички ф — навярно вм. Кознички. 
Шумен, 1940.

Кознев ф. Пловдив.
Козницали ф  — по-стара форма на Коз

нички. Станке Димитров, 1879, Кюстендил, 
1879.

Кознички ф — от с. Горна или Долна 
Козница, Станкедимитровско. Станке Ди
митров.

Козов ф — от прякор Козата в смисъл 
’хитрец или пъргав, подвижен’. Кнежа, 1893, 
Брестник (Пловдивско), Старозагорско, 
Малко Търново, Ракитово (Велинградско). 
Кбзовски и (по-ново) Козовски ф. Кнежа, 
Койнаре (Белослатинско).

Козумов ф — от Диал. козум  ’агънце мое’ 
(тур. kuzum) — поради честа употреба на 
това галено обращение. Габровско.

Козунака пр  — от козунак. Видин.
Козурека пр  — от диал. козурек ’?’ Котел. 

Козуреков ф. Котел.
Койл м  — от Ко(йо) +  ил. Кой лов ф. 

Пловдив.
Койдана ж — може би далечно видоизме

нение от Костадина. Струга, нар. песен.
Койдена ж — разновидност на Койдана. 

Кюлевча (Шуменско), Шумен.
Койджйков ф — стегната форма от Коед- 

жиков.
Кбйка ж — женска форма от Койо, Койко. 

Типично за Елена; Толбухинско.
Койлен м  — от койлд  ’вид ливадна трева, 

от която правят лазарски китки*. Долни 
Богров (Софийско), р. 1897.

Койко м  — умалит. от Койо. Перник, 
15— 16 век, Бяла, 1960. Койков ф. Голема- 
ново (Кулско), Търново, Гоце Делчев.

Кбйна ж — разновидност на Коика или 
женска форма срещу Койно. Каварна, Ямбол, 
Нова Загора, Новозагорско, Стара Загора, 
Ботевград, Ботевградско, Кътина(Софийско). 
Кбйнин ф. Калугерово (Ботевградско).

*Койнак м  — прякорно име от Койн(о) -{- 
ак. Койнаков ф. Лясковец, Панагюрище, Ми
хайловград.

Койнарлййски ф — от диал. койнарлйя  
’жител на с. Койнаре*. Пелово (Плевенско).
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Койнарски ф — от с. Койнаре (Белосла- 
‘тинско). Кнежа.

Койник м. Ловеч, нар. песен.
Койно м  — от Кой(о) +  но. Ловеч, 1860, 

Ловешко, Русе, Каварна, Каменец (Хасков
ско), Голема Раковица (Елинпелинско). 
Койнов ф. Ловешко, Хасковско, Пловдив
ско, Койновски ф. Троян.

Койньо м  — успоредна форма на Койно 
с меко окончание. Койнев ф. Бяла (Сливен
ско).

Койо м  — а) далечно видоизменение от 
Костадин; б) от Кольо с изпадане на мекото 
л \  Казанлък, 1845, Стара Загора, Кортен 
(Новозагорско), Сливенско, Чирпанско, Ям
болско, Калофер, 1860, Дебър (Македония), 
Каварна, Елена, Севлиево, Русенско. Коев 
(и Койов) ф. Коевски ф. Правец (Ботев
градско).

Койруков ф — от диал. койо у  к  ’опашка’ 
(тур. kuyruk) в някакво преносно значение. 
Айтос.

Койтуков ф — от тур. kuytu ’закътано 
място*. Обединение (Търновско).

Койча ж — от Койка с друго окончание, 
както Ганка и Ганча, Мика и Мича. Кой- 
чин ф.

Койчо м  — умалит. от Койо. Ботевград, 
Панагюрище, Две могили (Беленско). Кой
чев ф. Дряново, Трявна, Варненско. Койчов- 
ски ф. Ботевград, Дряново.

Койшоров ф. Сопот.
Кока ж — от Койна или друго подобно 

име с детско повтаряне на първата съгласна. 
Ботевград. Кокин ф. Трън, 1893, Ямбол, 
Кунино (Врачанско)

Кокайчев ф  — може би вм. Кокалчев.
Кокал&нов ф — от кокалан  ’който търси, 

незаслужени облаги’. Дряново, Сухиндол, 
Търговище, Търговищко, Белово, 1917, 
Върбово (Белоградчишко), Факия (Грудов- 
ско).

Кокаларов ф — от диал. *кокалар  ’кока
лан’ (?) Мадан.

Кокалашев ф — от диал. *кокалаш  ’кости 
с малко месо’. Ямбол, Гол. Конаре (Плов
дивско).

Кокалджиев ф — от диал. кдкалдж ия ’ме- 
сар, който пробутва много кокали’. Айтос.

Кокаленов ф. Варна.
Кокаликов ф. Търново.
Кокалйчев ф. Рудозем.
Кокалов (и Кокалев) ф — от прякор /Со- 

кала  ’костелив или мършав човек’. Плевен, 
Славяново (Плевенско), Ловеч, Първомайци 
(Горнооряховско), Твърдица (Сливенско), 
Мухово (Ихтиманско), Дворище (Кюстен
дилско), Варна.

Кокалчев ф — от прякор Кокалчето. Ба- 
чево (Разложко), Асеновград.

Кокаля пр  — от кокал; вж. Кокалов. Бо
тевград. Кокалете род в Скравена (Ботев
градско). Кокальов ф. Панагюрище.

Кокан м  — от Кок(о)-|-я«. Коканов и Ко- 
канов ф.

Кокандаков ф. Котел.
Коканчо м  — умалит. от Кокан. Кокан- 

чев ф. Стара Загора.
Кокарев ф — от тур. kokar ’твърд, здрав’ ?
Кокарешков ф — разновидност на Куку- 

решков. Белица (Разложко), Благоевград, 
Пловдив.

Кокарчев ф — разновидност на Кокарев. 
Казанлък.

Коке м  — от Костадин с удвояване на 
първата съгласна; вж. Коко. Трънско. 
Кокев ф. Сопот. Кокето ф. Кюстендил, 
1917.

Кокенйдис ф — от Кокенов с гръцко окон
чание. Поморие, 1900.

Кокенов ф — вж. Кокинов. Стара Загора.
Кокерешков ф  — разновидност на Куку- 

решков. Берковица, 1917.
Кокйлев ф  — от кокили  (прадядото ходел 

през калта с кокили). Ловеч, 1893, Пловдив.
Кокинов (и Кокйнов) ф — от гр. xdxxtvoc 

’червен’; срв. Червенков, Казълов. Бургас 
1893, Поморие, 1900, Враца, 1900, Кюстен
дил, Трън, 1893.

Кокирнев ф  — може би видоизменено от 
Кокинов (?) Пещера, 1917.

Кокламанов ф — вж. Какламанов. Плов
див.^

Коко м  — от Костадин или Кольо с детско 
повтаряне на първата сричка. Варна. Ко- 
ков ф. Варна, Пловдив, Самоков, Керека 
(Дряновско).

Коко дан ф. Пещера, 1897.
Кокоза пр  — от тур. kokoz ’беден, разо

рен*. Пазарджик (гроб).
* Кокой м  — разширено от Коко. Кокойов ф. 

Ник. Милев.
Коколев ф — вм. Кокалев. Сулица (Старо

загорско) .
Коколйчов ф вм. Кокалйчев. Козлодуй, 

1917.
Коколов и Кокольов ф  — вм. Кокалов. 

Самоков. Коколовци род в Лехчево (Михайлов
градско).

Кокона ж — от гр. xoxxajva ’гражданка, 
кокона’. Грудово.

Коконата пр  — от кокона  в смисъл ’из
докаран и малко превзет’. Котел. Коконов ф . 
Котел, Габрово (гроб), Варна, Петричко. 
Коконски ф. Севлиево, Трудовец (Ботев
градско).

Коконй ж — разновидност на Кокона. 
Каварна, Виница (Варненско).

Коконка ж — умалит. от Кокона. Берко
вица, р. 1939.

Кокоранов ф — от прякор Кокоран ’който 
се кокори’. Ново село (Видинско).

Кокорйгин ф — вж. Кукуригин. Ново село 
(Видинско).

Кокорков ф — от прякор Кокорко; вж. 
Кокоранов. Търново, Русе.
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Кокорманов ф — от прякор Кокорман; 
вж. Кокоранов. Куманово, 1917.

Кокоров и Кокорски ф — от рум. сосог
Ч. жерав; 2. плашило’. Крушовене (Оре- 
ховско), Пловдив, Кюстендил; Брест (Нико
пол ско).

Кокорчев ф — разновидност на Кокорков. 
Тетевен.

Кокотанеков ф — от Кокотанов с вмък
нато ек. Панагюрище.

Кокотанов ф — от диал. * кокотан. ’ско- 
котлив човек’ или ’кикотлив човек’ (?)

Кокошан пр  — от диал. кокошан ’който се 
кокошини’. Брацигово, 1893.

Кокошара пр  — от кокошар ’1. крадец на 
кокошки; 2. който се занимава с кокошки 
(отглежда, купува и продава)’. Новачене 
(Ботевградско). Кокошаров ф. Панагюрище, 
Пазарджик, Обнова (Плевенско), Русе. Ко- 
кошарски ф. Берковица, Враца.

Кокошатов ф — от диал. *кокошат  ’който 
по нещо прилича на кокошка’ (?)

Кокошев ф — от рум. сосо$ ’петел’ (от 
бълг.) Козлодуй, Стара Загора, Казанлък.

Кокошйнков ф — от прякор кокош йнко; вж. 
Кокошан. Брацигово, Пещера, Стара За
гора.

Кокошкаров ф — от кокош кар; вж. Ко: 
кошара.

Кокошки ф — от прякор Кокош кат а (при
личал в главата на кокошка). Самоков, 
1843. Кокошков ф. Самоков, 1893, 1960, 
Пловдив, Сливен.

Кокудинов ф — видоизменено от Кокудбв 
(?) Гоце Делчев.

Кокудов и Кокудев ф — от диал. кукуда
Ч. кълбо, топка; 2. топуз на кантар’. Усто- 
во (Смолянско). Гоцеделчевско, Благоев
градско.

Кокуларов ф — от диал. *кукулар  ’произ
водител или търговец на кукули (пашкули)’.

Кокуров ф.
Кокушев, Кокушков и Кокушов ф — вм. 

Кукушев. Пещера, 1917, Шумен.
Кокърлев ф — от рум. cocirla ’криво,

извито стъбло’. Свищов.
Кола м  —  съкрат. от Никола. Балша 

(Софийско), 1864, Елин Пелин, Свогенско, 
Берковица, Вършец. Колин ф. Берковица, 
1896, Вършец, 1898, Лютаджик (Врачанско). 
Колов ф.

Колаиванов и Колайванов ф — от тур. 
kula ’рижд, червенокос’ или kolay ’лесен’ и 
Иван. Милево (Казанлъшко), Казанлък.

Колакмански ф. Стояново (Ловешко).
Колаков ф — вм. Кулаков. Русе.
Колаксъзов ф — вм. Кулаксъзов.
Коланджйев ф — от диал. коландж йя 

’който прави и продава колани’ (тур. ко- 
•lanci). Габрово, Плевен, Разград.

Коланчето пр  — от коланче — по няка
къв повод. Стара Загора. Коланчев ф. Стара 
Загора.

Коларов и Коларски ф — от колар  ’който 
прави кола’. На разни места из страната.

Коласенов ф.
Коластина ж — небългарско видоизмене

ние от Николай. Ореш (Свищовско), 1892, 
Драгомирово (Пловдивско).

Колачев, Колачов и Колачевски ф — от 
диал. колан ’обреден кравай’. Чепинци (Со
фийско), Средна Кула (Русенско), Михайлов
град.

Колашев ф — вм. Кулашев. Габрово.
Колвермезов ф — от тур. kol vermez ’не 

подава ръка’. Свиленград.
Колдака пр  —  от Колд(о) - f  ак. Рашково 

(Ботевградско). Колдашки ф. Кнежа.
Колдамов ф.
Колданов ф. Сумер (Михайловградско).
Колдйовци род в Боженица (Ботевград

ско).
Кблдо м  — от Коло с вмъкнато д.Колдов ф. 

Столник (Елинпелинско), Казичене (Софий
ско).

Кбле и Коле м  — западна форма на Кольо. 
Колев и Колев ф.

Колебйноа ф.
Кблевичин ф — от Колевица, жената на 

Коле. Банско, Пазарджик.
Колевчев ф. Пещера.
Коледаров ф — от коледар (водел коле- 

дарска дружина). Търново, Мулетарово (Го
цеделчевско).

*Коледжик м  —умалит. от Кольо с турско 
-cik. Коледжиков ф. Карнобат.

Колейков ф. Кърджали.
Колелов ф — навярно вм. Колеолов. Плов

див.
Колелото пр  — от колело ’велосипед’ 

(яздел велосипед, когато това било още ряд
кост). Плевен, 1942.

Колеманов ф — може би вм. Големанов. 
Варна.

Кблемов ф — от гр. хблХгзра ’лепеж, спой
ка’. Каварна.

Коленцов ф. Мирково (Пирдопско), Чирпан.
Колеолов ф — от Колеолу (Кольо +  тур. 

олу) с допълнително българско окончание. 
Грудово.

Колесарски ф — от колесар ’кола само с 
предните две колела’. Берковица.

Колескеровски ф. Врачеш (Ботевградско).
Колесников ф — от колесник\ вж. Коле

сарски. Благоевград.
Колесов ф. Ямбол, 1860, Пловдив.
Колетов ф — може би от Колете, необи

чайна за говора косвена форма от Коле- 
Доброславци (Софийско), Русе.

Кблецов ф — от прякор Колеца. Кнежа» 
Радотина (Ботевградско).

Колечков ф.
Колеш м  — от Кол(ьо) - f  еш. Колешев ф. 

Хасково, Варна, Рудозем.
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Колеш ан м — от Колеш +  ан . Колеша- 
нов ф. Бегуновци (Пернишко), Расник (Брез- 
нишко)..

Колеш йн м — от Колеш +  Колеш йнов
ф. Пловдив. Колешйнски ф. Разлива (Бо
тевградско). Колешйня п р . Разлива.

Колешйнко м — умалит. от Колешин. 
Колешйнковци род в Ботевград.

Колешкож—умалит.от Колеш.Колешков ф.
Колибар пр  — от колибар. Кюстендил, 

1879. Колибаров ф. Котел, Гор. Василица 
(Ихтиманско), Ихтиман, Габрово (гроб), 
Гоце Делчев, Смолян, Пловдив. Колибар- 
ски ф. Котел. 1867, Летница (Ловешко), 
Враца.

Кбливов ф — от диал. кдливо ’варено жито 
за помен’ от гр. (xdXXufla). София, 1893.

Коликов ф — от Колев с вмъкнато ик. 
Казанлък, Варна. Кбликовски ф.

Колилешев ф. Сливен.
Колймагарето пр  — (навярно заклал чуж

до магаре). Котел. Колймагаров ф. Котел.
Колим&нов ф  — от Калиманов с промяна 

на а в о. Пещера.
Колимечков ф — от колимечка ’който (се 

хвали, че) е заклал мечка’. Бяла, Русе.
Колимов ф. Варна.
Колйн м  —  от Кол(ьо) - f -  ин. Кол йнов ф. 

Варна.
Колйна ж — съкрат. от Николина. Пе- 

телово (Кърджалийско), Патриарх Евтимово 
(Асеновградско).

Колйнка ж — умалит. от Колйна. Търго
вище.

Колйнкоев ф — вм. Кулинкоев. Казан
лък. Свищов.

Колипанов ф. Свищов (външно лице).
Колипатков ф  — (навярно заклал чужда 

гъска). Белене (Свищовско).
Колипйлев ф — (навярно заклал чуждо 

пиле).
Колйца ж — от Кол(ьо) 4- ица. Колйцов ф. 

Видин, Русе, Варна.
Колйчка ж — умалит. от Коля. Русе, 1936.
Колйчко ж — умалит. от Кольо. Колйчков 

ф. Алфатар (Силистренско).
Колйчо ж — видоизменено от Кольо. Ко- 

лйчев и Колйчо в ф. Варна.
Колйш ж — от Кол(ьо) +  пш. Колйшев ф. 

Габрово, Пловдив. Колйшовски ф. Дряново. 
Колйшки ф.

Колйшка ж — женска форма от Колиш и 
Колишко. Колйшкин ф.

Колйшко ж — умалит. от Колиш. Колйш- 
ков ф. Пещера.

Колйщърков ф — от колищ ърк  ’който коли 
щъркове’. Тетевен, Търново, Прилеп, Со
фия, 1893.

Колиян ж — удължено от Колян или видо
изменено от Калоян (?) Колиянов ф. Русе.

Кблка ж — женска форма от Кольо. Хар
манлийско, 1873.

Колмар ж. Варна.

Колмичев ф. Варна.
Кбло ж — западна форма на Кольо. Бо

тевградско, Врачанско. Кблов ф. Ботев
градско, Михайловградско, Софийско. Ко- 
ло веки ф. Ботевградско.

Коловичйнски ф — от Коловица, жената 
на Коло. Литаково (Ботевградско).

Колбмб м  — от ит. Colombo ’гълъб’. 
Варна.

Колопин ф. Русе, р. 1909.
Колпанов ф — разновидност на Кулпан- 

ски. Лясковец.
Колтаков ф — може би от тур. kaltak 

’седло’ с промяна на неудареното а в о. 
Габрово, 1900.

Колтанов ф. Ямбол.
Колун ж — от Кол(а), Кол(о) +  ун . Со

фийско, нар. песен.
Колунчо ж — умалит. от Колун. Колун- 

чев ф.
Колуш м  — от Кол(о) +  уш . Колушев ф. 

Бистрец (Грудовско). Колушки ф. Кюстен
дил.

Колфалчев ф — от с. Кулфалчево (Гле- 
дачово, Старозагорско). Стара Загора.

Кблца м  — умалит. от Никола. Кблцов ф.
Колчагов ф — разновидност на Колча- 

ков. Банско, Перущица.
Колчаджиев ф — от диал. *колчаджйя 

’шивач, майстор да прави колчаци’. Ка
занлък.

Колчак пр  — от диал. колчак  ’обточена с 
гайтан пришивка на абена дреха’ (тур. 
коЦак). Станке Димитров, 1879. Колчака 
пр. Разлива (Ботевградско). Колчаков ф. 
Панагюрище. Колчашки ф. Разлива.

Колчаров ф.
Кблчо м  — умалит. от Кольо. Главно ИзБ. 

Колчев и Кблчо в, Кблчевски и Кблчо веки ф.
Кбльке ж — женска форма от Кольо. 

Пчеларово (Кърджалийско).
Кольо м  — съкрат. от Никола. Главно- 

ИзБ, типично за Дряново. Колев и Кблев- 
ски ф. Кбльовски ф. Кнежа.

Колютов ф — от Колюто, членувана форма 
на Кольо (Колю). Пловдив.

Колюш м  — от Коль(о) +  уш \ срв. Колуш. 
Колюшев ф . Пловдив.

Коля ж — женска форма от Кольо. Ка
занлък, Петелово (Кърджалийско).

Коляк м  — прякорно име от Коль(о) 4- 
ак. Коляков ф. Пловдив.

Колян м  — от Коль(о) +  ан. Коля но в ф. 
Шумен, 1844, Варна.

Коляндов ф — от Колянов с вмъкнато д. 
Варна.

Колянцов ф — от Коленцов с якане. Ста
ра Загора.

Колячев ф — от диал. *коляч ’колач, 
кръвник’ (?-) Ръждавица (Кюстендилско), 
Кърджали.

Коляшев ф — може би видоизменено от- 
Колячев. Илинденци (Санданско).
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Комай м  — от Ком(о) +  а н • Н. Геров.
Командарев ф — от диал. *командар ’който 

«омандари, разпоредник’. Дряново, Павли
кени.

Командов ф — от команда. Карлово, 1893.
Команци род в Кюстендилско.
Комара пр  — от комар  в смисъл ’тънък и 

чглаб човек’. Комарев ф. Доброволци (Кърджа
лийско). Комаров ф. Орехово, Костенец. 
Комарски ф. Трудовец (Ботевградско), 
Варна.

Комарджйев ф — от комардж йя (ар.-тур. 
kumarci). Варна, Свищов (гроб — външно 
лице).

Комаревски ф — от с. Комарево (Берков
ско). Вършец.

Комарицки ф — навярно полско име.Варна.
Комарков ф — от прякор Комарко; вж. 

Комара. Долна Липница (Павликенско).
Комарницки ф.
Коматанов ф — от комат ан  Тотован*. 

Михайловград.
Коматаров ф — от диал. * комата р  ’го- 

тован, коматан’. Самоков.
Коматйчев ф. Ново село (Видинско), 

Габрово.
Коматлййски ф — от диал. ком ат лйя  ’жи

тел на с. Коматево (Пловдивско)*. Пловдив.
Коматов и Коматев ф  — от комйт  ’голям 

къшей хляб’ (гр. хоррость). Крушево (Ма
кедония), 1900, Пещера, Гол. Конаре (Плов
дивско).

Комашйнов ф — вм. Кумашинов. Пловг 
див. Комашйновци род в Попово (Софийско).

Комбаков ф — разновидност на Кобаков. 
Ямбол. Стара Загора.

Кбмбалов ф  — от диал. кдмбал ’буца, 
топка’. Караново (Новозагорско).

Комбов ф  — от гр. хбртеос ’1. възел; 2. са
мохвалко ’. Брацигово, Пещера, Пловдив, 
Карловско, Казанлък, Стара Загора.

Комбоянов и Комбуянов ф  — от диал. 
* комбоян (от гр. xopxo7tavvCT7jc ’шарлата
нин*). Пещера.

Комйлев ф — вм. Кумилев. Казанлък, 
1883.

Комйнков ф  — от прякор К омйнко  ’който 
непрекъснато пуши*. Червен брег, Тръсте
ник (Плевенско).

Комйнов ф — може би от един произход с 
Комйнков. Ресен (Македония), 1917.

Комйня пр  — от комин  (минавал през ко
мина). Пирдоп.

Комисарев ф — от остар. комисар ’общин
ски служител по реда и чистотата’. Варна, 
Асеновградско.

Комисионович ф — от комисидна. Цари
град (от Калофер), 1844.

Комйтата п р — от комит а. На разни места: 
Плевен, 1888, Пещера, 1900, Враца. Комй- 
то в ф. Комйтски ф.

Комичарски ф — вм. *Кумичарски, от 
* кум ичарка  ’момиче от обреда кумичене*.

Комльов ф — от Комьов с вмъкнато л 1. 
Ник. Милев.

Кбмньо м  — мъжка форма срещу Комня. 
Пловдив. Кбмнев ф. Пловдив, Варна. 
Комньов ф. Казанлък, 1845.

Комня ж — от лат. communio ’комка, 
причастие’. ЮИзБ: Малко Търново, Гру- 
довско, Бургаско, Крумовградско, Кърджа
лийско, Пловдив.

Комо м  — успоредна форма на Комьо с 
твърдо окончание. Казанлък. Кбмов ф. 
Казанлък, Стара Загора.

Комондов ф. Карлово, 1900.
Компанаджиев ф — от разгов. компанад- 

ж ия.
Компаниев ф  — от компания. Компански ф. 

Богданово (Грудовско).
Ком пан чето пр  — от компанче ’компа

ньон, компаньонка*. Търново.
Компръчков ф. Враца.
Комсалов ф. Мало Конаре (Г1азарджишко), 

Пазарджик.
Комсамунов ф.—може би вм. Капсамунов.
Комсйй пр  — може би от комш ия ’съсед* 

с дефективен или превзет гръцки изговор 
на ш. Калофер, 1849. Комсйев ф. Калофер, 
Пазарджик. Комсййски ф. Калофер (Въз
раждането), Пазарджик, Чирпан, Стара За
гора.

Комсйлски ф — от Комсийски с преход на 
й  в л.

Комсола пр . Павликени.
Комтохов ф — вм. Контохов.
Комулджйев ф — от диал. *кумулдж йя  

’събирач на пясък’ (от тур. *kumulcu). 
Брацигово.

Комулдшов ф — направо от тур. *kumulcu; 
вж. Комулджйев. Пещерско.

Кбмчо м  — умалит. от Комьо, Комо. 
Плевен, 1822. Комчев ф. Казанлък.

Комшййски ф — от ком ш ия , комш ййски. 
Търнава (Белослатинско).

Комшов ф — от тур. kom$u ’съсед’. Габ
рово.

Комшуиванов ф — от комш у  Иван ’съседа 
Иван*. Сопот.

Комьо м  — мъжка форма срещу Комя. 
Кбмев ф. Харманлийско. Комьов ф.

Комя ж. — от Комня с изпадане на н .
Кона ж — женска форма срещу Коно. 

Вършец, Враца, Радомир, Плевенско, Ло
вешко.

Конавали ф. Кюстендил, 1879.
Конаклйев ф — от диал. конаклйя  ’който 

има голяма къща’ (тур. konakli). Попово.
Конаков ф — може би съкрат. от Конак- 

лиев или Конакчиев. Русе.
Конакчйев и Конакчййски ф — от диал. 

конакчия *1. в чийто дом отсядат пътници; 
2. пратеник да намери квартири за пътници* 
(тур. konakli). Ловеч, Гложене (Ловешко), 
Крамолин (Севлиевско), Добруджа, Миндя 
(Еленско), Стара Загора.
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Коналиев ф — може би вм. *Конарлиев, 
ют с. Конаре. Казанлък, Карлово.

Конанов ф. Свищов.
Конаров, Конарев и Конарски ф — от конар  

’коняр’. Русе, Бяла, Ямболско, Литаково 
(Ботевградско).

Конбишков ф. Гоце Делчев (гроб).
Конгелиев ф — видоизменено от Конкилиев. 

Толбухин.
Конгьо м  — от Кондьо с преход на д* в 

г \  Конгьов ф. Кула.
Конда1 ж — от Кона с вмъкнато д. Шумен, 

Карнобатско.
Конда2 м  — стара форма на Кондо. Айтос, 

Варна.
Кондаклйев ф — навярно във връзка с 

кондак; вж. Кондаков. Кърджали.
Кондаков ф — от кондак  ’приклад на 

пушка’ (лат.-тур. kundak). Според семеен 
спомен: в село Раково, Котленско, имало 
много занаятчии, които правели кондациза 
пушки; селото било изгорено, хората се пръ
снали по Сливен и другаде и мнозина от тях 
възприели фамилно име Кондаков.

Кондакчйев ф — от диал. кондакчйя ’май
стор на кондаци’. Змейово (Старозагорско), 
Кърджали.

Кондарев ф — от гр. xovxdpt ’прът, кол, 
копие’. Верен (Чирпанско).

Конджагюлов ф — от пер.-тур konca gul 
напъпила роза, розова пъпка’. Каварна, 
Варна.

Конджов ф — съкрат. от Караконджов. Са
моков, Кюстендил.

Конде и Конди м  — разновидност на Кон
дьо. Кондев ф.

Кондименов ф  — от фр. condiment ’поправ
ка за ядене*. Пловдив.

Кондо м  — от Коно с вмъкнато д. Сливен, 
Троян, Първомайско. Кондов ф. Сливен, 
Троян, Прилеп, Кондович ф. Сливен, 1849.

Кондолов и Кондулов ф — от по-старо 
Кондоолу; вж. Кондо. Бургас, 1917,Пловдив.

Кондопйшев ф — от диал. *кондопйш  
’стърчиопашка’.

Кондоферски ф — от с. Кондофрей (Радо
мирско). Самоков.

Кондофила ж — кръстоска от Конда и 
Карамфила. Струга, нар. песен.

Кондратов ф — от пол. Kondrat. Русе.
Кондрашев ф — видоизменено от Кондра

тов или от Кандарашев (?) Шумен.
Кондурангелов ф — от прякор Ангел Кон- 

дура; вж. Кондуров. Пазарджик.
Кондуров и Кондурски ф — от прякор 

К ондура  (носел кондури, а не цървули). 
Петричко, Борика (Ихтиманско).

Кондьо м  — успоредна форма на Кондо с 
меко окончание. Сливен, Ямбол, Ямболско. 
Кондев ф. Сливен, Новозагорско. Кондьов ф. 
Велинград.

Кондя ж — успоредна форма на Конда с 
.меко окончание. Ник. Милев.

Конев ф — от прякор Конъо. Кюстендил.
Конецовски ф — от конец — може би че

сто повтарял черковното „конец“ — край. 
Борован (Белослатинско).

Конецхаров ф. Шумен.
Конжилов ф. Златарица (Еленско) — 

външно лице.
Конзов ф — вм. Канзов. Павелско (Асенов- 

гр адско).
Конйш м  — от Кон(о) +  иш. Конйшев ф. 

Троян.
Конна ж — умалит. от Кона. Казанлък, 

Ловеч, Плевен.
Конкйлев и Конкйлиев ф — от диал. кон- 

к й ли  ’кокили’. Габрово, Севлиево, Русе.
Конно м  — умалит. от Коно. Н. Геров. 

Конхов ф. Варна, 1906.
Конкорди м  — от лат. concordia ’съгласие’.
Конкьо м  .— успоредна форма на Конко 

с меко окончание. Конкьов ф. Пловдив.
Коно м  — съкрат. от Константин (а ня

къде и от Никола). Севлиевско, Плевенско, 
Баня, Белотинци (Михайловградско). Конов 
ф. Севлиевско, Ловеч, Вършец, Берковско, 
Белослатинско, Трудовец (Ботевградско). 
Коновски ф.

Кономаев ф — може би от гр. xoovrjpa ’лю
леене, клатене’. Созопол.

Конон м  — гр. K6v(ov, име на календарски 
мъченик. Кононов ф.

Конопов ф — от кондп. Свиленградско.
Констан м  — съкрат. от Константин. Лом, 

1917.
Константйн м  — лат. Constantinus ’по

стоянен’ — име на календарски светия, кни
жовна форма срещу Костадин. Из цялата 
страна. Константйнов ф.

Константйна ж — женска форма от Кон
стантин. Рядко.

Констанц м  — лат. Constans, еднакво по 
значение с Константин. Констанцов ф . 
Плевен.

Констан ца ж — от лат. const anti а ’по
стоянство’. Рядко.

Консуела ж — от лат. Consualia ’празнен
ства в чест на божеството Консус’ — у нас 
покрай героинята на една драма от Леонид 
Андреев, представяна към 1924 г. Шумен, 
р. 1924, София, р. 1930.

Консулов, Кон су лов и Консулски ф — от
прякор К онсула  (лат. consul). Пазарджик, 
Сливен, 1900, Панагюрище, Новачене (Бо
тевградско), Русе.

Кбнтаров ф — може би разновидност на 
Кондарев. Котел.

Контето пр  — от конт е ’който обича да се 
гизди’ (ит. conte). Ловеч. Контен ф. Севлиево, 
Габрово. Контьов ф. Панагюрище.

Конто м  — от Коно с вмъкнато т  или 
стара писмена форма на Кондо. Контов ф . 
Сливен, 1843, Пирдоп.
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Контохов ф — от диал. конт дх  ’контоиГ 
или от гр. xovx6xov8pog ’нисък и дебел, на
бит’. Габрово, Търново.

*Контьо м  — от Коньо с вмъкнато т . 
Контьов ф. Панагюрище.

Конуков ф. Варна.
Конуш м  — от Кон(о) -f- Уш • Конушев ф. 

Плевен.
Конушлйев ф — от диал. конуш лйя  ’жи

тел на с. Конуш, Асеновградско’. Пловдив, 
Бургаско.

Концака пр . Нова Загора.
Концев и Концов ф. Тутракан.
Кончашки ф.
Кончйнът пр  — може би от играта на 

карти кончйна. Карлово.
Конно м  — умалит. от Коно. Михайлов

градско.
Коньо1 м — успоредна форма на Коно с 

меко окончание. Казанлък, 1845. Конев ф. 
Генералтошевско.

Коньо2 пр  — от кон . Кюстендил, 1893. 
Конев и Коньовски ф.

Конявски ф — от с. Коняво (Кюстендил
ско). Кюстендил.

Коняр пр  — от коняр  ’пастир или гледач 
на коне’. Кюстендил. Коняров ф. Ямбол, 
1860, Стара Загора, Търговище, Видин.. 
Конярски ф. Врачанско, Кнежа, Ломско, 
Самоковско.

Копаков ф. Драгижево (Търновско), Тър
ново.

Копанаров ф — от диал. копанар  ’майстор 
на копани, коритар’. Разлог, Горна Оряхо
вица.

Копанданов ф. Пловдив.
Ко панко в ф — от копанка. Лясковец, 

Русе, Сваленик (Русенско), Варна.
Копанов ф — а) от диал. копан  ’бухалка, 

пън, кокоша кълка и др.; б) от Капанов с 
промяна на а в о. Силистра, Тутракан, Сви
щов, Ловешко, Варна, Пазарджишко, Ивай- 
ловградско.

Копаранов и Копарански ф — от диал. 
копаран  ’контош’. Радомир, Самоковско, 
Ихтиманско, Костенец, Карлово, Пловдив, 
Казанлък, Търново, Ресен, (Търновско).

Коларов ф — от Капаров с промяна на 
а в о. Пловдив.

Копеланов ф — от копелана  ’майка на 
копиле, на извънбрачно дете*. Казанлък.

Копелев и Колело в ф — от копеле. Са
моков, Кюстендил, 1879.

Копелтаков ф — от копелт ак  ’копиле’. 
Павликени.

Коперанов ф — може би нарочно видо
изменено от Копеланов. Търново.

Коперник м  — по името на полския астро
ном Миколай Коперник. Варна, р. към 
1865.

Коли м  — съкрат. от Прокопи. Колев 
ф. Гор. Абланово (Беленско), Павликени, 
Плевен, Габрово, Старозагорско.

Копиловски ф — от с. Копиловци (Ми
хайловградско). Михайловград.

Копйтов ф — от копит о. Казанлък.
Копкалиев ф — от диал. кдпкалия  ’който 

има на лицето си копка  (подутина от удар)’* 
Сливен.

Копоев ф — от копдй. Ореш (Свищовско), 
Видин, Летница (Ловешко), Дряново.

Копра ж — съкрат. от Коприна.
Копралев ф — от копраля  (навярно ви

сок и дълъг като копраля). Ковачевица 
(Гоцеделчевско), Благоевград.

Копре м  — съкрат. от Копринко. Пер
ник, 15— 16 век. Копрев ф. Банско.

Коприванов ф — от коприван  ’който 
се храни с коприва’. Панагюрище, 1904.

Коприваров и Коприварски ф — от коп- 
ривар  ’който бере или обича да яде коп
рива’. Павликени, Ихтиман, Видин. — 
За ихтиманския род има предание, че дя- 
дото откраднал мома, когато беряла коп
рива.

Копрйвишки ф — разновидност на Коп- 
рившки. Пазарджик, 1917.

Копрйвкин ф — от копрйвка.
Копрйвленски ф — от с. Копривлен (Бла

гоевградско). Гоце Делчев.
Копрйвов и Копрйвски ф — от с. Коп

рива (Никополско). Ореховско, Севлиев
ско, Севлиево, Бяла, Русе, Михайловград^ 
Вършец.

Копрйвчин ф — от с. Копривец (Русен
ско). Вълчедръма (Ломско).

Копрйвшки ф  — от град Копривщица. 
Панагюрище, Пазарджик, 1893.

Копрйвщелиев ф — от диал. коприе- 
щ елия  ’копривщенец’. Владислав (Горно
оряховско).

Копрйвщинов ф — от копрйвщ енин. Па
зарджик.

Копрйна ж — коприна  — пожелателно 
име: да има мека и хубава коса; срв. Свила. 
Дебърско, Велешко (нар. песен), Пловдив, 
р. 1872, Шумен, р. 1883, Лехчево (Михай
ловградско).

Копринаров ф — от копринар\ срв. Сви- 
ларов. Айтос, Карлово, 1900, Луковит, 
1908.

Копринджййски ф — от диал. коприн- 
дж йя ’копринар, свилар’. Алфатар (Си
листренско).

Копрйнка ж — умалит. от Коприна. Шу
мен, р. 1877, Поповско, Търновско, Габ
рово, Берковица, Елин Пелин, Бистрица, 
Вердикал, Градоман, Железница, Подгумер 
(Софийско). В ЗБ името е ново.

Копрйнко м  — мъжка форма срещу Коп
рина, Копрйнка или превод на гръцка 
Метакса. Копрйнко в ф. Стара Загора, 
1893, Казанлък, Нова Загора, Сливен, 
Карлово, Грудово, Русе.

Копрйнски ф — от махала Копринена 
(Троянско). Плевен.
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Копрйшки ф — от град Копри(в)щица.
Копрйщенков ф — от копри(в)щ енец. 

Драганово (Горнооряховско).
Копрйщов ф — съкрат. от Копривщи- 

нов. Пазарджик.
Копрйяна ж — кръстоска от Коприна и 

Яна. Кремиковци, р. 1959.
Копро м  — съкрат. от Копринко. Де- 

бърско.
Копте и Копто м  — може би от диал. 

копт я  ’тъмнея, трая’, сродно по значение 
с Тръпко, Трайко. Дебърско, Коптев ф.

Колуков ф — от диал. копук  ’бедняк, 
несретник, скитник’ (тур. kopuk).

Кол цев ф — може би видоизменено от 
Копчев.

Копчалийски и Копчелиев ф — от диал. 
кдпчалия  ’1. който носи по дрехите си ме
тални копчета за украса; 2. стражар с ня
когашна униформа* (тур. kopsali). Же
лезница (Софийско), Кюстендил, Търново, 
Варна.

Копчински ф  — може би сродно с Коп
чалийски. Враца, 1897.

Копчо м  — съкрат. от Прокопи. Сопот, 
1845, Свищов, 1833, Стара Загора, Пче- 
ларово (Кърджалийско). Колчев ф. Сопот, 
Свищов, Русе, Плевен, Кнежа, Лом, Бу
тан (Ореховско), Клисура (Карловско), 
Асеновград, Пчеларово.

Кора ж — женска форма срещу Корьо, 
Коро или от гр. хбру} ’девойка, дъщеря’; 
срв. Мома. Македония.

Корабаров ф — от корабар , може би 
превод на тур. Калянджиев. Велес, 1880, 
Стара Загора.

Корабиев ф. Нова Загора.
Корабов ф — може би съкрат. от Кора

баров. Русе, 1900, Варна, Провадия, Кар
нобат, 1897.

Коравов ф — от корав. Казанлък.
Коравчев ф — от диал. коравец ’вид 

пъпеш’ (?) Гоце Делчев.
Кбраджиев ф — от диал. кдрадж ия ’който 

кори, укорява’. Брезово (Пловдивско).
Кораков ф — от гр. xdpaxag ’гарван*. 

Чирпан, Стара Загора.
Корал м  — съкрат. от Корали. Русе, 

р. 1902. Коралов ф. Шумен, 1893, Варна, 
1900, Бяла река (Преславско), Търговище, 
Чирпан. Коралски ф. Карнобат.

Корали м  — от гр* хороШл(оу) ’корал’; 
срв. Мерджан. Коралиев ф. Пещера. Ко- 
ралев ф. Чирпан.

Корамаджййски ф — от диал. *корама- 
дж йя ’клеветник’ (от тур. кагатак); срв. 
Караджиев. Котел, 1867.

Корандов ф — писмена разновидност на 
Курандов.

Коранов ф — от Каранов с промяна на 
а  в о. Силистра, 1893, Видин, 1900.

Корбаков ф — писмена разновидност на 
Курбаков. Варна.

Корбанов ф — писмена разновидност на 
Курбанов.

Корбеларов ф.
Корда ж — от гр. х6р8а*струна; прен. 

млада лозова пръчка’; срв. Лоза. .
Корде м  — мъжка форма срещу Корда; 

срв. Лозан. Кбрдев ф. Велинград, Симитли 
(Благоевградско), Сливен.

Корделски ф — от прякор К орделя  ’?’ 
Врачеш (Ботевградско).

Кордина ж — от Корд(а)-}-м«а. Конуш 
(Асеновградско).

Кбрдо м  — мъжка форма срещу Корда, 
разновидност на Корде. Бр. Миладинови. 
Кбрдов ф. Кюстендил, Кула, Раковица 
(Кулско), Михайловград, Враца. Кордов- 
ски ф. Пловдив, Първенец (Пловдивско), 
Тутракан.

Кордул м  — от Корд(о)-(-//л. Вайганд.
Кбренчев ф — от коренче. Варна.
Корея пр  — от страната Корея. Бело

градчик, 1960.
Корййков ф — от корййка . Елена, Ка

занлък.
Кориозов ф — от к ур и о з  — навярно 

поради често повтаряне на тая дума. Сев
лиево, 1893.

Користилов ф. Симеоново (Ямболско).
Коритаров и Коритарски ф — от кори - 

m ap. Босилеград, 1893, Кюстендил, Па
нагюрище, Пазарджик, Калофер, Казан
лък, Враца.

Корйтов ф  — навярно съкрат. от Ко
ритаров. Пловдив.

Корйшов ф. Соволяно (Кюстендилско).
Коркарски ф — писмена разновидност на 

Куркарски. Враца.
Коркинов ф — може би от тур. korku 

’страх*. Севлиево.
Корладинов ф. Житница (Пловдивско), 

Пловдив.
Кбрманов ф — може би от унг. когтапу 

’кормило’. Кула, 1893, Панагюрище.
Кормевски ф — от кдрмест . Пловдив.
Корменски ф — от с. Кормянско (Сев

лиевско). Русе.
Корметов ф — от прякор К ормет о  ’ко

ремът, шкембето’. Пловдив.
Корна ж — съкрат. от Корнелия. Кю

стендил, Радомирско, Голямо ново (Търго
вищко), Красноселци (Омуртагско), София, 
р. 1898, 1920.

Корнаджиев ф — вм. Курнажев. Габ
рово.

Корнажев ф — писмена разновидност на 
Курнажев. Габрово, 1900.

Корназов ф — от тур. kurnaz ’хитър, 
лукав’. Габрово, Севлиевско:

Кори е1 м  — съкрат. от Корней. Корнев 
ф. Бол град, 1862.

Кори е2 ж — от звателната форма на 
Корна. Кюстендил, 1879.
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Корней м — руска форма на Корнели. 
Корнеев ф. Варна.

Корнели и Корнелий м  — лат. Corne
lius, име на стар римски род. Сливен, р. 
1912, Варна.

Корнелия ж — лат. Cornelia, женска фор
ма от Cornelius. Кюстендил, р. 1879, 1887, 
1889, Шумен, р. 1895, 1918, 1921, Силистра, 
1936, Русе, Орехово, Остров (Ореховско), 
Горна Гнойница (Ломско), Михайловград, 
Благоевград, Костинброд (Софийско).

Корнизов ф — може би грешка вм. Кор- 
назов. Варна.

Корнилия ж — видоизменено от Корне
лия. Кюстендил, 1874, 1893.

Корнозов ф — навярно вм. Корфоно- 
зов или Корназов. Жировци (Новопазар- 
ско).

Корнязов ф — вм. Корназов. Ямбол.
Коро м  — разновидност на Корьо с 

твърдо окончание. Коров ф. Кюстендил, 
1839, 1879, 1893.

Коробов ф — вм. Корабов (?)
Короконев ф — от Караконев (вж. Кара-) 

с промяна на неударените а в о. Панагю
рище.

Корол м  — от Кор(о)+ол. Королев ф. 
Кюстендил, 1856, 1893. Королов ф. Че- 
решница (Костурско).

Королеев ф  — от Каролеев с промяна на 
а в о .  Панагюрище (Възраждането), Плов
див, 1870.

Королбмски ф — навярно вм. Горолом- 
ски. Търговище.

Коронинов ф. Кубрат.
Коронка ж — навярно кръстоска от Кор- 

на и коронка. Разградско.
Коропаткин ф — писмена разновидност 

на Куропаткин. Севлиево.
Коротков ф.
Корош м  — от Кор(о)+ош. Корошев 

ф. Трън, 1917.
Корсаков и Корсачки ф — от тур. kur- 

sak ’гушав’. Ямбол.
Корсен м. Брезник, нар. песен.
Корсимов и Корсемов ф  — може би на

рочно видоизменено от Кьорсимов. Пазар
джик.

Корте м — съкрат. от Кортез (?) Кортев 
ф . Долна Диканя (Радомирско). Кортев- 
ски ф.

Кортежов ф  — от ит.-тур. korteci *жен- 
кар’ или вм. Кортезов. Русе.

Кортез м — съкрат. от Кортези. Кор
тезов ф . Сливен, Котленско.

Кортеза ж — съкрат. от Кортезия. Сли
вен, Самоков.

Кортези м  — от ит. cortese ’вежлив, 
любезен, благороден’. Сливен (гроб).

Кортезия ж — от ит. cortesia ’вежливост, 
любезност, благородство’. Самоков.

Кортезка ж — умалит. от Кортеза. Кар
нобат, 1897.

Кортелов ф — от рум. cortel ’колиба,, 
палатка’. Разград, 1900.

Кортенко м — умалит. от Корте (?) 
Кортенков ф. Бургас, 1927.

Кортенски ф — от с. Кортен (Сливен
ско).

Корти м  — разновидност на Корте. Ман- 
каля, 1873.

Кортйна ж — от Курт(а)+ина . Искра 
(Силистренско).

Корто м  — разновидност на Корте. Кор- 
тов ф. Долна Диканя (Радомирско).

Корубов ф  — от коруба  (може би много* 
ядял). Кюстендил (гроб).

Коруджйев и Коруджййски ф — от диал. 
корудж йя  ’пъдар, горски пазач’ (тур. 
korucu). Ихтиманско.

Коруев ф — от тур. kuru ’сух, слаб, 
мършав’. Габрово (Ксантийско), Пловдив.

Коруиванов ф — писмена разновидност 
на Куруиванов.

Корукафов ф — писмена разновидност на 
Курукафов. Шумен.

Корукювлиев ф — писмена разновидност 
на Курукювлиев. Карнобат.

Корулчев ф. Казанлък.
Корумчев ф — видоизменено от Корун- 

чев. Бургас.
Корун м  — от Кор(о)+г/«. Дебърско, 

Струга (нар. песен). Корунов ф. Разлог, 
Исперихско.

Корун а ж — женска форма от Корун.
Корунчо м  — умалит. от Корун. Корун- 

чев ф. Ресен (Македония).
Коруски ф  — от прякор К ур у \ вж. там. 

Богослов (Кюстендилско).
Коруч и Коручев ф  — от прякор К у р у  

(?) Асеновград, 1960 (бащата Коруч, си
нът Коручев).

Корфов ф  — от гр. хбрсрод ’пазва’; срв. 
Скутонов. Калофер, Пловдив.

Корфонбзов и Корфунозов ф  — видоиз
менено от *Корфоносов ’носен в пазва’; 
срв. Корфов и Скутонов. Търново, Дря
ново, Павликени.

Корцан м  — от Корц(е)+а«. Корц&нов 
ф. Хасково.

Кбрце м  — разновидност на Корчо (?) 
Кбрцев ф. Райково (Смолянско).

Корчак м  — прякорно име от Корч(о) 
+с/с. Корчаков ф. Огняново (Елинпелин- 
ско).

Корчан м  — от Корч(о)+а«. Корчанов 
ф. Железница (Софийско).

Кбрчо м  — умалит. от Коро или от Кор
те. Радомирско. Корчев ф. Панчарево (Со
фийско), Пещера, Плевен.

Коршйн м  — от Курш(о)+пя. Коприв
щица, нар. песен.

Коршумов ф — писмена разновидност на 
Куршумов. Гоцеделчевско.

Коршутов ф — може би сродно с Кър- 
шутски. Пловдив.
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Корьо м  — защитно име от корч\ срв. 
Кудьо, Пъдьо, Нехтян. Търговикшо, 17 в. 
Корев ф. Раднево (Старозагорско), Бур
гас.

Косавалйев ф — от диал. косавалйя 'жи
тел на с. Косово (Беленско)’. Орехово.

Косаков ф — от диал. косак 'птица кос'. 
Стара Загора, Пазарджишко.

Косан м  — пожелателно име: да има ху
бава коса (косата се е смятала за признак 
на здраве и младост). Сливница, Добро- 
сл авци (Софийско). Косанов ф. Чепинци 
(Софийско), Разложко.

Косана ж — женска форма срещу Косан.
Косар м  — може би разновидност на 

Косан. Новопазарско, нар. песен. Косаров 
ф. Тополчане (Сливенско). Косарски ф. 
Новачене (Ботевградско).

Косара ж — женска форма срещу Ко
сар.

Косатев ф  — от прякор К осат ия  'с 
хубавата буйна коса'. Трявна, Русе, Пър- 
вомайци (Горнооряховско), Търново.

Косатка ж — от косата 'с хубава буйна 
коса'. Сливен, р. 1902.

Косачев, Косачо в, Косачки и Косашки 
ф — от косач; някъде може да е и превод 
на тур. Оракчиев. Пещера, Чирпан, Ми- 
хайлово (Старозагорско), Ихтиман, Радо
мир, Луковит.

Косе м  — разновидност на Косьо. Габ
рово. Косев ф.

Косекаров ф. Казанлък.
Косеков ф  — от Косев с вмъкнато е к . 

Дебелец (Търновско), Казанлък.
Косен м  — разновидност на Косан. Сво

ге, нар. песен.
Кос&на ж — разновидност на Косана. 

Балша, Банкя, Вердикал, Клисура, Не- 
гован, Опицвет (Софийско).

Косер м  — може би разновидност на 
Косен; срв. Косар. Карлово, Копривщица, 
нар. песен.

Косерков ф — от диал. кдеерка  'твърд, 
упорит човек'. Златарица (Еленско), Габ
рово.

Косето пр  — от птицата кос. Кюстендил, 
1879.

Косйлков ф  — от прякор К осйлко  'мъж 
с плитки коса' (?) Банат (Възраждането), 
Пловдив.

Косйн м  — разновидност на Косен или 
на Кусин. Косйнов ф. Пловдив.

Косйнка ж — може би женска форма от 
Косьо. Ловеч, р. 1940

Косйнко м  — умалит. от Косин. Ко- 
ейнков ф. Карлово.

Коска ж — вм. *Костка, женска форма 
от Коста. София, р. 1933. Кйскин ф. Ка
занлък .

Коскузов ф  — вм. Кускузов. Лясковец.
Космар&нски ф  — от диал. *космарйн  

’космат човек*. Липница (Ботевградско).

Космовски ф — може би псевдон им or  
космос.

Коснйшев ф — писмена разновидност на< 
Куснишев. Въбел (Никополско).

Косо м  — успоредна форма на Косьо с 
твърдо окончание. Косов ф. Русе, Габрово, 
Варна, Етрополе. Косовски1 ф. Русе, 
Видин.

Косовала пр  — от диал. косовалъ 'жи
тел на с. Косово (Търновско)’. Горна Оря
ховица, 1865.

Косовски2 — от с. Косово (такива има< 
няколко).

Косовянов ф  — от косовянин  'жител на. 
с. Косово'. Русе.

Косоров ф  — от рум. cosor 'лозарски' 
нож косер'. Шумен.

Косоруков ф — от рус. косорукий "кри- 
ворък’.

Коспартов ф — може би от рум. cos 
part 'заший плесница’ — според семеен 
спомен бил избухлив и нервен. Еленско, 
Поповско.

Коста м  — гр. Кдота(с) или съкрат. Hat 
българска почва направо от Костадин, 
Константин. Главно ИзБ. Костов ф.

Костадалиев ф — от някое село с подобно- 
име. Тутракан.

Костадйн м  — от Константин с новогръц
ки преход на нт  в нд  и изпадане на двете 
вътрешни н. Из цялата страна, но вече- 
остаряло. Костадйнов ф.

Костадйна и Костадйнка ж — женска, 
форма от Костадин.

Костадйнко м  — умалит. от Костадин. 
Рядко.

Костадйнчо и Костадйнче м  — умалит. 
от Костадин. Рядко. Костадйнчев ф.

Костак м  — съкрат. от Костаки. Виница- 
(Варненско). Костаков ф. Чирпан. Ко- 
сташки ф. Дряново, Плевен, Пелово (Пле
венско), Бреница (Белослатинско).

Костаки м  — гр. Koaxdxi(oc), умалит.. 
от Коста. Старо. Костакев и Костйкиев ф.. 
Попово, Казанлък, Стара Загора.

Косталевски ф  — от с. Косталево (Вра
чанско). Враца.

Кост&н м  — от Кост(а), Кост(о)-{-ал. Вра
чанско, Ивайловград. Костанев ф. Брезово* 
(Пловдивско).

Костйнда1 ж — женска форма срещу Ко- 
станди. Шумен.

Костанда2 м  — разновидност на Костан- 
ди. Сливен, нар. песен.

Костандаки м  — гр. KoaTavTcfcxt(os). Од
ринско.

Костандй м  — съкрат. от Костандин.. 
Старо. Костандйев ф. Кюстендил.

Костандйн м  — разновидност на Коста
дин със запазено вътрешно н. Новопазар
ско, нар. песен.

Костандовски ф  — от с. Костандово (Ве- 
линградско). Велинград.



Костанечки ф — вм. Костенски. София,
Л927.

Костанц м  — от Констанц с изпадане на 
вътрешното н. Костанцов ф. Русе, 1905.

Костанца ж — от Констанца с изпадане 
на вътрешното н. Никопол.

Костанцалиев ф — от диал. кост анца- 
ли я  ’юостенджанец’. Русе, 1882.

Костарлаков ф. Плевен, 1900.
Костасев ф — навярно съкрат. от Куси- 

тасев.
Косте м  — югозападна форма на Коста. 

.Костев и Костевски ф.
Костен м  — от Кост(а), Кост(о)+ея. 

Костенов ф. Врачеш (Ботевградско).
Костена ж — женска форма от Костен. 

Боженица (Ботевградско), Станкедимитров- 
ско, Ярославци (Брезнишко).

Костенаров ф — от диал. *костенар ’?’ 
.Петрич.

Костенко м  — умалит. от Костен. Ко- 
стенков ф. Измаил, 1857.

Костенски ф — от град или село Костенец.
Костерков и Костерски ф. Хайредин 

(Ореховско).
Костиев ф — може би от Костев. Плов

див.
Костик м  — умалит. от Коста (?) Ко- 

стиков ф. Брацигово.
Костйлков ф  — от прякор К ост илкат а  

’сърдит, кисел човек’. Казанлък.
Костйнко м  — умалит. от Коста. Ко- 

стйнков ф. Тополовград.
Костйчков ф — от прякор Костйчката; 

вж. Костйлков. Сливен, Велинград.
Което м  — северозападна форма на Ко

ста. Ботевград, Кнежа, Луковит. Костов 
и Което веки ф.

Коетодйн м  — разновидност на Коста
дин. Свогенско, Вършец, Михайловград, 
Айтос, Костодйнов ф.

Кострико ф. (Петър Георгиев Кострико, 
София, 1959).

Костуран пр  — от диал. кост уран  ’чо
век с едри кости*. Софийско.

Костурйнски ф — от прякор К ост урйн ; 
вж. Костуран. Радомир.

Костурко пр  — от диал. костурко; вж. 
Костуран. Костурков ф. Враца, Панагю
рище, Пещера.

Костуров ф — може би от прякор Ко- 
ст урат а. Лясковец, Свищов.

Костурски ф  — от град Костур. Кюстен
дил, Станке Димитров.

Костянев ф — може би от Коста и Яне 
(от поговорката „пуне Коста, пуне Яне“). 
Ковачевица (Гоцеделчевско).

Косулйев ф — от диал. косулйя  ’жител 
на с. Косуй*. Тутракан.

Косьо м  — от *Кбстьо, разновидност на 
Коста. Търново. Кбсев ф. Търново, Стара 
Загора, Ямбол, Карнобат.

Кота1 ж — женска форма от Кото. Вра
ца, Добри дял (Горнооряховско). Котин 
ф. Варна. Котински ф. Трудовец (Ботев
градско).

Кота2 м  — западна форма на Кото. Брез
ник, 1893.

Котабанов ф. Асеновград, 1893.
Котака пр  — от кот ак  (имал изпулени 

очи). Ботевград. Котаков ф. Малко Търново. 
Коташки ф. Луковит.

Коталанов ф — от диал. *кот алан  ’ко
тарак’ (?) Пловдив.

Котанов ф — от кот ан  ’котарак’. Кар- 
лово, Бургас.

Котарански ф — от кот аран  ’котарак’. 
Новачене (Ботевградско).

Котаров и Кбтарев ф — от диал. кот ар  
’колиба за куче; ехлупена къщурка’. Бал
чик, Толбухинско, Варна, Шумен, Свищов, 
Етрополе, Чирпан, Пловдивско, Стара За
гора, Ямболско. Котарски ф. Радуил (Са
моковско).

Коташ м  — от Кот(о) +  аш . Коташев ф .
Чепинци (Софийско).

Коте м  — югозападна форма на Кото. 
Котев ф.

Котелишкий ф  — навярно от град Ко
тел. Габрово, 1853.

Котеновски ф — от с. Котеновци (Ми
хайловградско). Михайловград.

Котеванов ф — от диал. *кот епан  ’свит 
на кълбо човек’ (?); срв. Котупов.

Кбтерков ф — от диал. кдтерка; вж. 
Котаров. Кула.

Котетерев ф. Брацигово (външно лице).
Котйн м  — писмена разновидност на 

Кутин. Котйнов ф. Казанлък.
Кбтиркьов ф  — разновидност на Котер- 

ков. Банско.
*К6тко м  — умалит* от Кото. Котков 

ф. Казанлък. Котковски ф. Райково (Смо- 
лянско), 1720.

Котланов ф — от диал. *кот лан  ’ко
тарак’ (?) Ник. Милев.

Котларов и Котларски ф — от кот лар. 
Видин, Костенец, Враца, Берковица, Ми
хайловград, Разлог, Боженица, Литаково 
(Ботевградско).

Котловец ф — от град Котел. Търново, 
1900.

Котляров ф — от кот ляр  ’котлар’. Ста
ра Загора.

Кото м  — видоизменено от Костадин 
или от Никола. Ботевградско, Враца. 
Котов ф.

*Котдй м  — разширено от Кото. Котоев 
ф. Милковица (Никополско).

Котоков ф. Хаджи Димитър (Казанлъш
ко), Русе.

Котоманов ф. Русе, Варна.
Которански ф — от диал. кот оран  ’ко

тарак’. Ваксево (Кюстендилско).
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Которенов ф. Варна.
Котбров ф — от диал. кот др  ’кочина; 

лошо жилище*. Буново (Пирдопско), Габ
ровница, Лехчево (Михайловградско), Мъг- 
лен (Айтоско), Айтос.

Коточев ф. Бургас.
Котрабаков ф  — от диал. *кот рабак  

’контрабандист’ (?) Пазарджик.
Котрев ф — от необичайната за говора 

дума кд т р и  ’кой, който’; срв. Кугийски. 
Карлово.

Котрулев ф.
*Котул м  — от Кот(о)+//л. Котулев ф. 

Плевенско.
Котупов ф — от диал. ко т уп , ’кълбо, 

топка’. Добромирка (Габровско), Розовец 
(Пловдивско).

Кофалски ф — от Кафалски с промяна на 
а  в о. Вършец.

Кофарджиев ф — от диал. кдфардж ия 
’майстор на кофари*; срв. Катинчаров. 
Копривщица.

Кофеджйев ф — от Кафеджиев с промяна 
на а в о. Беленско.

Кофи лов ф.
Кофинци род в Кюстендилско.
* К&фко м  — умалит. от Ковьо (?) Коф- 

ков ф. Пазарджик.
Кофтев ф
Кохчйев ф — писмена разновидност на 

Кухчиев. Брезово (Пловдивско), Стара За
гора.

Коца1 ж — женска форма от Коце, Коцо. 
Враца, Липница (Ботевградско), Мърчаево 
{Пернишко), Сливнишко, Лом, Ловеч.

Коца2 м  — западна форма на Коцо. 
Трънско, Софийско, Свогенско, Вършец, 
Гурково, Литаково, Рашково (Ботевград
ско). К&Цов ф. Коцин ф. Негован (Софий
ско).

Коц&ков ф — от диал. коцак  'плитка 
коса’. Разлог, Благоевград.

Коцалиев ф  — от диал. коцалия  ’който 
има плитка коса’. Благоевград.

Коцака ж — кръстоска от Косана и Коца. 
Радибош (Македония), Русе.

Коце м  — от Коста, Костадин с преход 
на cm в ц . Главно ЮЗБ. К&цев и Кбцевски ф.

Кбцевнчин ф — от Коцевица, жената на' 
Коце. Елешница (Велинградско).

К&цел м  — от Коц(е)+ел. Кбцелов ф. 
Демирхисарско, Пловдив.

Коцелян м — разширено от Коце или 
о^Коцел. Коцелйнов ф. Брезник.

Коци м — североизточна форма на Коце. 
Русе, Разград, Шумен, Плевен, Плевенско, 
Чомаковци (Бе лос латинско). Кбцев ф.

Коцйл м — от Коц(е)+нл. Коцйлов ф- 
Злвтагрица (Еленско).
v Коцнлко м — умалит. от Коцил. Ktf- 
цйдковскй ф. Борован (Белосл атинско).

Коцйн м  — от Коц(е)+ш* или писмена

разновидност на Куцин. Коцйнов ф. По
дем (Плевенско).

Коцйра ж. Бусинци (Трънско).
Коцо м  — от Което с преход на cm  в ц , 

успоредна форма на Коце. Ботевград, 
Ботевградско, Свогенско. Кбцов ф. К6- 
цовски ф. Борован (Белослатинско).

Кйцол м  — от Коц(е)+с>л. Кбцолов ф. 
Синитово (Пазарджишко).

Кочалийски ф  — от диал. * копалия  ’който 
има (много) кочове’. Лом, 1900.

Кочанков ф  — от прякор Кочанко  ’твърд 
и здрав като кочан’. Дългоделци (Лом
ско), .Лом, Михайловград, Карлово, Сли
вен.

Кочанов и Кочалски ф  — от кочйн\ вж. 
Кочанков. Връв (Видинско), Полица (Бе
лосл атинско), Русе, Търново, Етрополе, 
Казанлък.

Кочарков ф  — разновидност на Кочаров. 
Самоковско.

Кочаров ф — от диал. *кочар ’пастир 
на кочове’. Русе, Варна, Бургас.

Кочемйдов ф. Лясковец, Търново, За
ветно (Поповско), Русе.

Кочемйтов ф — разновидност на Коче- 
мидов. Лясковец, 1922.

Коченджйев ф. Кърджали.
Кочериворов ф.
Кочерянов ф. Стара Загора.
Кочешев ф. Казанлък.
Кочйлов ф  — от диал. *кочйло  ’покрита 

кола, кочия’ (?) Трънско, Радомирско.
Кочйн м  — от Коч(о)+ин. Кочйнов ф. 

Сливен, Варна.
Кочко м  — умалит. от Кочо. Кочков 

ф. Търново, Горна Оряховица, Лясковец, 
Въбел (Никополско), Нова Загора, Долни 
Богров (Софийско).

Кочланов ф — от диал. *кочлан  ’млад, 
израсъл коч; прен. буен, непокорен мла
деж’. Чирпан.

Кочмалйрски ф  — от с. Кочмаларе (ОТец 
Паисиево, Карловско). Карлово, Пазар
джик.

Кочмаров ф  — от диал. *кочмар  ’пастир* 
иа: кочове*. Долно Камарци (Пирдопско), 
Габрово, Студена (Свиленградско).

Кочминев ф. Мъглиж (Казанлъшко).
Кочо м  — видоизменено от Ко£га, Ко

стадин. Главно ЮжБ. Кочев и Кбчов ф.
Кочорйпов ф  — може би от Кочо Арапийа.
Кой$бов ф  — от диал. *ко*фбй ’къщурка*, 

съборетина* (от рум. сосюаЬй).
Кочуков ф  — видоизменено от КючуКб#. 

Банско, Връбница (Софийско).
Кочумов ф  — разновидност на Кочуйов. 

Трънчовица (Никополско).
Кбнтджиевг ф — от диал . кдш адж ия ’уча

стник в надбягване, в кошия’ (тур. ko9 Ucn)v 
Айтос.
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Кош ако веки ф — от диал. *куш ак  ’вра- 
жалец, гадател’ или от тур. ku§ak ’пояс’. 
Габрово.
. Кошалиев ф — от диал. кдш алия  ’жи
тел на с. Кошов, Русенско’. Шумен.

Кошаревски ф  — от с. Кошарево (Брез- 
нишко).

Кошаров ф — от кош ара  (имал кошара 
с овце); срв. Стоков. Панагюрище, Търново, 
Русе, Иваново (Русенско), Ямбол.

Кошарски ф — разновидност на Кошаров 
или на Кошаревски. Радомир, 1893, Пер
ник.

Кошбацев ф. Петрич, 1917.
Кошгенов ф — може би от Кошев Ге

нов. Брезово (Пловдивско).
Кошеджййски ф — разновидност на Ко- 

шаджиев. Ракитово (Велинградско).
Кошелов ф.
Кошенски ф — от кол. Кашенци (Дря

новско). Пловдив.
Кошерански ф — от диал. *кош еран. 

’конто има (много) кошери’. Берковица.
Кошеров и Кбшерски ф — от кош ер , 

може би с преносно значение ’дом с много 
деца, с много работни ръце*. Пловдив, 
Кнежа.

Кошечев ф. Русе.
Кошйн м  — от Кош(о) +  ц«. Кошйнов 

ф. Разлива (Ботевградско). Кошйнски ф . 
Разлива, Правец.

Кошко м  — умалит. от Кошо. Кошков 
ф . Годеч.

Кошлуков ф — от тур. ku§luk ’късно 
утро* (ставал много късно). Пазарджик, 
Пловдив.

Кошляков ф  — навярно видоизменено от 
Кошлуков. Пловдив.

Кошницки ф — от прякор К ош ницат а. 
Ловеч.

Кошничаров ф — от кош ничар. Малко- 
търновско, Грудово, Стара Загора.

Кошо де — от Кочо, Косьо, Коце с друго 
окончание, както Гоце, Гочо и Гошо, Рачо 
и Рашо, Мичо, Мицо и Мишо. Кошев ф. 
Казанлък, Стара Загора, Брезово (Плов
дивско), Генералтошевско, Ихтиман. Кошов 
ф. Ихтиман, Голак (Ихтиманско), Якоруда, 
Белица (Разложко).

Кошов ф — от с. Кошов (Русенско). Русе.
Кошо веки ф  — от с. Кошов (Русенско). 

Русе, Шумен, Нови пазар.
Кошовянов ф  — от диал. коию вянин  ’жи- * 

тел на с. Кошов*. Негованци (Видинско).
*Кошой м  — разширено от Кошо. Ко- 

шоев ф. Банско.
*Кошул м  — от Кош(о)+е/л. Кошулев и 

Кош улов ф. Пазарджик, Пловдив.
Кошутански ф  — от някоя местност Ко

шутата). Кнежа.
Кошутар п р  — от кош ут ар  ’ловец на 

кошути*. Станке Димитров, 1843. Кошу- 
тарски ф. Пловдив.

Кошутов ф — от кош ут а.
Кошя п р  — вм. Коша, от кош . Карлов

ско, 1853.
Кощана ж — име на героиня от филм. 

Дебово (Никополско), р. 1957.
Кощаров ф.
Кощев ф  — може би от необичайно за 

говора кдщ а  ’къща’; срв. Котрев. Враца, 
1900.

Кощенов ф — от диал. кдщ ен  ’костен* 
костелив’. Михайловград.

Кощйев ф — писмена разновидност на1 
Кущиев. Виница (Варненско).

Кощйков ф  — от Костиков с характерен 
за гърците в България преход на с в щ. 
Пещера.

Кощйлковски ф — от диал. кощ илка  ’ко
стилка’; вж. Костилков. Борован (Бело- 
сл атинско).

Кощйров ф — разновидност на Кущи- 
рев. Цалапица (Пловдивско).

Кбщров и Кбщрев ф — може би съкрат.
от кощрява, кощрева ’вид едра грапава 
трева’. Шумен, Самоков.

Коюмджйев ф — писмена разновидност 
на Куюмджиев.

Коюндерлиев ф — от някое село Коюн- 
дере.

Коя ж — женска форма срещу Койо. 
Рядко.

Кояджйков ф — вм. Коеджиков. Беб- 
рово (Еленско), Стара Загора.

Кояна ж — от Коя, Кой(а)+сша. Трявна, 
Сливенско, Ямболско.

Крава ж — от крава ; при обредно под
хвърляне на детето най-напред дошла при 
него и го помирисала крава; срв. Кравьо* 
Кравко. Плевенско.

Краварев, Краваров и Краварски ф —
от кравар. Пловдив, Банско.

Кравая пр  — от кравай  (изял цял кра
вай, правели много краваи за Коледа или 
нещо подобно). Котел. Краваев ф. Бела 
Слатина.

Кравко м — умалит. от Кравьо, Краво. 
Кравко в ф . Сливен, 1883, Казанлък, 1893. 
Никопол, 1893.

Краво м — успоредна форма на Кравьо 
с твърдо окончание. Кравов ф. Враца.

Краводерски ф  — от с. Краводер (Бело- 
слатинско). Бела Слатина.

Кравчо м  — умалит. от Кравьо, Краво. 
Кравчев ф.

Кравьо м  — мъжка форма срещу Крава. 
Кр&вев ф .

Крагуй м — от птицата к р а гу й ; срв. 
Сокол. Крагуев ф.

Крадирйбов ф  — от прякор К радирйба  
(крадял рибата от чужди мрежи). Свищов, 
1888.

Крадлеков ф — от диал. крйдлек  ’който 
покрадва’. Панагюрище, Троян.
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Краешки ф — от к р а й ; срв. Крайниш- 
ки.

Краешников ф — вж. Крайшников. Бла- 
гоево (Разградско).

Краислав м  — старинно име 'слава на 
края си, на земята си’. Бистрица (Софий
ско), 15— 16 век, Етрополски манастир, 
1648.

Крайданов ф — може би видоизменено 
от крайовски бая  ’владетел на град Крайо- 
ва’. Видин.

Крайка ж — женска форма от Крайко. 
Осиковица (Ботевградско).

Крайко м  — умалит. от Крайо. Край
но в ф. Благоевград.

Краймена кръстоска от Крайо и
Кремена. Михайловград, 1880.

Крайна ж — женска форма срещу Край
но. Чурек, 1648, Бр. Миладинови, Троян
ско, Голяма Желязна (Ловешко). Край
ния ф. Лехчево (Михайловградско), Плов
див.

Крайнаров ф  — от диал. *крайнар\ вж. 
Крайшников.

Крайне м  — югозападна форма на Край
но. Крайнев ф. Дрен (Радомирско).

Крайников и Крайниковски ф  — вж. 
Крайшников.

Крайничанец ф  — от с. Крайници (Стан- 
кедимитровско).

Крайнйшки ф — живеят на края на се
лото. Елин Пелин.

Крайно м  — от Край(о)+яо. Горна Ди
каня (Радомирско). Крайнев ф. Горна Ди
каня, Благоевградско. Крайновски ф.

Крайньо м  — успоредна форма на Край
но с меко окончание. Н. Геров.

Крайо м — съкрат. от Краислав и пре- 
осмислено по край: да бъде последно дете 
на многодетно семейство (или: с него да 
настане край на детската смъртност); срв. 
Запрян, Доста. Карлово, Тетевен, Гло- 
жене (Тетевенско), Пирдоп, Търговище, 
Айтоско. Краев ф. Гложене, Ловеч, Кар
ловско, Балчишко, Карнобатско, Крумов- 
градско. Крайовски ф . София, 1885.

Крайселски ф — къщата им била край 
селото. Котел.

Крайслав м  — съкрат. от Краислав. Со- 
фия, р. 1898.

Крайча ж — женска форма от Крайчо. 
Литаково (Ботевградско). Крайчин ф. Бер
ковица.

Крайчо м  — умалит. от Крайо. Ботев
град, Ловеч, Панагюрище, Шумен. Крайчев 
ф* Сливен, 1860, Ботевградска, Панагю
рище, Асеновград, Търговище, Шумен. 
Крайчовски ф. Ботевград.

Крайшников ф — живели на единия край 
на селото (после се преместили на другия). 
Кнежа, Благоево (Разградско).

Кракаков ф. Ловеч, 1878.
Кракацйла пр . Боженица (Ботевградско).

Кракйджа пр  — от диал. кракйдж ; вж. 
Кръкижов. Луковит. Кракйджов ф. Луко
вит.

Крако м , , Етрополски манастир, 1648.
Крала ж — от Краля с твърдо оконча

ние. Ботунец (Софийско).
Крале и Крале м  — разновидност на 

Кральо. Грудово, Голямо Буково, Факия, 
Ябълково (Грудовско). Кралев ф.

Кралевски ф  — от с. Кралев дол (Пер
нишко). Радомир.

Крали м  — от Крале с редуцирано е. 
Желязково (Бургаско).

Кралймарков ф  — от Крали Марко — 
прякор или патриотичен псевдоним. Ку- 
бей (Бесарабия), 1862, Болград, Шумен, 
1893, Свищов, 1897, Пловдив, Отец Паи- 
сиево (Карловско).

Кралйца ж — от Крал(я)+и^а. Трън- 
ско, р. към 1880, Кюстендил, р. 1898.

, Кралйчев ф — може би от Иван Кра- 
лича в Под игото. Карлово, Казанлък.

Кралка ж — умалит. от Краля. Креми
ковци, р. 1923.

Кралов ф — от Кралев с твърдо оконча
ние. Казанлък.

Кралчо м  — умалит. от Кральо. Клисура 
(Софийско), р. 1914. Кралчев ф. Бела Сла
тина. Кралчо в ф. Заножене (Берковско), 
Пловдив, Ямбол. Кралчовски ф. Бела Сла
тина.

Кральо м  — от к р а л ; срв. Царьо, Бано 
(може би отдавнашен превод на Васил). 
Типично за Грудовско; Карнобатско, По
пово, Луковитско, Михайловград. Кра
лев ф. Грудово, Факия (Грудовско), Нова 
Загора, Крън (Казанлъшко), Чепеларе, 
Сърнец (Толбухинско), Павликени — пре
селници от Тракия, Свищовско, Радомир
ско. Кральо в ф. Стоя ново (Ловешко), 
1917.

Краля1 ж — женска форма от Кральо. 
Типично за западната и южната част на 
Софийско (Банкя, Вердикал, Мало Бучино, 
Клисура, Балша, Мрамор, Световрачане, 
Бистрица, Железница), Брезник, р. 1871, 
Берковско, Плевен.

Краля2 м  -т- западна форма на Кральо. 
Брезнищко.

Краманаров или Краменаров ф — вм. 
Кременаров. Пловдив.

Крамарски ф — от диал. *крам ар  ’дре
бен търговец’ (от нем. Kramer). Самоков.

Крамбатлййски, ф . Герман (Софийско).
Краменски ф  — от някое село с подобно 

име. Котел, 1867.
Крамолйнски ф — от с. Крамолин (Сев

лиевско). Плевен.
Кранов ф —  ̂може би от кран  във връзка 

с професията му шофьор; срв, Манивелов.
Кранталиев ф — от диал. крант алия  

’от мах. Крантовци,, Троянско’. Пловдив.
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Крантев, Кран то в и Кран то веки ф  —
от диал. кр й нт а  ’едър, но възслаб човек*. 
Станке Димитров, 1845, Самоков. 1852, 
Гоце Делчев, Пловдив, Липница (Ботев
градско), Черквица (Никополско).

Крапачев ф — вм. Кърпачев. Велинград.
Крапчйнски ф  — от с. Крапец (Софий

ско). Сапарева баня (Станкедймитровско).
Крапчо и Крапче м  — а) умалит. от 

Карп с премет на ар  в ра\ б) от Диал. кр а п  
’къс, нисък*. Прилеп, Варна. Крапчов и 
Крапчев ф. Прилеп, Банско, Русе, Варна.

Крас м  — съкрат. от Красимир. Може 
би единичен случай.

Краса ж — женска форма от Краси, Кра- 
сьо. Русе, р. 1889, Плевен, р. 1937, Вишан 
(Годечко), р. 1894. Красински ф. София, 
1906.

Красен м  — от красен  *хубав*. Ново. 
Шумен, р. 1958 (9), 1959 (6), Толбухин, 
р. 1958 (2), Варна, р. 1956, Разград, р. 
1965.

Краси и Кр&сьо м  — от красен , крйсив. 
Михайловград, р. 1958. Красев ф. Карлово, 
1878, София, 1893.

Красйвка ж — от красив . Казанлък, р.
1929.

Красим м  — съкрат. от Красимир. Ми
хайловград. Кр&симов ф. Михайловград.

Красима ж — женска форма срещу Кра
сим. Михайловград, р. 1933.

Красимйла ж — от красна  и м и ла . Плов
див, р. 1924.

Красимйр м  — „украса на света“ — в 
недалечното минало съвсем рядко, а напо
следък много разпространено. Красимйров 
ф. Давидково (Смолянско).

Красимйра ж — женска форма срещу 
Красимир. Пловдив, р. 1911, 1917, напо
следък много разпространено из цялата 
страна.

Красни м  — може би от името на съвет
ския политически мъж Л. Б. Красин. Плов
див, р. 1922, Брацигово, р. 1950.

Красйна ж — видоизменено от Красна. 
Берковица, Вършец, Враца, Мездра. 
Красйнски1 ф. София, 1906.

Красйни ф  — от ит. Crassini.
Красйнка ж — умалит. от Красйна. Мез- 

дра, р. 1955.
Красински2 ф  — писателски псевдоним.
Красиян м  — кръстоска от Краси и ня

кое име на -ая, -я н . Варна, р. 1957.
Красна ж — от прилаг. крйсна. Прова

дийско, 1952.
Красналиев ф  — от диал. красналия  

’жител на с. Красен, Русенско*. Русе.
Красийрев ф  — навярно вм. Кросна- 

ров.
Красни м  — от красен. Пловдив, р. 1921.
Краснбв ф  —от кроенд  с руско акане. Бе

сарабия, 1857. Красндвски ф. Пловдив, 
1900, Пазарджик, 1905.

Краснодар м — може би от името на град 
Краснодар в СССР. София, р. към 1950.

Красномнр м—разновидност на Красимир. 
Хасково, р. 1922.

Кр&сньо м — от крдсен. Кресне в ф. Со
фия, 1927.

Кр&ста ж — съкрат. от Краста на. Н. Ге
ров.

Краставицата пр  — от крйст авица. Сли
вен, 1893.

Краставичаров ф  — от краст авичар. По
морие.

Краставски ф — навярно от краст авица. 
Пазарджик, 1917.

Крастана ж — писмена разновидност на 
Кръстана. Н. Геров.

Кр&сьо м  — разновидност на Краси. 
Кърджали, р. 1962.

Крася ж  ■ съкрат. от Красимира. Ново, 
рядко.

Кратков ф. Пирдоп.
Кратоволиев ф — от диал. крат оволия  

’жител на град Кратово*. Видин.
Кратунете — род в Осиковица (Ботев- ' 

градско).
Кратунков ф  — от прякор К рат унко  

’прост, възглупав човек*. Ямбол, Бургас, 
Пазарджик, Луковит.

Кратункьов ф — разновидност на Кра
тунков. Елин Пелин.

Кратунов и Кратуиски ф  — от крат уна  
в някакво преносно значение. Крушовене 
(Ореховско), Болярино (Пловдивско), Бре
ница (Белосл атинско).

Кратунчев ф  — разновидност на Кра
тунов или на Кратунков. Самоковско, 
Варна.

Кратьов ф  — може би вм. Крахтев. Кили
фарево (Търновско), 1844.

Кратя ж.
Крахта пр  — от диал. крахт  ’глашатай, 

телялин’ (гр. крееха). Асеновград, 1960. 
Крйхтов ф. Пловдив, 1900, Варна, Толбу
хин.

Крацнов ф  — навярно вм. Краснов. Алфа
тар (Силистренско).

Крач&нов и Крачански ф  — от диал. *кра- 
чан  ’дългокрак човек*. Калофер, Казан
лък, Стара Загора, Пловдив.

Крачко м  — умалит. от Крачо. Крйчков ф. 
Лясковец, Свищов (от Лясковец), Хасково.

Крачо м — от Крайчо с изпадане на й. 
Крйчев ф. Ямбол. Пловдив, Свищов.

Крачол — прякор, схващан като лично 
име — от диал. крачол  ’който носи панта
лони с дълги крачоли*. Могилово (Чирпан
ско) — старо. Крачблов ф. Чирпан, Чирпан
ско, Грудово. Крачолов ф. Алфатар (Сили
стренско).

Крачбноглу ф  — от *крачдн  ’дългокрак 
човек* с турско окончание. Търново, 1852.

Крачулов ф  — вм. Крачунов Или Кра
чолов. Плевен, 1893.
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Крачун м  — рум. Craciun ’Коледа, Рож
дество’. Видинско, Сомовит, Плевенско, 
Плевен, Ловешко, Луковитско, Лопян (Бо
тевградско). Крачунов ф. Златарица (Елен
ско), Търговище, Враца. Крачуновски ф. 
Лехчево (Михайловградско).

Крачуна ж — женска форма от Крачун. 
Сомовит, Видинско.

Крачунковски ф  — от махала Крачунка 
(Тревненско). Дряново, Варна.

Крачюна ж — стара форма на Крачуна. 
Етрополски манастир, 1648.

Крашевски ф — от изселената махала 
Крашево (Станкедимитровско). Кочериново 
(Стан кедим итровско).

Крашников ф — съкрат. от Краешников. 
Благоево (Разградско).

Краян м  — от Край(о) +  ан . Дъскот 
(Търновско), 17 в.

Крежов ф  — може би вм. Грежов.
Крезов ф  — разновидност на Крежов 

или на Кресовски (?) Пловдив.
Крезтцнчов ф. Пазарджик, 1908.
Крекеняков ф — от Керкеняков с мета- 

теза на ер  в ре. Пловдив.
Крекляк пр  — от диал. *крекляк , от което 

е и махала Крекляшка (Троянско). Орешак 
(Троянско), 1917. Креклешки ф. Русе.

Крекманов и Крекмански ф  — от забра
вено крЬкмаНу дума от езика на саксонските 
рудари. Кюстендил, 1879, Станке Димитров, 
Благоевград, Враца.

Креков ф — разновидност на Кряков 
или на Греков. Бесарабия, 1857, Плевен, 
1860.

Крекчов ф — от прякор К рекчо; вж. Кря
ков. Пловдив.

Крелия ж — може би съкрат. от Корне- 
лия. Кътина (Софийско), 1954.

Крема ж — съкрат. от Кремена. Брез- 
нишко, Железница, Негован, Погледец (Со
фийско), Доганово (Елинпелинско).

Кремаков ф  — писмена разновидност на 
Кремъков. Стралджа (Ямболско), Котел, 
Бургас.

Кремен1 м  — от крем ен  ’кремък’ — за
щитно име, еднакво по значение с Камен. 
Шумен, р. 1921, Търговище, р. 1941, Уши 
(Кюстендилско), р. 1952. Кременов ф. Ксан
ти, 1917, Стара Загора.

Кремен8 Ф — писателски псевдоним.
Кремена ж  — женска форма срещу Кре

мен1. Брезнишко, Герман, Кокаляне (Со
фийско), Сливнишко, Върщец, Лютаджцк 
(Врачанско), Разград, р. 1965 (6), Кърджали 
р. 1962 (2).

Кременаров ф —от диал. *кременар  ’който 
работи кремъци за дикани, пушки и др.* 
Дълбок Извор (Първомайско), Чирпан.

К р е а д е д е а  ж — умалит. от Кремена. Брез
нишко, Сливнишко.

Кременичанин ф  — от с. Кремен (Гоце- 
делчевско). Станке Димитров, 1879.

Кременлиев ф  — от диал. крем енлия  ’жи
тел на с. Кремен, Гоцеделчевско’. Ласка- 
рево (Благоевградско), Санданско.

Кременски ф  — от с. Кремена (Врачан
ско). Враца, Бела Слатина, Остров (Оре- 
ховско), Гор. Митрополия (Плевенско).

Кремйков ф — разновидност на Кремъ
ков. Котел, Пловдив, Русе.

Кр&мински ф— вм. *Кременски, отс. Кре
мен (Гоцеделчевско). Пловдив.

Кремка ж — умалит. от Крема. Трън, 
Брезник, Годак (Ихтиманско), Карабунар 
(Пазарджишко), Плевен.

Кр&мо м .— съкрат. от Кремен. Кремов ф. 
Жеравна (Котленско).

Кремъков ф  — от прякор К рем ъка . Каб
лешково (Поморийско).

Кремяна ж — от Кремена с вторично 
якане, както Румяна от Румена. Варна, 
р. 1956.

Крена ф. (Георги Крена, решпер — Кюсте- 
дил, 1879).

Креначов ф. Елин Пелин, 1897, Самоков, 
1923.

Кр&ндо м  — от Крено с вмъкнато д. 
Крендов ф.

Крендьо м  — от Креньо с вмъкнато д. 
Крендев ф. Казанлък, Варна.

* Крено м  — успоредна форма на Креньо 
с твърдо окончание.

Кренчо м  — умалит. от Крено, Креньо. 
Кренчов ф. Видин.

Креньо м  — може би видоизменено от 
Кремен (?) Кр&нев ф. Мирково (Пирдопско).

Крепйев ф — може би вм. *Крепев, от 
*Крепьо „да се крепи, да издържа болести и 
изпитания“ (?) Бойчиновци (Михайловград
ско), Видин, Русе, Кюстендил, София, 1893.

Крепсов ф  — може би от често повтаряно 
„крепи са!“; срв. Сумров. Ловеч.

Крепчев ф — навярно сродно с Крепйев. 
Ямбол.

Креса 1ж — съкрат. от Възкресия. Рядко.
Кресничкн ф  — от с. Кресна (Санданско). 

Благоевград.
Кресовски ф  — от диал. крее ’гребен на 

птица’.
Крестана ж — вм. Кръстана. Гоце Делчев.
Крето м  — може би от Крецо с друго 

окончание, както Вацо и Вато, Гецо и Гето, 
Йоцо и Йото, Мицо и Мито. Мездра, Де- 
бърско. Крето в ф. Враца.

Крецо м  — от рум. сге{ ’къдрав’; срв. 
Къдрьо, Къдрин. Крецов ф. Капитановци 
(Видинско), Черквица (Никополско).

Кречмареков ф — от *Кречмаров (Кръч- 
маров) с вмъкнато ек. Пловдив.

Кречо м  — от Крето, Крецо с друго окон
чание. Златарица (Еленско), Рашково (Бо
тевградско). Кречев ф. Златарица, Пловдив.

Криваков и Крнвачки ф  — от к р и т к  
(ходел с голям кривак и бил побойник). 
Ихтиман, Благоевград.
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Криванов ф — от диал. криван  ’птица 
някаква’. Айтос.

Кривачков ф  — от прякор К ривачкат а. 
Ореховско.

Крйвенски ф — от с. Кривина (такива има 
три).

Крйвенчев ф — от крив Енчо; вж. Криви-. 
Пловдив.

Крйверски ф — от диал. *крйвер  ’крив 
човек, криво дърво или нещо подобно*. Габ
рово, 1900.

Криви- ’1. наведен, разкривен; 2. куц;
3. виновен, неправ* — първа съставна част 
на фамилни имена като: Кривигеоргиев, 
Кривигергов, Кривимилев, Кривинедев, 
Кривирадов, Кривиралчев.

Крйвигеоргйев ф — вж. Криви-. Брезово 
(Пловдивско).

Крйвигергов ф — вж. Криви-. Брезово 
(Пловдивско).

Крйвимилев ф — вж. Криви-. Вече оста
ряло,сега предпочитат само Милев. Ихтиман.

Крйвинедев ф — вж. Криви-. Брезово 
(Пловдивско).

Крйвински ф — от с. Кривина (Софийско). 
Бистрица (Софийско).

Крйвио п р  — от диал. кр и в  ’куц*. Кюстен
дил, 1893. Крйвов ф. Самоков, Велинград, 
Батак,

Кривйрадов и Кривйрадев ф — вж. Кри
ви-. Панагюрище.

Кривйралчев ф — вж. Криви-. Коприв
щица, 1876.

Крйвлев ф — от прякор К рйвльо  ’крив 
или куц’. Търговище.

Крйвналиев ф — вм. *Кривиналиев, от 
с. Кривина; вж. Кривински.

Кривобарски ф — от с. Крива бара (Лом
ско). Видин.

Криводолски ф  — от с. Криводол (Вра
чанско). Враца.

Кривокапич ф  — еднакво по значение с 
Кривошапков.

Кривокрушенски ф  — от с. Крива круша 
(Новозагорско). Нова Загора.

Кривоносов ф — от кривондс. Хисар (Кар
ловско), 1917.

Кривонусов ф  — от диал. кривонус  *кри- 
вонос*. Панагюрище.

Кривореки ф  — от диал. *криворек  ’който 
не говори истината*. Габрово, 1893.

Криворелчов ф  видоизменено от Криви
ралчев. Копривщица, 1952.

Крйворов ф — от диал. криво хорд  ’вид 
хоро* (в студено време си свирел и играел 
„криво хоро“). Смилец (Панагюрско), Плов
див.

Кривошапков ф  — от прякор К ривиш апка  
— ходел с накривен калпак. Чирпан, Плов
див.

Кривошйев и Кривошййски ф  — от криво- 
ш ия  ’човек с крива шия*. Севлиево, Попов- 
ско, Шумен, Ямбол, Стралджа (Ямболско),

Пазарджик, Врачеш, Липница (Ботевград
ско), Ихтиман, Лозен (Софийско).

Кривошййков ф — от прякор К ривош йй-  
ко\ вж. Кривошиев. Враца, Шумен.

Крйвски ф  — от някое село с крив, крива  
в името. Варна.

Кривулев ф  — от диал. кр и вули  ’лисици 
на кола; прен. криви крака*. Велинград.

Крйвчев ф  — от прякор К рйвчо; вж. Кри
ви-. Панагюрище, Карлово, Пловдив, Тър
ново.

Кризманич ф. Карлово.
Крйков ф  — може би от шофьорския уред 

кр и к \ срв. Кранов, Манивелов. Пловдив.
Крил и Крилов ф. (Георги Антонов Крил, 

Габрово, 1961; Андрея Филипов Крилов, 
Търново, 1960).

Крилатски ф  — от прякор К р и ла т и я  (мно
го бързо се движел и работел). Белоград
чик, 1893, Врачеш (Ботевградско).

Крйлен м  — пожелателно име: да има 
криле, да бъде бръз и пъргав. Мрамор 
(Софийско), р. 1932.

Крйлчо м  — от к р и ло , може би в сми
съл ’закрила*. Крйлчев ф. Благоевград, 
Станке Димитров.

Кримеджов ф. Ихтиман (външно лице).
Крймски ф  — може би руско име, от 

полуостров Крим.
Крйна ж — женска форма срещу Крино. 

Вайганд.
Кри наров ф  — от диал. *кринар  ’май

стор на крини’ (?) Видин.
Крйндо м — от Крино с вмъкнато д. 

Крйндов ф. Търговище.
Крйнко м — умалит. от Крино. Крйн- 

ков ф. Харманлийско, Пловдив, 1897, 
Варна.

*Крйно м  — от гр. xpCvog ’цвете крин, 
лилия*.

Кринчаров ф — от диал. *кринчар\ вж. 
Кринаров.

Крйнчо м — умалит. от Крино. Крйн- 
чев ф. Сливен, Ямбол, Средно село (Елен
ско). Ловеч, Етрополе, 1893.

Крислов ф. Варна.
Крйсна ж — може би съкрат. от Кри

стина. Брестовица (Пловдивско), р. 1912.
Крйста ж — съкрат. от Кристина. Со

фия, р. 1933.
Кристабела ж — кръстоска наприм. от 

Кристина и Изабела. Берковица, р. 1958.
Кристалев ф — видоизменено от някое 

друго име по кр и ст а л . Варна.
Кристалена ж — разновидност на Кри- 

сталина. Ново.
Кристалйн м  — мъжка форма срещу Кри- 

сталина. Варна, р. 1956.
Кристалйна ж — кръстоска от Христина* 

Кръстина и крист ал. Варна, р. 1916, Пе
щера, р. 1947.

Кристална ж — от крист ал. Бургас, 1959.
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Кристанов ф — порусена форма на Кръ
станов.

• Кристйна ж — френска форма на Хри
стина. Рядко.

Кристиян м  — нем. Christian. Шумен, 
р. към 1925, дядото немец. Кристиянов ф.

Крйсто м  — вм. Христо с небългарски 
изговор. Крйстов ф.

Кристоловянов ф. Сливен.
Крйта ж — може би от името на остров 

Крит; срв. Критка. Пловдив, р. 1872.
Критикозов ф — от гр. xpitixdg ’кри

тик’. Русе.
Крйтка ж — от името на остров Крит 

«(бащата бил пленник в тоя остров). Криво
дол (Врачанско).

Кришовски ф. Пловдив, 1893.
Кройнов ф. Павел баня (Старозагорско).
Крокодйлов ф — от прякор К рокодила. 

■Стара Загора.
Крольо м  — разновидност на Кральо (?)
Кромидар п р  — от кром идар  ’произво

дител на кромид*. Станке Димитров, 1879. 
•Кромидарски ф.

Кромйдов ф — съкрат. от *Кромидаров. 
Пловдив.

Кромичев ф.
Крондйрков ф — от прякор K pondiip i о 

’който си попийва ракия’ (от диал. крон- 
д й р  ’съд за ракия*). Лозен (Софийско).

Крондьо м  — от Кроньо с вмъкнато д. 
Крондев ф. Ведраре (Карловско), Казан

лък, Цариград, Загоричене (Костурско).
Кроников ф — от Кронев с вмъкнато ик. 

Пловдив.
Крончо м  — умалит. от Кроньо. Крон- 

•чев ф. Пазарджик.
Кроньо м  — от гр. Kp6vog — име на бо

жество от старогръцката митология. Кро- 
нев ф. Пловдив.

Кроснаков ф — от диал. *кроснак  ’нещо 
във връзка с кросно’ (?) Михалци (Павли- 
кенско), Търново, Луковит.

Кроснаров ф — от *кроснйр  ’който прави 
кросна’. Панагюрище, Пазарджик.

Кроснев и Кроен^в ф — от прякор К рос- 
ньо  ’прав и валчест като кросно или нещо 
подобно’. Търново, Варна, Толбухин, 
ЧЗтара Загора, Самоков.

Кросновци род — от кросно  или от рум. 
•crosna ’товар дърва, носени на гръб’. Цере- 
цел (Свогенско).

Кросноков ф — може би грешка вм. Крос- 
паков. Градище (Плевенско).

Кросталов ф — навярно каракачанско 
име. Казанлък.

Кр&те м  — от кр о т ъ к  — пожелателно 
име. Софийско. Кротев ф. Дряново, Тенча 
(Търновско).

Кротко м  — умалит. от Кроте. Кротко в 
«ф . Плевен, 1900.

Кротньо или Кротне м  — разновидност 
«на Кроте. Кротнев ф. Хасково, 1890.

Крото м — успоредна форма на Кроте с 
твърдо окончание. Кротов ф. Пловдив.

Кротош м — от Крот(о) +  ош. Крото- 
шев ф. Казанлък, Марица, 1893.

Кротчо м  — умалит. от Крото. Кротчев ф . 
Казанлък, 1908.

Кроупов ф — чеш. Кгоира (от кгоира 
’лющено жито’). Пловдив.

Крошарански ф — от рум. *сги$аг ’щавяч’ 
(?) Берковица, 1906.

Круговски ф  — разновидност на Круков 
(?) Липница (Ботевградско).

Круков ф  — от к р у к  ’междум. за кърка- 
не’ или сродно с полско kruk ’гарван*. 
Русе, Стара Загора.

Круле м  — далечна разновидност на Кра
льо (?) Лозен (Софийско).

Крулев ф. Лозен, Ябланица (Тетевен
ско), 1917

Крум м — име на старобългарски вла
детел, възобновено от Възраждането на
сам. Нарядко из цялата страна. Крумов и 
Крумовски ф.

Крума ж — кръстоска от Круна и Крум. 
Трънско.

Крумча ж — умалит. от Крума. Трънско.
Круна ж — от диал. * к р ун а  ’корона, ве

нец*. Етрополски манастир, 1648, Трънско, 
Босилеград, Софийско, Кнежа (от Запад
ните покрайнини), Шумен.

Круне или *Круньо м  — мъжка форма от 
Круна. Крунев ф. Берковица, 1893, Горна 
Оряховица, Русе.

Крунислав м  — от Круне и -слае. Ско
пие, 1942.

Крупев ф — бившо Крупа (вж. Кроупов), 
побългарено през 1939 г. при немското на
шествие у нас.

Крупчев ф. София, 1900 (от Букурещ).
Крусев и Крусов ф — от диал. крус  

’буца сол’. Дряново, Горна Оряховица, 
Търново, Панагюрище, Пловдив, Русенско.

Крустев ф — от диал. круст ец  ’бучка сол*. 
Търново.

Кручевски ф.
Круша1 ж — от дърво.и плод круш а* 

срв. Череша, Ябълка. Шумен, р. 1896* 
Крушин ф. Чипровци (Берковско).

Круша2 пр  — от круш а. (Захари Поп* 
христов Икономович Круша, Самоков, Въз* 
раждането).

Крушаков ф — от някоя местност Кру
шака. Свищов, Русе.

Крушалийски ф — от диал. кр уш а ли я  ’жи
тел на град Крушево’ (?) Благоевград.

Крушаров и Крушарски ф — от к р у ш а р • 
Рашково, Скравена (Ботевградско), Гове* 
дарци (Самоковско).

Крушевски ф — от с. Крушовица (Оре- 
ховско). Берковица.

Крушемиков ф. Граница (Кюстендилско).

279



Крушка ж — умалит. от Круша. Круш- 
кин ф. Бистрица, Железница, Панчарево 
(Софийско).

Крушко м  — умалит. от Крушо. Круш- 
ков ф. Бяла, Балчик, Айтос, Пчеларово 
(Кърджалийско).

Крушо м  — от дърво и плод к р у ш а , 
мъжка форма срещу Круша. Смядово (Прес
лавско), 15— 16 век, Лом, 1935. Крушев и 
Крушов ф. Силистра, Поповско, Търново, 
Севлиево, Белеврен (Грудовско), Пловдив, 
Панагюрище, Самоков.

Крушовенски ф  — от с. Крушовене (Оре- 
ховско). Букьовци (Ореховско).

Крушовски ф — от с. Круша или Кру
шово (такива има девет). Габрово, Русе, 
Лехчево (Михайловградско).

Кръджелов ф — разновидност на Кърджа- 
лиев. Смолско (Пирдопско).

Кръджов ф — вж. Кърджов. Ихтиман, 
1903.

Кръжйловци род. Смолско (Пирдопско), 
преселени от Врачеш (Ботевградско).

Кръкачки ф — от диал. кръ кач  ’пияница*. 
Калково (Самоковско).

Кръкйжа пр  — от диал. кръкиж  ’попара 
от сух кукуру^ник с вода’. Боженица (Бо
тевградско). Кръкйжов ф. Новачене (Ботев
градско).

Кръкйшков и Кръкйшковски ф — от пря
кор К ръ кйш ко  ’който се храни с кръкиж’; 
вж. Кръкйжа. Згориград (Врачанско),Боже
ница (Ботевградско).

Кръклисийски ф — вм. Кърклисийски.
Кръкльо пр  — от диал. кръкльо  ’който 

постоянно се кара и заяжда’. Разлива (Бо
тевградско). Кръклев ф. Кюстендил (гроб).

Кръков ф —от к р ъ к  ’междум. за къркане’. 
Мурсалево (Станкедимитровско).

Кръконов ф  — разширено от Кръков. 
Станке Димитров, 1879.

Кръдо м  — успоредна форма на Кръльо с 
твърдо окончание. Своде (Ботевградска).

Кръльо м  — видоизменено от Кръстьо. 
Софийско. Крълев ф. Твърдица (Сливен
ско), Радотина (Ботевградско).

Крънделов ф — от диал. *кръндел  ’късо 
чепато дърво’. Мъглиж (Казанлъшко), 
Казанлък.

Крънджалов ф — може би от рум. cring 
’горичка’ или crincen ’жесток’. Тулча, 
Варна.

Кръндьо м  — от Кръньо с вмъкнато д. 
Кръндев ф. Велес, 1935.

Крънзов ф — от диал. кр ъ н за  ’скръндза, 
скъперник’. Лясковец.

Крънкьовски ф — от прякор К рънкьо  
’който все крънкя, хленчи’. Скравена (Бо
тевградско).

Крънтьо м  — от Кръньо с вмъкнато т . 
Крънтев ф. София, 1893.

Крънчо м  — умалит. от Кръньо. Софий
ско. Крънчев и Крънчо в ф. Локорско (Со

фийско), Литаково (Ботевградско), Банског 
Казанлък, Варна.

Кръньо м  — видоизменено от Кръстьо - 
Софийско. Кръньов ф. Пирдоп.

Кръпаров ф — вм. Кърпаров. Златица. 
Кръплев ф  — от диал. к р ъ п ле  ’късо 

въздебело дърво’.
Кръпчев ф — от диал. *кръпчо  ’нисък 

човек’; срв. Крапчев. Пловдив.
Кръскйев ф — от Кръскьов, подведено по 

имена на -иев. Враца, 1897.
Кръскьо м . — от Кръстьо с преход на 

га’ в /с’. Ботевград, Врачанско. Кръскьов^.
Кръскяна ж — от Кръстяна с преход на 

/п’ в к \  Михайловград, Вършец.
Кръсна ж — съкрат. от Кръстана, Кръ

сти на. Кръсннн ф.
Кръснаров ф — може би видоизменено от 

Кроснаров. Русе.
Кръста ж —женска форма срещу Кръстьо. 

Кръстин ф. Скребатино (Гоцеделчевско).
Кръстан м  — от Кръст(ьо)+ян. Нарядко 

из цялата страна. Кръстанов ф. Кръстанов-
ски ф. Силистра.

Кръстана ж — женска форма от Кръстан. 
Кръстанчо м  — умалит. от Кръстан. 

Кръстанчев ф. Елин Пелин, Герман (Со
фийско) .

Кръстарски ф — от диал. кр ъ ст а р  ’ка
меноделец, който прави надгробни кръстове’. 
Кремена (Врачанско).

Кръстел —югозападна форма на Кръстьо. 
Радомирско. Кръстев ф.

Кръстен а ж — разновидност на Кръста
на. Софийско, Лехчево (Михайловградско).

Кръстеняков ф — от диал. кр ъ ст ен як  
’покръстен циганин’. Враца.

Кръсти м  — североизточна форма на 
Кръстьо. Шумен. Кръстев ф.

Кръстйл м  — от Кръст(ьо) +  UJl- По
лина (Силистренско). Кръстйлов ф. Гоце 
Делчев (гроб), Пловдив, 1917, Никопол.

Кръстйн м — от Кръст(ьо)+и«. Ихтиман. 
Кръстйнов ф. Казанлък. Кръстйнски ф. 

Дълги дел (Михайловградско), Айтос.
Кръстйна ж — женска форма от Кръстьо. 

На разни места из страната. Кръстйнин ф. 
Трявна, 1900.

Кръстйнко м  — умалит. от Кръстин. 
Кръстйнков ф. Казанлък.

Кръстираев ф — от Кръстев и Раев. 
Казанлък.

Кръстников ф — от прякор К ръ ст ника  
(навярно бил кръстник на мнозина). Габро
во, 1900, Пазарджик, 1900.

Кръсто м  — западна форма на Кръстьо с 
твърдо окончание. Лом, Софийско, Само
ковско, Костурско. Кръстов и Кръсто в- 
ски ф.

Кръстьо м  — от кр ъ ст , а в същност 
превод на гръцко Ставри (от атащрбе ’кръст’). 
Из цялата страна. Кръстев (и Кръстьо е) ф . 
Кръстевич ф. Остаряло.
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Кръстян м — от Кръсть(о) -{- ан. Кръст si- 
h o b  ф. Пелово (Плевенско).

Кръстяна ж — женска форма от Кръстьо. 
Берковица.

Кръто м  — от Кръсто с изпадане на с. 
Софийско. Крътов ф. Стара Загора.

Крътьо м  — от Кръстьо с. изпадане на с. 
Кръцелин м  — разширено от Кръцо. 

Радомирско.
Кръцо м  — от Кръсто с преход на cm  в 

ц. Кръцов ф. Враца.
Кръчйл м  — от Кръч(о) +  ил. Кръчйлов 

ф. Плевен, 1900.
Кръчко м — умали г. от Кръчо. Кръчков 

ф. Салаш (Видинско).
Кръчмаров и Кръчмарски ф — от кръч- 

м ар. Разград, Тьрново, Белотинци (Бело
градчишко).

Кръчо м — видоизменено от Кръстьо. 
Кръчов ф. Кремиковци.

Кръшко м  — видоизменено от Кръстьо. 
Кръшков ф^Карлово, Пловдив.

Крюгер м  — по фамилното име на бур- 
ския вожд Ом Крюгер от англо-бурската 
война. Двама-трима, р. към 1904, 1905 г. 

Крюхов ф. Шумен.
Кряков и Кр яко веки ф — от прякор 

К ряко  ’който много кряка, крещи’; срв. 
Крясков, Стара Загора, Чирпан.

Крясков ф — от прякор К ряско; вж. 
Кряков. Калофер.

Ксант м  — от гр. £аvWg ’рус, русо- 
кос’. Ксантов ф. Русе; 1897, Варна, 1900, 
Търново.

Ксанта ж — женска форма срещу Ксант. 
Търново, р. 1892, 1911.

Ксантй ж — по-стара форма на Ксанта. 
Шумен, р. 1871.

Ксантйя Ж ' разширено от Ксанти. 
Шумен, р. 1891,

Ксантули м  — от Ксант +  у  ли . София, 
1897.

Ксатй ж — от Ксанти с изпаднало н. 
Айтос, р. 1895.

Ксатйна ж — разширено от Ксати. Айтос, 
Ксенаки м  — умалиг. от Ксено с гръцко 

-аки . Виница (Варненско). Ксенакиев ф. 
Виница.

Ксенйя ж — гр. Eevia ’гостоприемство* 
— име на календарска преподобна. Шумен, 
р. 1896, 1902, 1922, Русе, Търговище, Ка
занлък, Чирпан, Пазарджик, Вършец.

Ксенка ж умалит. от Ксенйя. Русе. 
Ксено м  — съкрат. от Ксенофон.
Ксенофон м  — гр. Eevoqpfiv ’чуждоези

чен, който говори чужд език’ — име на 
календарски преподобен. Лом, 1893, Берко
вица, 1893, Кошава (Видинско), р. 1931, 
Русе, р. 1898, Насалевци (Трънско), р. 
1918.

Куарти м  — рус. Куарт от лат. quartu&~ 
’четвърти’ (навярно от стари руски пре
селници). Болярово (Елховско); имало и 
поп Куарти от Ямбол.

Куба ж — може би вм. Хуба. Кубин ф .
Кубадйнов и Кубадйнски ф — от град Ку- 

бадин в Северна Добруджа или от с. Коба- 
дън (Лозница, Търговищко). Разград, Шу
мен.

Кубан м  — може би вм. Хубан.Кубанов ф .. 
Ловеч.

Кубарелов ф — писмена разновидност на 
Кобарелов. Мичурин, 1917, Сливен.

Кубатов ф — от тур. kubat ’груб, непо
хватен’.

Кубетски ф — може би разновидност на̂  
Кубатов. Етрополе.

Кублитски ф. Плевен.
Кубов ф. Златолист (Санданско).
Кубраков ф. Казанлък.
Кубрат м  — име на първобългарски вла

детел, разпространено у нас от Възражда
нето насам. Рядко. Русе, р. 1881, 1882, 
1885.

Кубуров ф — писмена разновидност на.- 
Кобуров.

Кубчев ф. Русе, Мадан (Хасковско).
Куванджйев ф — писмена разновидност 

на Кованджиев.
Куверков ф — от диал. куверка  ’извит 

прът под чергилото на кола’. Миланово- 
(Свогенско).

Кувиков ф. Бургас.
Кугелов ф  — от нем. Kugel ’кълбо, 

топка’ (?) Първомай.
Кугйев ф — по-нова и по-рядка форма на 

Кугийски. Самоков.
Кугййски ф — според семеен спомен: ра

ботил дълго време като каменар в Търнов
ско и усвоил от тамошния говор „куги“ вм. 
„кога“, а като се прибрал в Самоков, от 
тая дума му извадили прякор К угй ят а . Са
моков, 1893.

Куда ж — от диал. куд я  ’коря, пъдя* — 
защитно име: уж я кудим за пред злите очи. 
Крушовене (Ореховско). Кудин ф. Широка 
лъка (Девинско).

Кудан м  — от Куд(ьо) +  ан. Куданов ф. 
Видинско.

Кудйров ф — от диал. *кудар  ’1. който 
куди, кори, пъди; 2. водач или член на куда,. 
на дружина работници’.

Кудемов ф  — от Кадемов с преход на* 
неудареното а в у . Мадан.

Куди м  — разновидност на Кудьо. Карно
бат. Кудев ф.

Кудйн м  — от Куд(ьо) +  ин . Пловдив, 
р. 1927. Кудйнов ф. Русе, Челник (Сливен
ско), Пловдив. Кудйнев ф. Свиленград.

Кудйна ж — от Куд(а) +  ина.
Кудлов ф. Калофер, 1893.
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Кудлов ф. Калофер, 1893.
Кудо м  — разновидност на Кудьо с твър

д о  окончание. Кудовски ф. Студена (Пер
нишко). Кудоглу ф — с тур. =  оглу.

Кудузки ф — от тур. kuduz ’ярост, бяс’. 
Кюстендил.

Кудусчйев ф — навярно от същия произ
ход с Кудузки. Русе.

Кудьо м  — мъжка форма срещу Куда; 
-срв. Корьо. Кудев ф. Габрово, Толбухин, 
Каварна, Каблешково (Поморийско), Ксан
ти, 1917, Пловдив.

Куза м  — западна форма на Кузо. Брез- 
■нишко. Кузо в ф.

Кузда ж — женска форма от Куздо. 
Куздин ф.

Куздо м  — от Кузо с вмъкнато д. Ти
пично за Берковица и Михайловградско. 
Куздо в ф.

Кузе м  — югозападна форма на Кузо. 
Кузев ф.

Кузйнчо м  — умалит. от Кузо, Кузьо. 
Кузйнчев ф.

Кузкузов ф — писмена разновидност на 
гКускузов. Лясковец.

Кузланов ф. Севлиево.
Кузлов ф — писмена разновидност на 

Козлов.
Кузма м  — от Козма с отмет на ударе

нието и изясняване на неудареното о в у , 
‘Софийско. Кузмов ф.

Кузман м  — от Кузм(а) +  ан. Рядко. 
Кузманов ф.

Кузман а и Кузманка ж — женска форма 
‘От Кузман. Брезник, Каварна.

Кузмйчев ф  — може би от рус. Кузмич с 
допълнително -ев.

Кузнецов ф — от диал. кузнец  ’ковач*. 
Смолян.

Кузо м  — видоизменено от Кузма. Па
нагюрище, Бодрово (Ихтиманско), Варна, 
Кузов ф.

Кузуджйев и Кузуджййски ф  — от диал. 
кузудж йя  ’шилегар, пастир на шилета* 
{тур. kuzucu). Лозно (Кюстендилско).

Кузумов ф  — писмена разновидност на 
Козумов.

Кузунплик ф. (Мара Антон Кузунплик, 
•Русе, 1936).

Кузунов ф .
Кузчйев ф  —видоизменено от Кузунджиев 

или от Касчиев. Кърджали.
Кузьо м  — разновидност на Кузо с меко 

окончание. Кузев ф. Габрово, Ихтиман, 
Пловдивско.

Куйка ж — женска форма срещу Куйо, 
Жуйко. Челопеч, 1648. Куйкин ф. Пана
гюрище, Бъта (Панагюрско).

Куйко м  — умалит. от Куйо. Куйков ф. 
Сопот, Карлово, Казанлък, Пловдив.

Куйно м  — от Куй(о) но. Куйнов ф. 
Ловеч, Русе.

Куйо м  — а) далечно видоизменение от 
Костадин; б) от Куньо или Кульо с изпадане 
на мекото я ’, л*. Троянско. Куев и Куйо в ф. 
Троянско, Павликени, Пресяка (Ловешко), 
Видин. Куйовски ф. Разлива (Ботевград
ско).

Куйруков ф — писмена разновидност на 
Койруков.

Куйюкаров ф — от тур.-пер. *кбуйкйг 
’селянин’ (?)

Куката пр  — от кука  ’заядлив човек’. 
Гложене (Тетевенско).

Кукев ф  — разновидност на Куков. Зая 
(Дряновско), Стрелча (Панагюрско), Кърд
жали, Кошарево (Брезнишко).

Кукенски и Кукински ф — от диал. 
кукя  ’къща* — необичайна за говора дума; 
срв. Кугийски. Силистра, Каварна, Варна, 
ПЛевен.

Кукеров и Кукерски ф  — от кукер  ’ма
скиран и преоблечен човек*. Дрънча (Па
зарджишко), Пловдив.

Кукладжиев ф — от диал. кукладж ия  
’който разиграва кукли на панаири*. Плов
див.^

Куклата пр  — говори „на кукли“, т. е. 
несериозно, шеговито. Своде (Ботевград
ско).

Куклев и Куклов ф — от прякор К укльо  
’много издокаран, конте’. Разград, Раз
градско, Исперихско, Лясковец, Търново, 
Райково (Смолянско), София, 1897.

Кукленски ф — от с. Куклен (Асенов- 
градско). Пааарджик.

Куков и Куковски ф — от диал. кук  
*1. кукувица; 2. преоблечен човек, кукер*. 
Котел, Калофер, Панагюрище, Пазарджик, 
Звъничево (Пазарджишко), Пловдив, Долна 
Оряховица, Поликраище (Горнооряховско), 
Бърдарски геран (Белослатинско), Орехово, 
Сандански, Враня (Санданско), Кюстендил, 
Хасково, Боженица, Липница (Ботевград
ско), Момина баня (Ихтиманско).

Кукодйнов ф — разновидност на Коко- 
дан. Козарско (Пещерско).

Куконосов ф .—от диал. *кукондс  *с из
вит като кука нос*(?) Хераково (Софийско).

Кукоров ф — писмена разновидност на 
Кокоров. Ореховско, Кнежа, Волуяк (Со
фийско), Хотница (Търновско).

Куконйца ж •— от Кокон(а) +  ица. Со
зопол, р. 1911.

Кукуванов ф. Пловдив.
Кукувейков ф — от диал. кукувейка  ’куку

вица или кукумявка*.
Кукувйчин ф — от прякор К укувйца{т а) 

’самотна жена или изобщо човек*. Бистрец 
(Врачанско). Кукувйчини род в Дивля (Ра
домирско).

Кукуда п р  — вж. Кокудов. Кюстендил, 
1879. Кукудов ф. Кюстендил.
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Кукуев ф — от Кукулев с изпадане на 
мекото л ’.

Кукузов ф — може би от Кузкузов с 
изпадане на едното з. Варна.

Кукуларов ф — писмена разновидност на 
Кокуларов. Пловдив.

Кукулев ф — от диал. к у к у л  ’пашкул* 
(гр. xooxoOAt). Варна.

Кукулйнов и Кукулйчев ф — навярно 
•сродно с Кукулев. Пловдив.

Кукумевка пр  — от диал. кукум евка  ’куку
мявка*. Берковица, 1890.

Кукумеев ф — от диал. *кукум ей  ’куку
мявка*. Търново.

Кукумявков ф — от кукум явка . Сливен, 
1900, Варна, 1940.

Кукурейков ф . — разновидност на Куку- 
решков. Кукуш.

Кукурешков и Кукуряшков ф — от прякор 
К укуреш ко, К укуряш ко  ’който се кокори, 
перчи*. София, 1927, Панагюрище.

Кукурйгин и Кукурйгов ф — от к укур й гу . 
^Малък чифлик (Търновско), Търново, Плов
див.

Кукурин и Кукурйнов ф — разновидност 
на Кукуров Дрен (Радомирско).

Кукурлйев ф — от диал. к у к у р л й я  ’жи
тел на с. Кукорево, Ямболско*.

Кукуров ф — от диал. кукур а  ’глупак*.
Кукурузов ф — от к у к у р у з , може би нео

бичайна за говора дума. Пловдив.
Кукухчев ф — от Кукушчев с преход на 

шч в хч. Ловеч, 1893.
Кукучев ф — от Кукухчев с изпадане на 

-X. Айтос, Стара Загора.
Кукуш пр  — може би от родния му град 

Кукуш (?) Плевен.
Кукушев ф — от диал. *кукуиг ’смрадлив, 

вмирисан’ (от тур. ku$mak, koku§uk. Нова 
Загора (гроб). Стара Загора, Белозем (Плов
дивско), Тополница (Станкедимитровско), 
Ново село (Видинско).

Кукушйнков и Кукушйнски ф — вж. Ко- 
кошннков. Брацигово, 1900, Букьовци (Оре- 
ховско).

Кукушлйев ф — от диал. кукуш лй я  ’жи
тел на град Кукуш*. Кюстендил, 1908.

Кукушчев ф — от прякор К укуш чо\ вж. 
Кукушев. Ловеч.

Кукуянов ф.
Кула ж — съкрат. от Никула, Никулина. 

На разни места из страната. Кулин ф. 
Кулински и Куленски1 ф.

Кулаков и Кулашки1 ф — може би на
рочно съкрат. от Каракулаков. Русе, 1897, 
Бургас, 1917, Летница (Ловешко).

Кулаксъзов ф — от тур. kulaksiz ’безух, 
без уши*. Шумен, Чирпан, 1893.

Кулалиев ф — от диал. к ула ли я  ’жител 
на с. Кулата, Петричко*.

Кулашки2 ф — от с. Каба кулак (Ушин- 
гци,^Разградско). Разград.

Кулашов (в село) и Кулашев (в града) 
ф. Шипочан (Самоковско), Самоков.

Кулдански ф — разновидност на Колда- 
нов. Литаково (Ботевградско).

Кулейков ф. Поповица (Асеновградско), 
1917.

Кулеков ф — от Кулев с вмъкнато ек. 
Панагюрище, Котел, Хирево (Севлиевско).

Кулелиев ф  — от диал. кулели я  ’жител 
на Средна кула, Русенско*. Поликраище 
(Г орнооряховско).

Куленски2 ф — вм. Кулински или от 
с. Средна кула (Русенско). Русе.

Кулешов ф  — писмена разновидност на 
Колешов. Дълбок извор (Първомайско).

Кули м  — източна форма на Кульо. 
Шумен, Преслав, Кирково (Преславско), 
Карнобат. Кулев ф.

Куливанов ф — видоизменено от Кола- 
иванов.

Куликов ф — вм. Кулеков.
Кулилеша п р . Сливен.
Кулилиев ф — вм. Кулелиев.
Кулинкоев ф — от Кулин Койо, Койо, 

син на Кула. Казанлък.
Кулйнов ф — вм. Колинов.
Кулицки ф. Банско.
Кулйцов ф — вм. Колицов. Русе.
Кулйчев ф — вм. Количев.
Кулйшев и Кулйшов ф — вм. Колишев. 

Русе, Варна, Паталеница (Пазарджишко), 
Бяга (Пещерско).

Кулка ж — умалит. от Кула. Кулкин 
ф. Трън, 1905.

Кулкьо м  — умалит. от Кульо. Кул- 
кев ф. Ямбол.

Куло м  — успоредна форма на Кульо 
с твърдо окончание. Кулов ф. Павликени, 
Кесарево (Горнооряховско), Горна Оряхо
вица, Паскалево (Толбухинско), Кубрат, 
Ямбол.

Кулпански ф — от диал. * к улп а н  ’ви
новник’ (от рум. culpa). Русе.

Кулстоев ф  — може би от тур. kula 
’рижд* и Стойо. Севлиево, 1900.

Кулча ж — умалит. от Кула. Кулчии 
ф. Шияковци (Софийско).

Кулчо м  — умалит. от Кульо, Кули. 
Острово (Разградско). Кулчев и Кулчо в ф. 
Търговище, 1893, Вършец.

Кульо м  — видоизменено от Никула, 
както Кольо ог Никола. СИзБ. Кулев ф. 
Силистра, Тутракан, Русе, Шумен, Пре
славско, Търговище, Гиген (Никополско), 
Габрово. Кульов ф. Ник. Милев.

Куман м  — от народностното име ку- 
м ен и . Гложене (Тетевенско), 1755, Тетевен 
(гроб), Бела Слатина, Берковско, Карабу- 
нар (Пазарджишко), Меричлери (Чирпан
ско), Шумен. Куманов ф. Силистра, Плов
див, Търновско.

Кумана ж — женска форма от Куман. 
Берковица.
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Куманичлйята пр  — от град Куманово.
Кумановски ф — от град Куманово.
Кумарджйев ф — писмена разновидност 

на Комарджиев. Ямбол.
Кумашинов ф — от диал. кум аш ин  ’кръ

щелник, кумец’. Пловдив.
Кумбаров ф — от гр. хоиряарос ’кум, 

кръстник’. Казанлък, Варна, Търговище.
Кумбелйев и Кумбилйев ф — разновидност 

на Кумпилов (според местно обяснение: 
„засипан с пясък“ — от тур. kum ’пясък*). 
Попово, Шумен.

Кумбйя м . Долна Оряховица (Горно
оряховско), Търговище. Кумбйев ф. Долна 
Оряховица.

Кумев ф  — от звателната форма куме; 
вж. Кумов. Баховица (Ловешко).

Кумеков ф — от Кумев с вмъкнато ек. 
Цар Асен (Поповско).

Кумен м  — разновидност на Куман. Бер
ковица, Вършец, Лехчево (Михайловград- 

. ско). Куменов ф.
Кумилев ф — може би от кум Мильо. 

Стара Загора.
Кумйнев и Кумйнски ф — разновидност 

на Коминов.
Кумйнков ф — писмена разновидност на 

Коминков. Айтос (гроб).
Кумйтски ф — вм. Комитски.
Кумйчин ф  — от к у м и ц а , на кумицата. 

Горна Лисина (Кюстендилско), Кюстендил.
Кумлигоров ф. Възраждането.
Кумов ф — от кум  (кумувал на мнозина); 

срв. Кръстников. Пловдив. Горски Извор 
(Хасковско), 1906.

Кумпелов и Кумпилов ф — сродно по 
произход с Кумбйя. Драгижево (Търнов
ско), Дряново, Казанлък.

Кумпиков ф — разновидност на Кум
пилов. Горна Оряховица.

Кумрия Ж • Пловдив, р. 1875.
Кумтасев ф — може би от кум Тасе. 

София, 1920.
Кумуров ф. Сопот.
К>пичо м  — кръстоска от Куман и Кунчо. 

Кумчев и Кумчов ф. Асеновградско, Плов
див, Брестовица (Пловдивско).

Куна1 ж — женска форма срещу Куно, 
Куньо. Рядко, на разни места из страната. 
Кунин и Кунински ф.

Куна2 пр  (Ангел Г. Куна, Кюстендил, 
1879).

Кунгулов ф.
Кунда ж — от Куна с вмъкного д или 

съкрат. от Верекунда. Кундин ф.
Кунда ров и Кундоров ф — вм. Кундуров. 

Асеновград, Луковит.
Кундел м  — от Кунд(ьо) +  ел. Кунде- 

лов ф.
Кунджййски ф. Кула.
Кунджов ф  — писмена разновидност на 

Конджов. Бела Слатина.

Кундо м  — от Куно с вмъкнато д. Кун- 
дов ф. Пищигово (Пазарджишко).

Кундраджййски ф — съкрат. от Кунду- 
раджийски. Пазарджик.

Кундрев ф  — от диал. к ун д р и  ’обуща, 
кундури’ (носел кундри, а не опинци).. 
Елин Пелин.

Кундураджйев и Кундураджййски ф  —
от диал. кундурадж йя  ’обущар’ (тур. 
kunduraci). Прилеп, 1905, Ихтиман.

Кундурджййски ф — съкрат. от Кунду- 
раджийски. Алфатар (Силистренско).

Кундуржйев ф — видоизменено от Кун- 
дураджиев. Казанлък.

Кундуров ф — от диал. кундури  ’обу
ща’ (гр.-тур. kundura). Ямбол.

Кундуски ф — от тур. kunduz ’видра,, 
кожа от видра’. Кюстендил.

Кундърджнев ф  — вм. Кундураджйев. 
Шумен.

Кундьо м  — от Куньо с вмъкнато д. 
Кундев ф. Пловдив, 1900, Лопян (Ботев
градско), Варна, Лиляч (Кюстендилско).

Куневка ж — от Кун(а)-\~евка. Банкя, 
Клисура (Софийско), Мошино (Пернишко).

Кунзов ф. — може би видоизменено or 
Крънзов. Лясковец, Търново, Нова Загора.

Куни м  — източна форма на Куньо. 
Варна, Шумен, Стралджа (Ямболско). Ку- 
нев ф.

Кунинчански ф — от кун и н ч а н и н  ’жи
тел на с. Кунино, Врачанско*. Тетевен.

Кунка ж — умалит. от Куна.
Кунко м  — умалит. от Куньо. Курков: 

ф. Сливен, Казанлък.
Куно м  — северозападна форма на Куньа 

или съкрат. от Пекун, Цекун. Михайлов
градско, Врачанско, Червен брег, Ботев
градско, Плевенско. Кумов ф .

Кунпаня пр  — видоизменено от ко м п а 
ния; вж. Компаниев. Кюстендил, 1879.

Кунтериков ф. Казанлък.
Кунто и Кунтьо м  — видоизменено от 

Константин. Кунтов и Кунтев ф . Пловдив, 
Никопол, Своге.

Куп торов ф  — може би от гр. Ko&vxoupocr 
’къса опашка’. Враца.

Кунчо м  — умалит. от Куньо, Куно. 
Карлово, Червен брег. Кунчев и Кунчов 
ф. Карлово, Копривщица, Ботевградско. 
Кунчовски ф. Ботевградско.

Куньо м  — далечно видоизменение от 
Константин. Карнобат, 1870, Разградско, 
Севлиевско. Кунев ф. Габрово, Севлиево, 
Ъглен (Луковцтско), Ихтиман, Видин. Ку- 
ньовски ф. Кнежа. Куньович ф.

Купаджийски ф. Самоков (външно дице).
Купанов ф — може би от Куненов (*Ку- 

пйнов, *Купънов). Пловдив, Шумен.
Купен м  — защитно име срещу детска 

смъртност: не е наш, купен е от по-честитк 
хора; срв. Продан, Агораста. Варна, Тол
бухин, Провадийско, Разградско, Бургас*
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Айтос, Каблешково (Поморийско), Близ
нак (Малкотърновско). Купенов ф. Разград, 
Айтос, Карнобат, Бургас, Грудовско, Гоце 
Делчев.

Купения пр  — като ерген го „купила“ 
богата вдовица, та се оженил за нея. Бо
тевград, 1880, Разград, 1900.

Купенко м  — умалит. от Купен. Купен- 
ков ф.

Купенкьовски ф. Ботевград.
Купенчето пр. Троянско.
Купо м  — съкрат. от Купен. Купов ф. 

Варна, 1882, Драганово (Горнооряховско).
Купринджййски ф — писмена разновид

ност на Копринджийски. Алфатар (Сили
стренско).

Купрйнко м  — писмена разновидност на 
Копринко. Купрйнков ф. Русе.

Купчински ф. Шумен.
Купчо м  — умалит. от Купо. Купчев ф. 

Стрелча (Панагюрско).
Купьо м  — съкрат. от Купен. Купев 

ф. Пловдив.
Куралиев ф — вм. Коралиев. Кричим.
Курасанов ф — от куру Асанов; вж. 

Куру-. Сопот (външно лице).
Курандов ф — от куру Андо; вж. Куру-. 

Благоевград.
Курбаков ф — може би от тур. kurbagi 

’жаба’. Варна.
Курбанколев и Курбанкольов ф — от кур

бан Кольо ’1. станал жертва за нещо; 
2 . обикалял да яде по курбаните*. Ветрен 
(Пазарджишко), Пазарджик, Шумен.

Курбанов и Курбански ф  — от курбан  
*1. жертва; 2. обредна гощавка на селски 
или семеен празник’ (ар.-тур. kurban); 
брезовският Курбанов обикалял да яде 
по курбаните. Бургас, Сливен, Раднево 
(Старозагорско), Брезово (Пловдивско), Жи- 
линци (Кюстендилско).

Курбетов ф — от диал. курбет  ’гурбет, 
чужбина’. Асеновград.

Курдаланов ф — от с. Курталан (Вълча 
поляна, Елховско, или Иванча, Поповско).

Курдалййски ф — от някоя местност Курт- 
даг. Вресово (Айтоско).

Курдйлов ф — може би съкрат. от Курда- 
лийски. Пазарджик.

Курдан м  — от Курд(о)-)- ан, както Въл
кан, Вълчан. Курданов ф. Ямбол, Тетевен.

Курдел&нов ф  — разновидност на Курда- 
ланов.

Курделски ф — писмена разновидност на 
Корделски. Изворче (Ловешко).

Курден м  — от Курд(о)+е«. Курданов 
•ф. Пловдив.

Курджйев ф — съкрат. от Куруджиев- 
Казанлък.

ОДрдо м  — от тур. kurt, kurdu ’вълк’, 
разновидност на Курти. Курдов ф. Енина 
«(Казанлъшко), Ресен (Търновско), Раз

град, Омуртаг, Бежаново, Торос (Луко- 
внтско), Пловдив.

Курдоманов и Курдуманов ф — може би 
от Курдо Манов. Калипетрово (Силистрен
ско), Силистра, 1893.

Курев ф — вж. Курито.
Куреков ф  — от Курев с вмъкнато ек. 

Пазарджик, Пазарджишко.
Курешански и Курешйнски ф  — от диал. 

*куреш  ’пушек (при добиване на дървени 
въглища)’. Враца, Грамада (Кулско).

Кури п р . (Стоян Кури, р. 1928, Станке 
Димитров).

Куриев ф — разновидност на Курев или 
на Курийков. Оризаре (Поморийско).

Куриерски ф — от кур и ер  (дядото бил 
куриер на комитета през 1876 г.). Нова- 
чене (Ботевградско).

Курййков ф — писмена разновидност на 
Корийков. Кула.

Курито пр  — вж. Куру-, Куруто. Ста
ра Загора. Курев ф. Мало Конаре (Пазар
джишко).

Куркарски и Куркаров ф — от диал. 
*куркар  ’който отглежда курки (пуйки)’. 
Враца.

Куркев ф — разновидност на Курков. 
Босилковци (Беленско), Русе, Кошарна 
(Поповско), Павликени, Трявна.

Курков ф — от диал. кур ка  или рум. 
curca ’пуйка’. Крушовене (Ореховско), 
Плевен, Толбухин.

Курколйски ф — от някое село с подобно 
име. Калояново (Пловдивско).

Куркудов ф. Плевен.
Курладйнов ф  — писмена разновидност 

на Корладинов. Пловдив.
Курметев ф — разновидност на Корме- 

тов. Пловдив.
Курмешев ф. Батак.
Курмйлев ф — съкрат. от Курумилев. 

Казанлък.
Курнажев ф — от тур. kurnaz ’хитър, 

лукав*; срв. Корназов. Габрово, Търново.
Курников ф  — от к у р н и к . Згориград, 

Нефела (Врачанско), Враца.
Курнин ф.
Курнов ф. Ловеч, 1878.
Курнбвски ф  — от с. Курново (Врачан

ско). Бъркачево (Белослатинско).
Куров ф  — вж. Куруто.
Куроджаков ф  — от диал. курдож йк ’въз- 

сух*; вж. Куру-. Пловдив.
Куроджййски ф  — вм. Куруджийски. Их

тиман.
Куролйев ф  — вм. Курулнев. Дряново.
Куроп&ткин ф  — прякор от името на 

руския генерал А. Н. Куропаткин, ста
нал известен у нас през Руско-японската 
война; другаде го пишат Коропаткин. 
Айтос, Търново.

Куросанов ф  — от куру Асан. Габрово 
(гроб).
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Куроянов ф. Берковица (външно лице).
Курт м  — от тур. kurt 'вълк'. Н. Геров. 

Куртович ф. Пловдив.
Курта ж — женска форма срещу Курти. 

Ямбол, Каблешково (Поморийско), Кот- 
ленско. Куртин ф. Вършец.

Куртак м  — прякорно име от Курто, 
Курти. Куртаков ф. Пазарджик.

Куртан м  — от Курт(о), Курт(и)+а«. 
Куртанов ф. Мало Конаре (Пазарджишко), 
Смолян, Етрополе.

Куртаров ф — от диал. *курт ар  'въл
нар’ или съкрат. от Коритаров. Толбухин
ско.

Курташа пр  — от някоя местност Курташ 
(тур. kurtta§i 'вълчи камък'). Осиковица 
(Ботевградско). Курташев ф. Панагюрище, 
Пещера. Курташки ф. Бистрица (Софий
ско), Угърчин (Ловешко). Курташин ф. 
Стара Загора. Курташете род и махала в 
Осиковица.

Куртеза ж — кръстоска от Курта и Кор- 
теза. Сливен, Каварна.

Куртезка ж — умалит. от Куртеза. Сли
вен Ямбол.

Куртел м  — от Курт(и)+<?л. Куртелов 
и Куртелев ф. Охрид, 1893, Калофер, Ста
ра Загора, Варна, Гулянци (Никополско).

Куртенко и Куртинко м  — умалит. от 
Курти. Пловдив. Куртенков и Куртин - 
ков ф. Пловдив.

Куртеса ж — разновидност на Куртеза. 
Виница (Варненско).

Куртешев ф — може би видоизменено 
от Курташев. Виница (Варненско).

Курти м  — от тур. kurt 'вълк'; срв. 
Вълко. Сливенско, Ямболско, Карнобатско, 
Каварна, Силистра. Куртев ф. Пазарджик, 
Стара Загора, Ямболско, Силистра.

Курто м  — разновидност на Курти. Сре
ща се повече у цигани. Курто в ф. Пирдоп, 
Панагюрище. Куртовци род в Церецел 
(Свогенско).

Куртоклйев ф  — от някое село с подобно 
име. Сопот.

Куртьо м  — разновидност на Курти. Асе
новград. Куртев ф.

Куру- (тур. kuru 'сух, слаб, мършав') — 
първа съставна част на фамилни имена като: 
Курувълков, Курувълчев, Курудимов, Ку- 
руиванов, Курукънев, Курумилев, Ку
ру хубев.

Курубинов ф  — може би вм. Карабинов. 
Прилеп, 1917.

Курувълков ф — от куру Вълко; вж. 
Куру-. Варна.

Курувълчев ф  — от куру Вълчо; вж. 
Куру-. Варна.

Курудерелйев ф — от диал. к ур у  дере- 
лй я  'жител на с. Куру дере' (такива има 
три). Айтос.

Куруджиев и Куруджийски ф — писмена 
разновидност на Коруджиев, Коруджий-

ски. Панагюрище, Ямбол, Добри дял (Горно
оряховско).

Курудимов ф — от куру Димо; вж. Куру-.- 
Варна.

Куруиванов ф — от куру Иван; вж. Куру-. 
Айтос, Стара Загора.

Курукафов ф — от тур. kurukafa 'суха? 
глава’. Градец (Котленско), Сливен, Бур
гас.

Куруков ф. Стара Загора.
Курукънев ф — от куру Къньо; вж. 

Куру-. Казанлък.
Курукювлиев ф — от диал. к у р у к ю в - 

л и я  'жител на с. Куру кьой (Мало Конаре, 
Пазарджишко)'.

Курулиев ф — а) от Каралиев с промяна 
на неударените а в у\ б) от куру Илия; вж. 
Куру-. Дряново, 1900.

Курулчев ф  — от прякор К у р у л ч о , ' от 
Куруто (?) Старозагорско, Стара Загора.

Курумбашев ф — от тур. kurum 'гордост, 
надменност’ и Ьа$ 'глава*.

Курумилев ф — от куру Мильо; вж. 
Куру-. Казанлък.

Курусански ф — от куру Асан; вж. Куру-. 
Троянско.

Куруто пр  — вж. Куру-. Павликени. 
Куров ф — от нечленуваната форма. Габ
рово, Поповци (Габровско), Търново. Ку- 
рутов ф — от членуваната форма. Айтос.

Курухубев ф  — от куру Хубьо; вж. 
Куру-. Драганово (Горнооряховско).

Курчатов ф.
Курчо м  — от *Куртчо, умалит. от Курти. 

Курчов ф. Голямо село (Казанлъшко). 
Курчиев ф. Казанлък.

Курпю м  — може би нарочно видоиз
менено от Курчо, Куршов ф. Панагюрище, 
1917.

Куршумджйев ф — от диал. * курш ум -  
дж йя 'който лее куршуми или нещо подоб
но'. Варна.

Куршумов и Куршумски ф — от кур ш ум  
(тур. kur§un), навярно в някакво преносно 
значение. Никопол, 1897, Ямбол, Стара 
Загора, Голямо Конаре (Пловдивско).

Кусе м  — разновидност на Кусьо, Кусо. 
Кусев ф . Прилеп.

Кусеров ф —  от диал. *кусер 'къс чо
век. Пазарджик.

Кусйгеоргев ф — от диал. куси  ’къс> 
нисък' и Георге. Куманово, 1917.

Кусймитров ф — от куси Митър; вж. 
Кусигеоргиев. Пловдив.

Кусйн м  — от Кус(ьо), Кус(о)+««. Ку- 
сйнов ф. Пик. Милев.

Кусйтасев ф — от куси Тасе; вж. Ку- 
сигеоргев. Прилеп.

Кускев ф — от прякор Кускьо  'ниси- 
чък' (?)

Кускеджиев ф. Русе.
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Кускузов ф — j t  диал. кускус  ’тестени 
зърна за ястие’ (тур. kuskus). Тутракан, 
1897, Пловдив.

Куслев ф — от прякор К усльо  ’нисък 
човек’. Шумен.

Куснйшев ф — от диал. *куснйш  ’ни
сък човек’. Никопол.

Кусо м  — успоредна форма на Кусьо 
с твърдо окончание. Кусовски ф. Търново, 
1893.

Кусоров ф — разновидност на Кусеров. 
Костенец.

Кустев ф.
Кусьо м  — от диал. кус  ’къс, нисък, 

малък’, близко по значение с Мальо, Мал- 
чо. Лопян (Ботевградско). Кусев ф. Лопян, 
Чепинци (Софийско).

Кустйев ф — вм. Костиев.
Кута ж — а) от Курта с изпадане на 

р, както Кутьо от Куртьо; б) разновидност 
на Къта. Сливен, Зимница (Ямболско), 
Ботевград, Лопян (Ботевградско). Кутин 
ф. Белица (Разложко). Кутински ф. Кнежа.

Кутаров ф — разновидност на Куцаров 
(?) Толбухин.

Кутеков ф — от Кутев с вмъкнато ек. 
Плевен, Копривщица.

Кутелов и Кутелски ф — от кут ел  ’ 1. 
чутура за кълцане сол; 2. крина, шиник;
3. малкият пръст на ръката’. Сливен, 
Каблешково (Поморийско), Севлиево, Да- 
наилово (Крумовградско), Враца, Кър
джали .

Кутелйшов ф — от диал. *кут елиш  ’който 
се навира навсякъде* (от рум. cotelici). 
Варна.

Кутен м  — от Кут(ьо)+ея. Кутенов ф. 
Алфатар (Силистренско), Русе.

Кути м  — от Курти с изпадане на р . 
Ямбол. Кутев ф . Кутйев ф . Карнобат, 
Сливен.

Кутиков ф — вм. Кутеков. Казанлък.
Кутйн м  — от Кут(ьо)+ц«. Кутйнов ф. 

Казанлък, Пловдив, Мусомища (Гоцедел- 
чевско).

Кутйнко м  — умалит. от Кутин. Ку- 
тйнков ф. Пловдив.

Кутйнчо м  — умалит. от Кутин. Ку- 
тйнчев ф. Русе, Търново, Долен (Пазар
джишко).

Кутйрчев ф  — разновидност на Котир- 
кьов. Банско.

Кутлев и Кутлов ф  — от диал. к$ т ле* 
кут ел  ’1. малкият пръст на ръката; прен* 
най-малкият син в семейството*. Малко- 
търновско, Грудово, Бериево (Севлиев
ско), Белица (Разложко), Пловдив.

Кутманов ф — съкрат. от Кутоманов. 
Пловдив, Варна.

Куто м  — а) успоредна форма на Кутьо 
с твърдо окончание; б) от Курто с изпад
нало р  или разновидност на Къто. Коприв

щица. Кутов ф. Кула, Червен брег. Ку- 
товски ф. Разлива (Ботевградско).

Кутоманов ф. Пловдив.
Кутра п р . (Гицка Илиева Кутра, Русе,. 

1896).
Кутрански ф — от Кутрянски със за- 

твърдяло р. Оряхово (Асеновградско).
Кутрев ф — а) от диал. к у т р и  ’клет,, 

злочест’; срв. Злочестиев; б) от диал. 
кут р е ; вж. Кутров.

Кутренски ф — навярно от същия про
изход с Кутрев или Кутрански. Велинград..

Кутриянски и Кутрянски ф — от прякор 
К ут р (и )ян  ’който употребява диалектната 
дума кут ри*\ вж. Кутрев. Пловдив.

Кутров и К утро веки ф — от диал. кут ро  
’малкият пръст на ръката; прен. най-мал
кият син в семейството’; срв. Кутлов. 
Пловдив, Беглеж (Плевенско).

Кутул м  — от Кут(ьо)+ул или вм. Ко- 
тул. Кутулов и Кутулев ф. Казанлък, Твър
дица (Сливенско), Сливен, Плевен.

Кутуш м  — от Кут(ьо)-}-уш. Кутушев 
ф. Пловдив.

Кутьо м  — от Куртьо, Курти с изпадане 
на р. Айтос, Сливен. Кутев ф. Айтос, 
Котленско, Сливен, Стара Загора. Ку- 
тевски ф. Гложене (Тетевенско), Бояна. 
(Софийско).

Кутян м  — от Куть(о)+ця. Кутянов ф. 
Ивайловград, Кърджали.

Куфар джиев и Куфарджийски ф — от 
диал. куф ардж ия ’който пътува с купеш- 
ки куфар, а не с торба* (различно от Ко- 
фарджиев). Самоков.

Куфаров ф — от куф а р , близко по зна
чение с Куфарджиев. Варна, Пловдив.

Куфев и Куфов ф  — от гр. хоОсрос ’пра
зен, несериозен* или от хоифбс ’глух’. 
Пловдив.

Куфраджийски ф — от Куфарджийски с 
премет на ар  в ра. Черни Вит (Тетевенско),.

Кухелов ф — от диал. *кухел  ’несерио
зен човек’ (от гр. xoQtyog). Търново.

Кухтев ф  — от прякор К ухт ьо\ вж. 
Кухелов. Пловдив.

Кухчйев ф  — от Кушчиев с преход па 
ш ч в хч . Брезово (Пловдивско).

Куца ж — от Кута с друго окончание 
или женска форма срещу Куцьо, Куцо. 
Тръстеник (Плевенско), Плевен, 1905.

Куцаки м  — от Костаки с редукция на: 
о и преход на cm в ц. Куцакиев ф. Варна.

Куцаков ф — от диал. *куцак  ’куц_ 
човек*; срв. Топалов. Станкедимитровско.

Куцалов ф  — може би вм. Куцаров. 
Пловдив.

Куц&нски ф — от диал. *куцан\ вж. 
Куцаков. Миланово (Свогенско).

Куцар1 м  — от диал. *куц а р  ’куц 
човек* — а) предпазно име: нека на име 
да е куц, та човекът да е здрав; срв. Си
пана, Сипко, Дупчан; б) защитно име: да
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-бъде макар и куц, но да ни е жив; срв. 
пословицата „Страдна майка рада и на сляпо 
дете“; в) разширено от Куцьо, Куцо. Кар
нобат, Карнобатско, Айтоско, Бургас, Омур
таг, Шумен. Куцаров ф. Карнобат, Кар
нобатско, Айтоско, Омуртаг, Шумен, Тър
говище, Силистренско, Горнооряховско. 
Куцарски ф. Абланица (Ловешко).

Куцар2 пр  — от диал. *куцар; вж. Ку
цар1. Елена, 1852.

Куцел м  — от Куц(ьо)-{-ел. Куцелов ф. 
Варна.

Куцен м  — от Куц(ьо)+е«. Куценов ф. 
Русе.

Куцер м  — разновидност на Куцар1. 
К у церо в ф. Берковица.

Куцидймов ф — от куция Димо. Сопот, 
1917, Пловдив.

Куцйл м  — от Куц(ьо)+ил. Куцйлов ф. 
Каварна, Дряново, Кюстенджа.

Куцйн м  — от Куц(ьо)+ц«. Куцйнов 
ф. Русе.

Куцият п р  — от к уц . Сопот, 1900.
Куцко м  — умалит. от Куцьо. Куцков 

'ф . Устово (Смолянско), Кърджали, Плов
див.

Куцмйнчев ф  — от куц Минчо. Ляско
вец.

Куцо м  — успоредна форма на Куцьо 
с твърдо окончание. Куцов ф. Юделник 
(Русенско). Куцовски ф. Пазарджик. Ку
цо глу ф  — с турско -оглу. Пловдив.

Куцуков ф  — от к у ц у к -к у ц у к  ’междум. 
за куцане*. Пловдив.

Куцьо м  — разновидност на Кусьо или 
от старинно куц  ’късичък, дребен*. Ку- 
цев ф. Твърдица (Сливенско), Куклен 
(Асеновградско), Шумен, Черквица (Ни- 
кополско). Куцеолу ф  — с турско -о глу . 
Търговище.

Кучйев ф  — от диал. кочйя ’покрита 
кола* или от Кухчиев с изпаднало х . Са
моков (от Кукуш).

Кучйлов ф  — вм. Кочилов. Варна.
Кучйнов ф — вм. Кочинов. Маломир 

(Ямболско).
Кучишлйев ф — от с. Кочашлии (Старо

загорско или Поповско). Търново.
Кучкан м  — защитно име: при обредно 

подхвърляне на новороденото най-напред 
минала и го помирисала кучка; срв. Пе- 

-сан, Крава. Търновско.
Кучкаров ф  — от кучкар  ’любител на 

кучета*. Лесичево (Пазарджишко), Само
ков.

Кучкнии род — от кучка. Зидарци (Ра
домирско).

Кучко м  — умалит. от Кучо. KjrtroB 
ф. Крета (Врачанско), Мездра, Мъглиж, 
Ягода (Казанлъшко), Казанлък, Afttoc, 
Севлиево.

Кучкодеров ф  — от диал, кучкодер  ’който 
дере кучета*. Прибой (Радомиреко).

Кучмов ф — от тур. ko§ma ’оплождане 
на животни*. Елин Пелин, Смолян.

Кучо м  — а) от Кунчо с изпадане на 
«, както Дичо и Динчо, Мичо и Минчо, 
Печо и Пенчо; б) защитно име; вж. Куч
кан. Дренов (Ловешко), Згальово, Тръсте
ник (Плевенско), Плевен. Кучев ф. Ловеш
ко, Плевенско. Кучевски ф. Плевен.

Куша ж — женска форма срещу Кушо. 
Свищов, 1888, Етрополе (там го смятат за 
видоизменено от Кръстана).

Кушаджйев ф — от Кошаджиев с изме
стено ударение. Пловдив.

Кушан м  — от Куш(о)+ая. Кушанов 
ф. Плевен.

Кушвалиев и Кушевалиев ф — видоиз
менено от Кукушлиев. Кукуш, 1905.

Кушелиев ф — съкрат. от Кушевалиев.
Кутелов ф —  разновидност на Кошелов. 

Пловдив.
Кушйн м  — от Куш(о)+кн. Кушйнов

ф. Плевен.
Кушкйев ф — от диал. куш кйя  *1. плах, 

страхлив; 2. който лесно се буди от сън; 
3. схватлив’ (от тур. ku§ku). Бяла (Сливен
ско), Сливен, Стара Загора.

Кушко м  — умалит. от Кушо. Кушков 
ф. Плевен, Разград.

Кушлев (и Кушлов) ф  — от диал. К уш - 
льо , прякор на още некръстено дете. Русе, 
Севлиево, Казанлък, Розово (Брациговско), 
Ракитово (Велинградско), Банско, Кър
джали.

Кушо м  — от Кусьо или Кучо, Куцьо, 
Куньо, Кутьо с друго окончание, както 
Гешо, Гечо, Гецо, Гето, Гено, Мишо, Мичо, 
Мицо, Мино. Кушев ф. Никопол, Пордим 
(Плевенско), Поликраище (Горнооряхов
ско), Клисура (Карловско), Чирпан, Ям
бол, Радомир, Грашица (Кюстендилско), 
Велес. Кушовски ф.

Кушовалиев ф — вм. Кушевалиев.
Кушчйев ф — от диал. *куш чйя  *1. ня

когашен соколар; 2. който отглежда и про
дава пойни птички* (тур. ku§$u).

Кушчо м  — умалит. от Кушо. Кушчев 
ф. Русе.

Кущ ф. (Спаска С. Кущ, Флора А. Кущ). 
Кущов ф.

Кущеров ф — разновидност на Кущирев. 
Варна.

Кущйев ф  — разновидност на Кушчйев.
Кущинаров ф. Пловдив.
Кущирев ф  — от местност Куш чаир.
Куюджиклйев ф  — от диал. куюдж ик- 

л и я  ’жител на с. Куюджук (Варненско)’. 
Варна.

Куюмджйев и Куюмджййски ф  — от диал. 
куюмдж ия ’златар* (тур. kuyumcti).

Кшенаки м  — разновидност на Ксена- 
ки. Виница (Варненско).

Къврьков ф — писмена разновидност на 
Кавръкбв. Айтос, 1893.
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Къвур м. Троянско.
Къделков ф — от къделка  (може би имал 

голяма брада); срв. Къжелков. Лясковец, 
Русе.

Къдра ж — пожелателно име: да има къд
рава коса; срв. Згура. Болярци (Асенов* 
градско). Къдрински ф.

Къдрйн м  — от Къдр(ьо)+««. Къдрй- 
«ов и Къдрйнски ф.

Къдрьо м  — пожелателно име: да има 
къдрава коса; срв. Згуро. Къдрев ф. Стара 
Загора, Търново, Русе, Провадийско, Бе- 
лослатинско.

Къжелков ф — от прякор Къж елко  (може 
би имал брадичка като къж ел ’заострена 
къделя от конопен дреб’); срв. Къделков. 
Лясковец.

Къжелов ф  — разновидност на Къжел
ков. Стара Загора.

Къжито пр  — от диал. *къж о ’недора 
съл, запечен човек’. Чирпан.

Къйджйев ф  — писмена разновидност на 
Кайджиев. Шумен.

Къйджйков ф — писмена разновидност 
на Кайджиков. Русе.

Къкев и Къков ф — от Къркев с изпад
нало р. Пловдив, 1900, 1949.

Къкрйнски ф — от с. Къкрина (Ловешко).
Кълбов ф — от прякор К ълбот о  (?) 

Пловдив, Варна.
Кълвачев и Кълвачов ф — от птицата 

кълвач. Котел, 1893, Казанлък, Пещера, 
Асеновград, Паталеница, Дрънча (Пазар
джишко), Пазарджик, Дорково (Велин- 
градско).

Кълдарев ф  — писмена разновидност на 
Калдарев. Тутракан.

Кълдаръмов ф — вм. Калдърмов.
Кълнов ф  — от к ъ лн й  (навярно кълнял 

като жена, а не псувал като мъж). Стара 
Загора.

Кълнъков ф — може би от Кънлъков 
с  премет на н л  в лн . Шумен, Русе.

Къло м  — успоредна форма на Къльо 
с твърдо окончание. Кълов ф. Згориград 
{Врачанско), Враца, Варна.

Кълцев ф.
Кълчеклйев ф — от с. Кълъч кьой (Вар

ненско). Виница (Варненско).
Кълчйшков ф  — писмена разновидност 

на Калчишков. Лясковец, Паскалевец (Тър
новско), Сливен.

Кълчо м  — умалит. от Къльо. Кълчев
ф. Писанец (Русенско).

Къльо м  — от Калин с отмет на ударение
то върху редуцираното а. Тетевен, Петър- 
ница (Плевенско). Къльов ф. Пирдоп, 
1867. Кълев ф. Карлово, Пловдив.

Къна ж — съкрат. от Кръстина или жен
ска форма от Къньо. На разни места, глав
но СИзБ. Къни и ф. Враца. Кънински ф.

Къналиев ф  — навярно вм. Каналев.

Кънда ж — от Къна с вмъкнато д. Кън- 
дински ф. Кнежа.

КЬндалов ф  — може би вм. Кънделов. 
Расово (Ломско).

Къндел м  — от Кънд(ьо)-{-ел. Кънделов 
ф. Бургас.

Къндьо м  — от Къньо с вмъкнато д. 
Къндев ф. Сухиндол, Лисец (Ловешко), 
Самоводене (Търновско), Русе, Варна, Плов
див, Брягово (Първомайско), Граница (Кю
стендилско), Видинско.

Къне м  — югозападна форма на Къньо. 
Софийско. Кънев ф.

Кънка ж  —  умалит. от Къна. Нова За
гора, Толбухин.

Кънко м  — умалит. от Къньо. Кънков 
ф.

Кънлъков ф — от диал. к а н лъ к  ’данък 
за заклан добитък* (тур. kanlik). Шумен.

Къно м  — успоредна форма на Къньо 
с твърдо окончание. Червен брег, Свале- 
ник (Русенско). Кънов ф. Златица.

Кънто м  — от Къно с вмъкнато т . КЪн- 
тов ф. Патриарх Евтимово (Асеновградско).

Кънтьо м  — от Къньо с вмъкнато т . 
Кънтев ф. Пловдив.

Кънчашки ф.
Кънчел м  — от Кънч(о)+ел. Кънче- 

лов ф. Алфатар (Силистренско).
Кънчо м  — умалит. от Къньо или на- 

право от Кръстьо. На разни места из стра
ната. Кънчев, Кънчов и Кънчовски ф<

Къньо м  — видоизменено от Кръстьо. ’ 
На разни места из страната. Кънев ф.

Къпйнов ф — вж. Капинов.
Къпънъков ф — от диал. к ъ п ъ н ъ к  ’нещо 

във връзка с к ъ п ъ н а  (теглилка)*. Долно 
Камарци (Пирдопско).

Кър баш е в ф — съкрат. от Карабашев. 
Хърсово (Новопазарско), Разград.

Кърджалиев и Кърджалийски ф — от 
прякор К ърдж алият а  или от град Кър
джали. Пловдив, Голямо Конаре (Пловдив
ско), Казанлък, Русе.

Кърджанов ф — съкрат. от Караджанов.
Кърджйев и Кърдмййски ф — от диал. 

кърджия ’търговец по панаири’ (от тур. 
юг). Арбанаси (Търновско), Шумен, Варна.

Кърджйлов ф — от тур. kirgi 1 *с проша
рена коса или с бели петна*. Кесарево (Гор
нооряховско), Малък чифлик (Търновско), 
Русе, Казанлък, Дрянковец (Айтоско), 
Каблешково (Поморийско).

Кйрджо м — от Кържо с преход на ж  
в дж. Кърджев ф. Грудовско.

Кържа ж — женска форма от Кържо. 
Кьржин ф. Белоградчик.

Кържалов ф — може би разновидносг ма 
Кърджанов. Дебърско.

Кържан м  — от Кърж(о)+а«. Кържа- 
нов ф. Конска (Брезнишко), Панагюрище.

Кържйлов ф —  вм. Кърджйлов. Павли
кени, Каварна, Ямбол.
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Кържо м  — видоизменено от Кръстьо. 
Кържов и Кържев ф. Виноградец (Пазар
джишко), Ихтиман, Дерманци (Луковит- 
ско),. Бояна (Софийско).

Къркадаков ф — писмена разновидност 
на Каркадаков. Поморие.

Къркаланов ф  — разновидност на Кър- 
келанов. Свиленград.

Къркалйков ф — писмена разновидност 
на Каркаликов.

Къркалйчев ф  — от тур. kirk alici ’който 
получава от 40 места, много*. Свилен
град.

Къркалски ф — от диал. къ ркало  ’пия
ница*. Враца.

Къркйчев ф  — от къркан  ’пияница’; срв. 
Кръкачки. Самоков.

Къркев ф — от тур. kirk keyf *40 (дена) 
кеф* — според семеен спомен: бил даскал 
и като получел годишна заплата, по 40 
дена пиел и си гледал кефа. Карлово, 
Пловдив.

Къркел м  — прякорно име от Кръстьо. 
Челопеч (Пирдопско). Къркелов ф. Стара 
Загора.

Къркеланов ф —  от тур. kirk yalan *40 
лъжи’ — много лъжел. Асеновградско, Плов
див, Пазарджик, Чирпан, Търново, Ляс
ковец, Русе, Долно Камарци, Мирково 
(Пирдопско).

Къркеселйев ф — от тур. kirk keseli 
’който има 40 кесии, много богат’; срв. 
Юскеселиев. Пловдив.

Къркиланов и Къркилянов ф — разно
видност на Къркеланов. Казанлък.

Кърклийски ф.
Кърклисййски ф — от град Кърк клисе 

(Лозенград).
Кърков ф  — може би нарочно видоиз

менено от Къркеланов. Русе, Басарбово 
(Русенско), Алфатар (Силистренско), Шу
мен, Казанлък.

Къркьмов ф — писмена разновидност на 
Каркъмов.

Къркяланов ф — вм. Къркеланов.
Кърлебанов ф  — от диал, *кърлебйн  

'който се кърлеба, люлее, клати’. Петърч 
(Софийско), 1917.

Кърлежов ф — от прякор К ърлеж а. Ста
ра Загора, Тутракан.

Кърлешев ф — разновидност на Кър
лежов. Казанлък.

Кърлешков ф — разновидност на Кър
лежов и Кърлешев. Енина (Казанлъшко), 
Стара Загора, Тутракан.

Кърлйков ф — правописна разновидност 
на Карликов. Севлиево.

Кърло м  — успоредна форма на Кърльо 
с твърдо окончание. Кьрлов ф. Враца.

Кърльо м  — видоизменено от Кръстьо. 
Вършец. Кърлев ф. Вършец, Ихтиман, 
Балша (Софийско), Банско.

Кърмазов ф — разновидност на Карму- 
зов или Кърмъзов. Дряново, Новопазар- 
ско, Благоевградско.

Кърмаков ф — от тур. kirma ’съсипан*. 
Малък чифлик (Търновско). Варна.

Кърмачов ф — от диал. кърм ач  ’кормчия 
на лодка*. Лом, 1893.

Кърмов ф — от тур. kirma; вж. Кърмаков. 
Пещера, Пазарджик, Ягодово (Пловдивско).

Кърмузлййски ф  — от диал. * къ р м уз- 
л й я  ’червен като кърмъз*. Кула.

Кърмъзов ф  — от тур. kirmizi ’че рвен*. 
Пловдив, Варна.

Кърнаков ф  — от диал. карнак  ’карначе*. 
Варна.

Кърначев и Кърначов ф — вм. Карначов 
Лом, 1897.

Кърнешков ф — от диал. *карнеш ко  ’лю
бител на месо’ (от рум. came ’месо’). Тут
ракан.

Кърнйчев ф — може би от кара Ничо.
Кърнолски ф — от с. Кърнол (Кюстен

дилско).
Кърньо м  — видоизменено от Кръстьо. 

Кърнев ф. Павликени, Русе. Кърниев ф . 
Русе.

Къров ф — от прякор К арат а  „чер
ния“ с отмет на ударението и изясняване 
на редуцираното а  в ъ . Казанлък.

Кърпаров ф  — от диал. * къ р п й р  *кър- 
пач*. Златица, Панагюрище.

Кърпачев ф  — от к ъ р п а ч . Калофер, Ло
веч, Плевен, Кюстендил, Банско, Гоце 
Делчев.

Кърпелов ф  — от диал. к ъ р п ел  ’късо 
въздебело дърво (обикн. забой)’. Караве- 
лово (Карловско).

Кърпйшов ф. Етрополе (албанец).
Кърпов ф  — от к ъ р п а  или съкрат. от 

Кърпаров. Пловдив.
Къртаков ф  — може би от кара Тако. 

Плаково (Търновско).
Къртиков ф — от Къртов, Къртев с 

вмъкнато ик. Елхово, 1906.
Къртйпънов ф — от диал. * к ъ р т и п ъ п  

’който кърти пънове*. Русе.
Къртйчев ф  — от диал. к ъ р т и ц а  ’на

стоятелен, упорит човек*. Новаково (Асе
новградско).

Кърто м  — видоизменено от Кръстьо. 
Къртов ф. Варна, Шумен. Къртовски ф.

Къртунов ф  — разновидност на Кра- 
тунов. Казанлък, Търново.

ВДртьо м  — видоизменено от Кръстьо. 
Кйртев ф. Карнобат, Чирпан, Кричим, Ба- 
ланово (Станкедимитровско). Кьртевски ф.

Кьрц&нов ф  — може би от кара Цано.
Кърцелянски ф  — може би видоизменено 

от Къркеланов. Орехово.
Кьрцо м у Кърцов ф — вм. Кръцо, Кръ- 

цов. Враца.
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Кърчан м  — видоизменено от Корчан 
или от Кръстан. Кърчанов ф. Иваняне 
(Софийско).

Кърчйн м  — от Кърч(о)+и«. Кърчйнов 
ф. Пазарджик, 1917. Кърчйнски ф. Гагаля 
(Русенско).

КЬрчо м  — видоизменено от Кръстьо. 
Кърчев ф. Горна Оряховица, Поликраище 
(Горнооряховско), Белене (Свищовско), Ни- 
кополско, Ореховско, Плевен, Мирово (Чир
панско), Пловдив, Избегли (Асеновградско). 
Кйрчовски ф. Велинград, Кичевско.

Кърчоков ф. Бяла (Варненско).
Кършаков ф. Косенец (Македония), Ка

занлък, Стара Загора, Търговище, Варна.
Кършалъков ф — писмена разновидност 

на Каршалъков.
Кършан м  — от Кърш(о)+ан. Кърша- 

нов ф. Чирпан, Стара Загора.
Кършел м — от Кърш(о)+ел. Кърше

ло в ф. Варна.
Кършй ж . Виница (Варненско) — га- 

гаузка.
Кършибрадов ф — имал голяма брада 

и като говорел, я „разкършвал“. Стара 
Загора.

Кършйгоров ф  — от прякор К ърш йгора  
’много буен човек*. Плевен, 1900, 1940.

Кършййски ф  — от тур. kar§i ’насрещен, 
противоположен*. Берковица.

Кършиков ф  — от Кършев с вмъкна
то ик.

Кършо м  — видоизменено от Кръстьо, 
разновидност на Кърчо, Кърцо. Кършо в 
ф. Елена, 1893. Кършев ф. Елена, Сливен, 
Панагюрско. Кършовски ф. Елена, 1860, 
Провадия, 1879.

Кършул м  — от Кърш(о)+|/л. Кършу- 
лев ф.

Кършутски ф . Куманово.
Къръкчйев ф  — от диал. ка ръ кчия  

’който намества счупени кости и изкълчени 
стави, костоправ’ (тур. kinkgi). «

Късаиванов ф — от тур. kisa ’нисък* 
и Иван. Варна.

Късано в ф — от диал. *късйн  ’нисък 
човек’ (от тур. kisa). Лехчево (Михайлов
градско).

Късйпетров ф  — от къса Петър; вж. 
Късаиванов. Варна.

Късев ф  — от прякор К ъсьо  ’нисък чо
век’; срв. Къслев. Търново, Горнооряхов
ско, Калофер, Сопот, Сливен, Пловдив, 
Ковачевица (Гоцеделчевско).

Късигьорев ф — от късия Гьоре. Чирпан.
Късканджйев ф — от диал. къ ска н - 

дж йя *1. ревнивец; 2. завистник* (тур. 
kiskanci).

Къскатййски ф — писмена разновидност 
на Каскатийски. Долно Камарци (Пир- 
допско).

Къскин ф. Багренци (Кюстендилско).
Късколев ф — от късия Кольо. Пловдив.

Къслев и Късльов ф — от прякор К ъ с- 
льо ’нисък човек’; срв. Късев. Белотин- 
ци, Стубел (Михайловградско), Пловдив. 
Късльовски ф

Късмарййкин ф, мн. ч. Късимарйй- 
кини — от късата Марийка. Брезово (Плов
дивско).

Късметлййски ф  — от диал. късм ет 
л и я  ’щастлив, честит’ (ар.-тур. kismetli). 
Чомаковци (Белослатинско).

Късметов и Късметски ф  — от к ъ с 
мет  ’щастие’ (ар.-тур. kismet). Казанлък, 
Кюстендил (гроб), Скравена (Ботевград
ско).

Къснеделчев ф — от къс(ия) Неделчо. 
Русе.

Късовски ф — от прякор Късо; срв. 
Късев, или от с. Късовци (Дряновско). 
Кнежа.

Късоглед ф — от късоглед . Русе, 1893. 
Късогледов ф. Русе, 1897.

Късцанев ф — от късия Цаньо. Ляско
вец, Шумен (според семеен спомен бил 
много висок и иронично му казвали „къ
сия“) .

Късчййски ф  — разновидност на Кас- 
чиев. Алфатар (Силистренско).

Късъров ф  — писмена разновидност на 
Касъров.

Къта ж — женска форма от Къто. Ка
лен (Врачанско), Враца, Тученица (Пле
венско), Брезнишко.

Кътан м  — видоизменено от Кръстан 
Кътанов ф.

Къте м  — западна форма на Къто. Со
фийско. Кътев ф.

Кътена ж — разновидност на Кати на. 
Панчарево, 1892, Горубляне, 1902 (Софий
ско).

Кътйлов ф — вж. Катил. Русе.
Кътка ж — умалит. от Къта. Търнава 

(Бе л ос л ати н с ко).
Кътников и Кътнишки ф — от диал. 

* къ т н и к  ’който си стои в къта, не общува 
с хората*. Габрово, Благоевград.

Къто м  — видоизменено от Кръсто. Бе
лослатинско, Софийско. Кътов ф. Бело
слатинско, Врачанско, Етрополе, Бяга (Пе
щерско). Кътовски ф. Койнаре (Белосла
тинско) .

Кътьо м  — видоизменено от Кръстьо. 
Трявна. Кътев ф. Трявна, Разградско.

Къца ж — женска форма от Къцо. Ба
ница (Врачанско).

Къцан м  — от Къц(о)-|-а«- Къцанов ф. 
Сливница.

Къцарков ф — разновидност на Кацър- 
ков. Лясковец.

Къце м  — югозападна форма на Къцо- 
Кйцев ф. Кюстендил.

Къцел м  — от Къц(о)+ел. Къцелски ф . 
Лозен (Софийско).
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Къцо м  — галена форма от Кръстьо. 
Кьцов ф .

K ina ж — женска форма от Къчо. Бело
градчишко, Търговище. Къчин ф.

Къно м  — видоизменено от Кръстьо, 
успоредна форма на Кънчо, Къто, Къцо, 
Къшо. Мездра, Червен брег, Видин. Къ- 
чев и Къчов ф. Видин, Михайловградско, 
Бел ос латинско, Плевенско, Лясковец, Пе
щера.

Къшаков ф. Казанлък.
Къшканов ф.
Къшлбв ф — от диал. къ ш ла  ’зимна 

кошара за овце* (тур. ю§1а). Бургас.
Къшо м  — успоредна форма на Къто, 

Къчо, Къцо. Лозен (Софийско). Къшев 
и Къшов ф. Лозен, Драговищица (Софий
ско)

Къшъмов ф — писмена разновидност на 
Кашъмов. Самоков.

Кьойбашиев ф  — от диал. кьдйбаш ия  
’селски първенец’ (тур. kdyba§i). Кало

фер, Пловдив.
Кьойбашин и Кьойбашинов ф  — разно

видност на Кьойбашиев. Локорско (Со
фийско).

Кьокаров ф — от диал. *кьокйр  ’лозар* 
(от тур. кок ’корен’). Граница (Кюстен
дилско) .

Кьокбашиев ф  — от диал. *кьдкбаш ия  
’родоначалник* (тур. kokbasi). Елхово (Ка
занлъшко).

Кьолйев ф  — вм. *Кьойлиев; вж. Кюв- 
лиев. Драганово (Горнооряховско).

Кьолов ф.
Кьолофарски ф — писмена разновидност 

на Кюлуфарски. Берковица.
Кьомеров ф  — навярно вм. Кемеров.
Кьонков ф. Пловдив.
Кьонтов ф. Скравена (Ботевградско).
Кьопекчйев ф  — от тур. kopekgi ’куч

кар*. Разград, 1917.
Кьбпчов ф  — от прякор К ьдпчо  ’куц 

човек*. Скравена (Ботевградско).
Кьор- (тур. кбг ’сляп’) — първа съставна 

част на фамилни имена като: Кьоранге- 
лов, Кьоратанасов, Кьордобрев, Кьор- 
костов, Кьормишев, Кьорпеев, Кьорхри- 
стов.

Кьоравски ф  — от прякор К ъдравия; 
вж. Кьор-. Пчеларово (Кърджалийско).

Кьорангелов ф — от кьор Ангел; вж. 
Кьор-. Русе.

Кьоратанасов ф  — от кьор Атанас; вж. 
Кьор-. Атолово (Ямболско).

Кьоргосов ф  — от диал. *къоргос *не- 
благодарен’ (тур. korgozlu). Казанлък.

Кьордобрев ф  — от кьор Добри; вж. 
Кьор-. Брезово (Пловдивско).

Кьбрдев и Кьор до в ф. Севлиевско.
Кьорев, Кьоревски и Кьбровски ф — от 

къдрав, кьор . Самоводене (Търновско), 
Пловдив.

Кьбрколовци род — от кьор Коло; вж. 
Кьор-. Липница (Ботевградско).

Кьоркостов ф  — от кьор Коста; вж. 
Кьор-. Пасарел (Самоковско).

Кьормйшев ф  — от кьор Мишо; вж. 
Кьор-. (Бащата, р. 1909, се пише Кьор
мишев, синът, р. 1938 — само Мишев).

Кьорпанов ф  — разновидност на Кюр- 
панов.

Кьорпеев ф  — от кьор Пейо; вж. Кьор-. 
Русе

Кьорхрйстов ф — от кьор Христо; вж. 
Кьор-. Русе, Казанлък.

Кьорчев ф  — от прякор Кьорчо; вж. 
Кьор-. Лясковец, Търново, Шумен, Варна.

Кьоса1 и Кьосе м . Н. Геров.
Кьбса2 п р  — от диал. къос ’птица кос* — 

обичал да си свирука с уста. Ботевград, 
Трудовец (Ботевградско). Кьосов и Кьо- 
совски ф. Ботевградско, Враца, Кнежа, 
Ореховско.

Кьосашки ф — от диал. кьосак 'кьосав 
мъж*. Кула, Орехово.

Кьосев ф — от кьосе *мъж, на когото не 
растат мустаци и брада* (пер.-тур. kose). 
Панагюрище, Пловдивско, Каварна, Се
верна Добруджа.

Кьос&иванов ф  — от кьосе Иван; вж. 
Кьосев. Пещера, Варна.

Кьосеилиев ф  — от кьосе Илия; вж. 
Кьосев.

Кьосекиров ф — от кьосе Киро; вж. 
Кьосев. Казанлък, Стара Загора.

Кьосенски ф — от някое село с кьосе 
в името (такива има десетина). Пирот.

Кьослев ф  — от диал. кьосле ’малко 
кьосе* или от тур. kosele ’дебела кожа, гьон*. 
Брацигово.

Кьостебеков ф  — от тур. kostebek ’кър
тица*. Шумен, Русе, Плевен.

Кьофкаров ф  — по-далечна разновидност 
на Кьофторов. София, 1908, Прилеп, 1917.

Кьофтаров ф — разновидност на Кьоф
торов. Пазарджик.

Кьофторов и Кьофторски ф  — видо
изменено от пер.-тур. koftehor ’измамник, 
самохвалко’. Костенец.

Кьошев ф — от кьошЬ ’1. ъгъл; 2. уеди
нено място’ (пер.-тур. ко$е). Габрово, 
1900, Плевен (от Македония).

Кювлйев ф  — от Диал. кю влия  ’селянин’ 
(тур. koylu). Хасково, Сливен, Пловдив, 
Габрово.

Кюзов ф  — от тур. ktiz ’гореща пепел, 
спуза*. Церова кория (Търновско).

Кюков и Кюковски ф  — от диал. кю к, 
кюковец ’птица по мочурищата*. Кремена, 
Руска Бела (Врачанско), Бела Слатина, 
Борован (Белослатинско), Рогозен (Оре
ховско).

Кюккиюв ф  — от диал. *к/Ькюр ’птица 
кюк’. Бърдарски геран (Белослатинско).



Кюла ж — може би видоизменено от 
Кула. Кюлин ф. Трънско, Чипровци (Бер
ковско).

Кюлавски ф — от кюлаф\ вж. Кюлявков. 
Русе.

Кюлафлйев и Кюлафлййски ф  — от диал. 
кю лаф лйя  ’който носи кюлаф* (пер.-тур. 
kiilAhli). Мирково (Пирдопско).

Кюлбасанов ф — от тур. kiil basan ’който 
гази из пепелта* (?) Русе.

Кюлджйев ф  — от диал. кюлдж йя ’който 
събира и продава дървена пепел за сапун* 
(тур. kiilcii); вж. Пепелджийски. Беброво, 
(Еленско), Поповско.

Кюлев и Кюльовски ф  — може би от 
рум. chiul ’изиграване, измама*. Търговище, 
Благоевградско.

Кюлевчалиев ф — от диал. кюлЪвчалия 
’жител на с. Кюлевча (Шуменско). Шумен.

Кюлеров ф — навярно във връзка с тур. 
kiil ’пепел* или с Кюлев. Търговище.

Кймпгнн ф . Згориград (Врачанско), Ми- 
ланово (Свогенско).

Кюлтов ф . Медковец (Врачанско), Враца.
Кюлумов ф. Ярлово (Самоковско), Ресен 

(Македония.)
Кюлуфарски ф  — от диал. кю луф ар  ’ка

чулата чучулига*. Вършец.
Кюлханов ф — от диал. кю лхане  ’шмекер, 

негодник* (пер.-тур. kiilhani). Маданско.
Кюлюмов ф — разновидност на Кюлумов. 

Ксанти, 1917.
Кюлюрев и Кюлюров ф — разновидност 

на Кюлеров. Шумен.
Кюлявков ф  — от прякор К ю ляф ко  ’който 

носи кюляф’ (пер.-тур. кШйЬ ’островърха 
шапка*. Кюстендил.

Кюляков ф. Шумен.
Кюмурджйев ф — разновидност на Кюмюр- 

джиев. Чепинци (Софийско), Бургас.
Кюмюрджйев и Кюмюрджййски ф — от 

диал. кюмюрдж йя ’въглищар* (тур. ко- 
miircii). Стара Загора, Бургас, Алфатар (Си
листренско).

Кюмюрев и Кюмюров ф — навярно съкрат. 
от Кюмюрджйев. Стара Загора, Исперих- 
ско, Враца.

Кюнелийски ф. Пловдив.
Кюно п р  — от диал. кю н  *кюнец, кюнк’(?) 

Кюстендил, 1879. Кюн&то п р , Ботевград, 
Трудовец (Ботевградско.

Кюпев ф — от тур. kiipe ’обеца*; срв. 
Обеца нов. Кюстендил.

Кюпелйев и Кюпелййски ф — от диал. 
*кю пелйя  ’(мъж), който носи обеца* (тур. 
kiipeli). Варна, Живково (Ихтиманско).

Кюпов ф — от прякор Kibna  (нисък и 
дебел като делва, като кюп); срв. Стъпов. 
Станке Димитров, Пловдив.

Кюпрйбашиев ф — разновидност на Кюп* 
рюбашиев.

Кюпрюбашиев ф  — от тур. k6priiba$mda 
*при големия мост’ — къщата или дюкянът 
му бил срещу големия мост. Беброво (Елен
ско).

Кюра ж—съкрат. от Кюрана. Ник. Милев.
Кюрйн м  — видоизменено от Киран. Раз

град, Русе, Никопол. Кюранов ф. Разград, 
Русе

Кюр&на ж — женска форма от Кюран. 
Никопол.

Кюрдеков ф — от Кюрдов с вмъкнато ек. 
Пловдив.

Кюрдов ф — от народностно име кюрд. 
Луковит.

Кюрекчйев ф  — от тур. kurek^i ’който 
прави лопати*. Пазарджик.

Кюркйев ф  — видоизменено от Кюркчиев. 
Луковит.

Кюркчиев и Кюркчййски ф — от диал. 
кю ркчия  ’кожухар* (тур. kiirkfu). На разни 
места из страната.

Кюрофйкалски ф. Дружево (Свогенско).
Кюрпанов ф  — от диал. *кю рпан  ’нежен, 

младичък’ (от тур. кбгре). Етрополе, 1893.
Кюрпето пр  — вж. Кюрпанов. Севлиево.
Кюртанов ф.
Кюртев и Кюртов ф — разновидност на 

Кюрдов (от тур. Kiirt,-dii). Пловдив, Шумен, 
Самоков.

Кюрцов ф. Силистра, 1894.
Кюрчйев и Кюрчййски ф — вм. Кюркчиев, 

Кюркчийски. Лозен (Софийско).
Кюрчо м  — съкрат. от Кюран. Ник. Ми

лев. Кюрчев ф. Бърдарски геран (Белосла- 
тинско), Говедарци (Самоковско).

Кюсебонев ф  —от кюсе Боньо; вж.Кюсето. 
Елхово (Казанлъшко).

Кюсекостадинов ф — от кюсе Костадин; 
вж. Кюсето. Пещера.

Кюсенски ф—разновидност на Кьосенски. 
Попово, 1917

Кюсето п р  — от кюсе; вж. Кьосев. Търно
во, 1900. Кюсев ф.- Бистрица, Железница 
(Софийско).

Кюскйев ф  — от диал. кю ския  ’сопа, тояга’ 
(тур. kiiskii). Брацигово, Пещера, Самоков.

Кюскйнев ф  — видоизменено от Кески- 
нов, Кискинев. Русе.

Кюсов ф — вм. Кюсев (?) Лехчево (Ми
хайловградско).

*Кюста ж. Кюстин ф. Лозен (Софийско).
Кюстебеков ф — писмена разновидност 

на Кьостебеков. Елена, 1900 Шумен.
Кюстеклйев ф  — от тур. kostekli ’спъ

нат, завързан с въже*.
Кюстелев ф  — от диал. кюстЪл ’сопа*. 

Стара Загора, Пловдив.
*Кюта ж — видоизменено от Кита. Кю* 

тински ф. Чипровци (Берковско).
Кютлййски ф. Рашково (Ботевградско).
Кюто (и Кютьо) м  — видоизменено от 

Кито. Кюто в ф. Ковачевица (Гоцеделчев- 
ско). Кютев ф. Калофер.
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Кютукчйев ф — от диал. кю т укчия  ’сче
товодител, регистратор* (тур. kutuktfi). Па
нагюрище, Кюстендил.

Кютухчйев ф — видоизменено от Кютук- 
чиев.

Кютюрев ф  — от тур. kutur-kiitur ’тря
сък, пращене*. Шереметя (Търновско).

Кюфлйев ф  — вм. Кювлиев. Русе.
Кюфо м  — видоизменено от Кифо. Пле

вен, р. 1917. Кк)фов ф. Михайловград.
Кюфташки ф  — от диал. кюф т ак  ’го

лямо кюфте*. Белотинци (Михайловград
ско). . ,

Кюхалски ф  — от диал. к Ь ха л  ’птица 
чухал*. Враца.

Кюхов ф  — от диал. кю х, юЬхавец ’птица 
чухал*. Миланово (Свогенско).

Кючека п р  — от кючек ’който се кълчи, 
като че ли танцува’ (от тур. кб£ек). Сви
щов, 1894. Кючеков ф. Свищов, 1894.

Кючуков (и Кючюков) ф  — от тур. кй- 
£uk ’малък, дребен*. На разни места из 
страната.

Кюшелйев ф — от пер.-тур. ko§eli ’ъгло
ват’ или от някоя местност с подобно име. 
Попина (Силистренско), Русе.

Кюшовски ф — навярно вм. *Кишовски; 
вж. Кишо. Боженица (Ботевградско).

Кяйчев ф — видоизменено от Кайчев. 
Пловдив.

Кямйлев ф  — разновидност на Кемилев.
Кяна ж — видоизменено от Кана. Мила

ново (Свогенско).
Кянко м  — от Кенко с вторично якане 

(?) Кянков ф. Пловдив.
Кята ж — видоизменено от Ката (?) 

Кятин ф. Видин.
Кятйпов ф  — от ар.-тур. k£tip ’писар’; 

вж. Кетипов.
Кятов и Кятовски ф. — може би от 

диал. киЬт  ’хартия’ (пер.-тур. k£git). Бо
женица (Ботевградско).

Кяфйрка ж — кръстоска от Зафирка и 
ар.-тур. k^fir ’немохамеданин*.
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л
Л аба вия пр  — от лабав ’отпуснат, не

хаен*. Враца.
Лабаков ф — може би вм. Слаб ако в. 

Варна.
Лабешки ф  — от с. Лабец (Ломско). Лом, 

1893.
Лабо м  — от Ламбо с изпадане на м . 

Лабов ф. Козарско (Пещерско), Кюстендил.
Лабоков ф — разновидност на Лабаков. 

Тополчане (Сливенско).
Лабутов ф — разновидност на Лобутов. 

Станке Димитров, 1900.
Лава ж — от Слава с изпущане на с (?) 

Факия (Грудовско).
*Лавдо м  — от рум. Lauda ’похвала’. 

Лйвдов ф. Русе.
Лавендов ф — видоизменено от Левен- 

дов.
Лавичев ф. Пловдив.
Лаврен м  — съкрат. от Лавренти. Плов

див. Лавренов ф. Пловдив.
Лавренти м  — гр. Aaupivxtog, от лат. 

Laurentius — име на календарски светия. 
Варна. Лаврентиев ф. Варна, Русе.

«Наврян м  — от Лаврен с вторично якане. 
Пловдив. Лаврянов ф.

Лавур м  — грц. Ааброс от лат. laurus 
’дърво лавър, дафина’ — име на календар- 
ски светия. Лавуров ф. Злокучан (Самоков
ско), Самоков.

Лавчййски ф — писмена разновидност на 
Лафчийски.

Лавчо м  — навярно от Славчо с изпа
дане на с. Стара Загора, 1908. Лйвчев ф. 
Малево (X асковско).

Лагадйнов ф  — от Лагадин (Солунско). 
Разлог.

Лагариев ф. Пазарджик, 1900.
Лагатров ф — от рум. legator ’снопо- 

връзвач’. Алдомировци (Сливнишко). 
Лагенов ф. Мъглиж (Казанлъшко).
Л&гма ж. Благоевград, р. 1926, Чер- 

ноглавци (Шуменско).
Л&го м  — може би от Лако с озвучаване 

на к  в г. Лагов ф. Шумен.
Лагоев ф. — вм. *Логоев, от логдй ’трети 

кон, впрегнат отстрани’. Свищов.

Лагош м  — от Лаг(о)+ош. Нар. песен.
Лагярски ф  — от диал. лагяр  ’превозвач 

с лагя, лодкар’.
Лада1  ж — от Влада с изпущане на в. 

Брезнишко, Кремиковци, Чепинци (Со
фийско), Търновско. Ладински ф. Варна.

Лада2 м  — западна форма на Ладо. Ца
риброд.

Ладан м  — от Владан с изпущане на 
в. Белица (Ихтиманско). Ладанов ф-

Ладана ж — женска форма срещу Ладан. 
Долни Богров, Кремиковци, Локорско, 
Челопечене (Софийско), Ихтиманско.

Ладе м  — югозападна форма на Ладо. 
Благоевград. Ладев ф.

Ладена ж — разновидност на Ладана. 
Негован, Чепинци (Софийско), Пловдив.

Ладжо м  — от Лачо с озвучаване на ч 
в дж или от Лажо с преход на ж в дж. 
Ладжев ф. Сопот, Пловдив. Ладжов ф. 
Етрополе, Кюстендил.

«Падко м  — умалит. от Ладо. Ладховски 
ф. Берковица, Садовец (Луковитско).

Ладо м  — от Владо с изпущане на в. 
Моравица (Врачанско). Ладов ф.

Ладовйнски ф — от (х)ладовина  — търсел 
да стои или да работи все на хладовина.

Ладозов ф — от Лодозов с преход на неу- 
дареното о в а. Белоградчик, Севлиево, 
Търново.

«Падуна ж — от Лад(а)-\-уна  идо от Сла- 
дуна с изпущане на с. Софийско.

Ладунка ж — умалит. от Ладуна. He** 
гован (Софийско), Гълъбовци (Сливнишко).

Лажански ф  — от с. Лажане ( Арудовец, 
Ботевградско). Ботевград, Врачеш (Бо  ̂
тевгр адско).

Лажо м  — от Лазо, Лашо, Лачо с друго 
окончание. Лажев ф. Бела Слатина, 1901, 
Севлиево, 1900, Павликени. Л а ж о в а 
п а д и н а ,  местности в Правец и в Рашксво 
(Ботевградско).

Лазар м  — евангелско име, евр. Елеазар 
„бог помага“. Из цялата страна, най-вече 
в Банско и Тетевен. Лазаров и Лазаров- 
ски ф.
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Лазара ж — женска форма от Лазар. 
Трънско, Плевен.

Лазарешко м  — от Лазар -\-ешко. Ла- 
зарешков ф. Клисура (Карловско).

Лазарйк м  — от Лазар+шс. Лазарй- 
ков ф. Локорско (Софийско).

Лазарйн м  — от Лазар-\-ин . Варна. Ла- 
зарйнов ф. Вълчитрън (Плевенско).

Лазарйна и Лазарйнка ф — женска форма 
срещу Лазарйн. Негушево (Елинпелинско), 
Самоковско.

Лазарйнчо м  — умалит. от Лазарйн. Гор
ни Богров (Софийско).

Лазарка ж — умалит. от Лазара. Рядко.
Лазарко м  — умалит. от Лазар. Лазар- 

ков ф. Благоевград, Лясковец.
Лазе м  — югозападна форма на Лазо. 

Радомирско, Станкедимитровско. Лаз&в ф . 
Самоковско, Ракитово (Велинградско).

Лазо м — съкрат. от Лазар. На разни 
места из страната. Лазов ф.

Лазура ж — от лазур . София, р. към 
1960.

*Лайдо м  — може би видоизменено от 
Лавдо. Лай до в ф. Пловдив.

Лайко м  — от Влайко с изпадане на в 
или съкрат. от Николай. Лайков ф. Кри
чим, Пловдив, Шумен.

Лайненков ф — от прякор Л айненко . 
Самоков.

Лайнов ф — разновидност на Лайнен
ков. Самоков.

ЛАйчо м  — от Влайчо с изпадане на в 
или съкрат. от Николайчо. Долни Богров 
(Софийско).

Лака ж — женска форма от Лако. Ботев
градско, типично за Скравена.

Лакавски ф  — от с. Лакавица (Ботев
градско). Ботевград.

Лаката п р  — от местност Лаката. Радо- 
тина (Ботевградско).

Лакердов ф  — от рибата лакерда. Каб
лешково (Поморийско).

Лакеров ф. Силистра.
Лйко м  — видоизменено от Лазар. Бо

тевградско, Пирдоп. Лаков и Лако веки ф .
Лакьо м  — от Латьо с преход на т ' в к ' 

или разновидност на Лако. Станке Димит
ров. Лакьов и Лакев ф. Станке Димитров, 
Враца.

Лакюрски ф.
Лала1  ж — женска форма от Лало, 

Лальо. Рядко. Лалин и Лалински ф. Бо
тевградско.

Лала2 м  — произволно видоизменение от 
Стоян. Бусинци (Трънско).

Лалбанов ф — може би видоизменено от 
Налбантов. Пловдив.

Лалеш м  — от Лал(о), Лал(ьо)+еш. ЛА- 
лешюв ф. Гъмзово (Видинско).

Лалешко м  — умалит. от Лалеш. Ла- 
лешков ф. Рогозина (Толбухинско).

Лйли м  — североизточна форма на Лальо. 
Лалев и Лалиев ф.

Лаличка ж  — преумалително от Лала. 
Шумен.

•Палка ж — умалит. от Лала1 или направо 
женска форма от Лальо, Лало. Лалкин ф.

Лалко м  — умалит. от Лальо, Лало. 
Троянско. Лалков ф. Ломско, Ботевград
ско. Лалковски ф. Борован (Бе лос латинско),. 
Литаково (Ботевградско).

Лало м  — видоизменено от Лазар с детско 
повтаряне на първата съгласна. Ботевград,. 
Сопот, Клисура (Карловско), Стояново (Ло
вешко), Кула. Лалов ф.  Ботевградско, 
Ловешко, Кула. Лаловски ф.  Ботевград.

Лалош м  — от Лал(о)-}-ош. Лало шев ф.
Лалуш м  — от Лал(о)~гуш . Кула, Ви

дин, Михайловград. Лалушев ф. Луковит, 
Бела Слатина.

Лалчо м  — умалит. от Лальо, Лало. 
Рядко. Лалчев, Лалчо в и Лалчовски ф.

Лальо м  — успоредна форма на Лало с 
меко окончание. Габровско, Казанлъшко, 
Троянско, Луковитско, Лопян (Ботевград
ско). Лалев ф.

Ламардозов ф. Бургас.
Лймба ж  — женска форма срещу Ламбо 

или съкрат. от Евламбия. Търновско, Ру
сенско, Плевен.

Ламбаджиев ф — от диал. ламбадж ия  
’който се занимава с уличните ламби’. 
Шумен, Русе, Казанлък.

Ламбандов ф. Силистра.
Ламбански ф — видоизменено от Нал- 

бантски. Пловдив.
Ламбаров ф  — вж. Лампаров. Ботев

град.
Ламбашки ф. Скравена, Темуша (Ботев

градско).
Ламбенй ж  — видоизменено от Евлам

бия. Търново, 1885.
Ламби м  — съкрат. от Хараламби. Ряд

ко. Ламбев ф. Ламбиев ф. Русе, 1900, Оре- 
ховица (Плевенско).

Ламбййка ж — умалит. от Ламбия. Це
ново (Беленско).

Ламбйна ж — разновидност на Ламбия. 
Русе.

Ламбйца ж разновидност на Ламбия. 
Русе.

Ламбйя ж съкрат. от Евламбия. Русе.
Ламбо м  — съкрат. от Хараламби. Сли* 

вен, 1860. Ламбов и Ламбо веки ф.
Ламбра ж — женска форма срещу Лам- 

бри, Ламбро. Казанлък, 1900, Сливен (гроб).
Ламбри м  — гр. Aajxupij ’Великден*. Шу

мен, 1860, Хасково, Пловдивско. Лйм- 
брев ф. Първомай, Гоце Делчев, Пазарджик 
(от Македония). Ламбрйев ф.

Ламбрйн м — гр. Aapicpivdc ’великденски*. 
Ламбрйнов ф. Арбанаси, 1868, Плевен, 
1860, Попово.
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Ламбрйна ж — женска форма срещу Лам- 
брин. Горна Оряховица, Русе, Каварна.

Ламбрини ж — гр. Aajutpivij, женска 
форма срещу Ламбрин. Горна Оряховица, 
1894, Стара Загора, 1880, Пещера.

Ламбро м  — гр. Aapticрбд ’светъл, бле
стящ, прекрасен’. Кюстендил, 1839. Лйм- 
бров ф.

Ламбрьо м  — разновидност на Ламбро 
или на Ламбри. Пловдив. Ламбрев ф.

Ламбуров ф  — може би от лам бур  ’меж
думетие за падане или нахълтане’. Сви
щов, Русе, Горна Оряховица, Търговище, 
Казанлък, Пловдив.

Ламбуша ж — от Л т б (д )-\-уш а . Тър
ново, 1863, Горна Оряховица, 1894, Русе.

Ламго м  — далечно видоизменение от 
Варлаам или от Ламбо. Дебърско.

Ламджйев ф  — от диал. *ламдж йя ’чи
стач на водопроводни тръби’ (тур. ligimci). 
Пловдив.

ЛДмо м  — съкрат. от Варлаам. Попина 
(Силистренско).

Ламп&ров ф  — от лам пар  ’който се за
нимава с уличните лампи’. Севлиево, Габ
рово, Търговище.

Лампияна ж — видоизменено от Евлам- 
бия. Вършец, р. 1926.

Ламурдев ф. Пловдив.
• Л&мчо м  — умалит. от Ламьо. Ламчев 
ф. Казанлък.

Лйм>ч> или Л&ме м  — съкрат. от Варлаам. 
Ламев ф. Кюстендил, 1893.

Лана ж — съкрат. от Белана, Милана 
или друго подобно име.

Ланг&зов ф. Казанлък.
Лангар&ков ф  — навярно видоизменено 

от Лангеров. Благоевград.
Лангерата п р  — от диал. лангера  ’асе- 

новградски грък’. Пловдив, 1900. Лангеров 
ф. Панагюрище.

Лангйдов ф  — от диал. лангйда  ’вид 
мекица или палачинка’. Бургаско.

Лай го м  — от Ланко с озвучаване на 
нк  в нг. Лангов ф. Мурсалево (Станкеди- 
митровско), Благоевград, Шумен, 1893, 
Сливен.

Лангуров и Лангурев ф — от лангур  
’междум. за гръмлив говор*. Енина (Казан
лъшко), Казанлък, Стара Загора, Търново, 
Михайловград, Разград, Гайтаниново (Го- 
цеделчевско).

Лай да ж — от Лана с вмъкнато д. Лан- 
дин ф. Казанлък.

Ланджара пр  — от забравеното л. и. Лан- 
джо. Врачеш (Ботевградско). Ланджарски 
ф. Врачеш.

Лайджо м — от Ланчо с озвучаване на 
нч  в ндж. Ланджев и Ланджов ф. Панагю
рище, Пазарджик, Габрово, Търново, Стоя- 
ново (Ловешко), Згориград (Врачанско), 
Бургас, Обидим (Гоцеделчевско), Кле-

пушня (Зиляховско). Л а н д ж о в и ц а , .  
местност в Ботевград.

Ландо м  — от Лано с вмъкнато д. Лйн- 
дов ф. Пловдив.

Ланзо м  — разновидност на Ланко, 
Ланджо или на Лазо. Ланзо в ф. Радомир
ско.

Ланка ж — умалит. от Лана. Ланкин 
ф. Пловдив.

Лаико м  — умалит. от Лано. Ланков  ̂
ф. Козловец (Свищовско), Казанлъшко, 
Брезник, Кобиляк (Михайловградско).

Лано м  — съкрат. от Милан, Харалан 
или друго подобно име. Ланов и Лано век и 
ф. Варна.

Лански ф — от лански  — по някакъв 
повод. Радомир.

Лантьо м  — от Ланьо с вмъкнато т . 
Лантев ф. Якоруда.

Лануте м  — видоизменено от Лано или 
Лазар. Михайловград, нар. песен.

Ланьо м  — успоредна форма на Лано с 
меко окончание. Ланев ф. Козловец (Сви
щовско), Варна.

Лапа м  — видоизменено от Аралампия. 
Трънско. Лапин ф.

Лападатж — рум. Lapadat ’подхвърлен’, 
по смисъл отговаря на Найден или Обретен. 
Видинско. Лападатов ф.

Лападуцж — рум. LapaduJ, разновидност 
на Лападат. Видинско. Лападуцов ф.

Лападуца ж — женска форма срещу Ла- 
падуц. Видин.

Лапаков ф — от прякор (Х )ла п а ка . Габ
рово.

Лапанов ф — от диал. * лапан  ’лапач: 
или зяпльо’. Карлово, 1878.

Лапанчев ф — от прякор Л апанчо\ вж. 
Лапанов. Стара Загора.

Лапардов ф. Ветрен (Пазарджишко).
Лапарев ф — от лапари  ’широки обуща’» 

вж. Лапатарев, или от диал. *лапар\ вж. 
Лапанов. Пловдив.

Лапата пр  — навярно от лапам  или от 
хлйпам . Карлово, 1878, Чирпан, 1893. 
Лапатов ф. Чирпан.

Лапатанов ф  — от диал. *лапат ан  ’?*'
Лапатйрев ф — от (х)лапат ари  ’много * 

широки с5буща’ или разновидност на Лопа- 
таров. Пловдив.

Лапачки ф  — от лапач  или от (х)лапак.
Лаперда ф. Бр. Миладинови.
Лапердеков ф — видоизменено от Ла

перда.
Лйпето пр  — от (х)лапе. Търново, 1875. 

Лапев ф. Стоб (Станкедимитровско), Цър- 
веняно (Кюстендилско), Сини вир (Ново- 
пазарско). Лапевски ф. Търговище (външ
но лице).

Лапиков ф  — от Лапев с вмъкнато и к . 
Търговище.

Л&пков ф  — от прякор Л апко\ вж. Ла
панов. Челопечене (Софийско), Пловдив.
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Лапнйшаранков ф — от лапнйш аранко. 
Лясковец.

Лапов ф — може би разновидност на 
•Лалев. Грудовско.

Лаповичов ф. Ихтиман (външно лице).
Лаптев ф — навярно руско име (от 

ла п т и  ’цървули от лико’). Нова Загора.
Лапурдев ф. Пловдив.
Лапча м  — умалит. от Лапа. Трънско. 

Лапчев ф. Каварна.
Ларгов ф — може би от итал. largo 

’широк; щедър’.
Лариков ф. Черноморието.
Лариса ж гр. Aapiooa. Търговище, 

р. 1924, Шумен, Русе.
Ласа ж съкрат. от Атласка. Гоце 

Делчев. Ласин ф.
Ласата п р . Карлово, 1878.
Ласка ж — женска форма срещу Ласко 

или умалит. от Ласа. Етрополски манастир, 
1648, Казанлък, Карнобат. Ласкин ф. 

ЛЗанкя.
Ласкаев ф — от Ласкарев с изпуснато 

р  (?) Разград, Русе.
Ласкар м  — гр. AaoxoLpig. Айтос. Ла

скарев ф. Л ас каре к и ф. Станке Димитров, 
1879.

Ласкарйна ж — женска форма от Ласкар. 
Копривщица, 1648, Айтос, 1883.

Ласко м  — вм. * Лазко, умалит. от Лазо, 
Лазар. Ласко в ф. Локорско (Софийско), 
Ихтиман, Панагюрище, Банско, Кубрат- 

•ско, Варненско. Ласковски ф. Боженица 
(Ботевградско).

Ласонов ф. Белица (Разложко), Велин
град, Батак.

Ластарджйев ф — от диал. *ластар- 
джйя ’шивач, който везе „ластари“, т. е. 

ццарки по дрехите’. Орешак (Троянско), 
Троян.

Ластев ф. Стара Загора.
Ласьо м  — от Власьо с изпадане на в . 

Ласев ф. Черногорово (Пазарджишко).
Лата ж — от Злата с изпущане на з. 

Хасково, Харманлии, Асеновград, Конуш 
(Асеновградско), Кърджали, Пчеларово, 
Петелево (Кърджалийско), Софийско, Бо
женица (Ботевградско). Латин ф. Радомир. 
Латински ф. Бела Слатина, Кнежа,

Латаки м  — умалит. от Лате, Латьо с 
ггръцко -аки. Латакев ф.

Лате м  — западна форма на Лато, Латьо. 
Казичене (Софийско). Латев ф. Казичене.

Латидар м  — от *3латидар с изпущане на 
з. Латидаров ф. Септември (Пазарджишко).

Латйн м  — а) от народностното име ла- 
т ин(ец)\ б) от Лат(о), Лат(ьо)+м«. Вой- 
неговци, Герман, Чепинци (Софийско), Па
зарджишко, Разград. Латйнов ф. Софий
ско, Пазарджишко, Пазарджик, Нова За
гора, Ямбол, Лещен (Гоцеделчевско).

Латйна ж — женска форма срещу Латин. 
Банкя, Кокаляне, Градоман (Софийско),

Пазарджишко, Миланово (Свогенско), Бо
тевградско, Михайловград, Ракитово (Па
зарджишко).

Латйнка ж — а) умалит. от Латйна; б) от 
цветето лат йнка . Елинпелинско, Софий
ско, Осиковска Лакавица (Ботевградско), 
Вършец.

Латйнко м  — умалит. от Латин. Ла- 
тйнков ф.

Латйнски ф — от Лата или от Латйна. 
Плевен, Брезник.

Латйнчо м  — умалит. от Латин. Гер
ман, Кокаляне (Софийско). Латйнчов ф, 
Герман, Кокаляне.

Латифка ж. Кюстендил, 1879.
Латка ж — умалит. от Лата. Болярци 

(Асеновградско), Зетьово (Чирпанско).
Латко м  — умалит. от Лато, Латьо или 

писмена разновидност на Ладко. Латков 
и Латковски ф.

Лато м  — успоредна форма на Латьо с 
твърдо окончание. Световрачане (Софий
ско). Лато в ф. Чепинци (Софийско), Нова- 
чене (Ботевградско). Латовски ф. Русе.

Латун м  — от Лат(о), Лат(ьо)+ #« . Хас
ково. Латунов ф.

Латуша ж — от Лат(а)-\-уш а. Софий
ско.

Латьо м  — а) от Златьо с изпущане на 
з; б) съкрат. от Латин. Пчеларово (Кърджа
лийско), Хасково, Сопот. Латев ф. Хас
ково, Перущица, Батак, Дерманци (Луко- 
витско), Самоков.

Лаура ж — итал. Laura, еднакво по зна
чение с Дафина. Берковица, р. 1960.

Лаутаров и Лаутарски ф  — от диал. 
лаут ар  'свирач, музикант’. Видин.

Лаутлиев ф  — от диал. *лаут лия  ’(човек) 
с лаута китара’.

Лафазана п р  — от пер.-тур. ldfazan *бър- 
борко’. Карнобат, 1878. Лафазанов ф. 
Карнобат, 1893, Варна.

Лафчйев и Лафчййски ф  — от диал. 
лаф чйя  ’приказлив човек, бърборко’ (пер.- 
тур. l§£i). Дряново, 1900, Стара Загора, 
1900, Ихтиман, Костенец, Горна Василица 
(Ихтиманско).

Лахлййски ф — може би от *Лафлийски 
с преход на ф в х; срв. Лафчйев. Плевен, 
1900.

Лахнев ф — може би от гр. Xocxavov 
’зеле’. Панагюрище.

Лахов ф  — от Влахов с изпадане на на
чалното в. Панагюрище.

Лахтариев ф. Пловдив.
Лахчев ф  — от диал. *лахчо 'лъжльо*. 

Блажуево (Кюстендилско).
Лаца ж — женска форма от Лацо. Ла- 

цин ф. Михайловград.
Лацо м  — видоизменено от Лазар, успо

редна форма на Лако, Лачо, Лашо. Ми
хайловград. Лацов ф. Михайловград, Лом, 
Плевен.
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Лачански ф — разновидност на Лучан- 
ски. Кюстендил.

Лачардов ф.
Лаче м  — югозападна форма на Лачо. 

Радомир. Лачев ф.
Лачко м — умалит. от Лачо. Врачанско, 

Тръстеник (Плевенско). Лачков ф. Перу
щица, 1870, Никопол, Плевенско, Бла
гоевград.

Лачо м  — съкрат. от Лазарчо или на- 
право от Лазар. Тутракан. Лачев иЛачов 
ф. Плевен, Плевенско, Пловдив, Пловдив
ско, Пазарджишко, Пирдоп, Ботевград
ско. Лачовски ф. Кнежа. Лачето ф. Стара 
Загора.

Лаша ж — женска форма от Лашо. 
Кнежа, р. 1905, Сопот. Лашйнов ф — от 
Лашин с допълнително окончание -ов.

Лашка ж — умалит. от Лаша или жен
ска форма от Лашко. Луковит, Нефела 
•(Врачанско).

Лашко м  — умалит. от Лашо. Врачанско, 
Луковитско, Липница (Ботевградско), Лен- 
ково (Плевенско). Лашков ф. Луковитско, 
Бяла, Гецово (Разградско).

Лашолг — съкрат. от Лазар, разновидност 
на Лако, Лачо. Осиковица (Ботевградско), 
1876. Лашев и Лашо в ф. Типченица (Вра
чанско), Търнава (Белослатинско), Бела 
Слатина, Орехово, Севлиево, Осиковица 
(Ботевградско), Богров, Кривина (Софий
ско). Лашовски ф. Осиковица.

Лащилин ф. Стара Загора.
Леа ж — от лат. lea ’лъвица’. Ново, 

-съвсем рядко.
Лебанов ф — от диал. *лебан  ’който се 

хили, с улебнато лице’ или ’който налита 
на хляба, коматан*. Ловеч, Плевен, Гоце- 
делчевско.

Лев м  — от старинно или руско лев 
’лъв* — име на календарски светия. Рядко; 
някои толстоисти кръщаваха така синовете 
си по името на Лев Толстой. Левов ф. 
Варна, 1900, Толбухин, 1908.

Леваков, Левашки и Левачки ф — от 
левак\ срв. Солаков. Самоков, Русе, Сви
щовско, Стара Загора, Пещера, Видин, 
Литаково (Ботевградско).

Леваневски м  — от фамилното име на 
съветския авиатор Леваневски. Дражинци 
<Белоградчишко), р. към 1938.

Леванов ф.
Леванта м  — разновидност на Левент. 

Краище, нар. песен.
Левантйя ж — женска форма от Левент* 

Леванта. Силистра, 1890.
ТГеведйн м  — кръстоска от Левен и ня

кое име на -дин. Световрачане (Софийско), 
р. 1910.

Левен м  — от диал. левен ’левент* или 
мъжка форма от Левена. Левенов ф. Раз
лог, Пазарджик. Левенски ф. Сопот, Русе.

Левена ж — от диал. гевен ’цвете невен’ 
или женска форма от Левен. Лесново (Елин- 
пелинско), Елин Пелин, Гинци (Годечко), 
Харманлийско, Силен (Кърджалийско), 
Долни Богров (Софийско).

Левендов ф — от Левентов с озвучаване 
на нт  в нд. Казанлък, Варна.

Левенка ж — умалит. от Левена. Горни 
Богров, Лозен, Челопечене, Чепинци (Со
фийско), Елин Пелин.

Левент м  — от левент  ’снажен и силен 
мъж*. Софийско. Левентов ф. Герман (Со
фийско).

Левиджо м  — видоизменено от Лев или 
от рум. Leu. Типично за католиците в 
Свищовско.

Левикаров ф — може би вм. Левичаров. 
Шумен, 1900.

Левйт м  — от евр. левит  ’храмов слу
жител* — евангелска дума. Радомирско, 
Брезнишко, р. 1914.

Левйтко м  — умалит. ог Левит. Радо
мирско.

«Левичаров и Левичарски ф — от леви-
чар  ’левак*. Пазарджик.

Левйчко м  — видоизменено от Левит или 
от Лев. Левйчков ф. Влашко село (Врачан* 
ско), Враца, Мездра.

Левка ж — съкрат. от Левтерка или от 
Левенка. Негован, Чепинци (Софийско), 
Брезнишко, Пернишко, Трънско, Карлово, 
Казанлък.

Левкански ф. Лехчево (Михайловградско).
Левко м  — умалит. от Лево, Левен или 

от Левтер. Левко в ф. Кюстендил, Благоев
град, Лясковец, Стара Загора. Левковски 
ф. Ловеч.

Лево м  — разширено от Лев или съкрат. 
от Левен. Левов ф. Лозен (Софийско).

Левон м  — от Леон с вмъкнато в. Лево- 
нов ф. Шумен.

Левонт м  — от Леонт с вмъкнато в. 
Левонтов ф. Михайловград.

Левордашки (и Левурдашки) ф  — от диал. 
левордак ’място, дето расте леворда*. Враца.

Левски1  м  — от псевдонима на Васил 
Левски. Круша (Сливнишко).

Левски2 ф — навярно псевдоним покрай 
Васил Левски. Търново.

Левта ж — съкрат. от Левтера, Левтена. 
Брезник, р. 1886.

Левтена ж — от Левтера с друго окон
чание.

Левтер м  — съкрат. от Елевтер. Търново, 
Горнооряховско, Русенско, Варна, Кру- 
мовградско. Левтеров ф.

.Левтера ж — съкрат. от Елевтера. Ру
сенско.

Левтерйна и Левтерйца ж — видоизме
нено от Левтерия.

Левтерйя ж — съкрат. от Е левтерия.
Левтерка ж — женска форма от Левтер. 

Чепинци (Софийско).
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Левтйна ж — съкрат. от Левтерина. Вар
на, р. 1887.

Левунлйев ф — от диал. левунлия  ’жи
тел на с. Левуново (Делчево, Санданско)*.

Левчето пр  — от монетата лев. Стара За
гора.

Левчо м  — умалит. от Левтер, Лев или 
от Левит. Радомирско, Брезник, Трън, 
Айтос, 1893, Бургас, Красен (Генералтошев- 
ско). Левчев ф. Чепинци, Горна Баня 
(Софийско).

Левъшки ф — навярно вм. Левашки. 
Брест (Никополско).

Левянски ф — от Левенски с якане на
вярно под румънско влияние. Куле махала 
(Ломско).

Лего м — от Леко или от Ленко с озву
чаване на к  в г. Врачанско. Легов ф. Бело- 
тинци (Михайловградско).

Легоманов ф — може би от диал. ле- 
гома ’нима’ — поради често повтаряне на 
тая дума. Дебели лак (Радомирско).

Легурски ф — видоизменено от Лингур- 
ски (?)

Леда ж гр. А ^д а , име от античната ми
тология. Рядко и сравнително ново. Со
фия, р. 1893, Лехчево (Михайловградско), 
р. 1896 (от Летка), Вършец, р. 1929, Бер
ковица, р. 1932, Кула, р. 1935, Плевен, 
р. 1935.

Ледеров ф  — може би от рум. leader 
’лидер’; срв. Лидера. Орехово, 1963.

Леджо м  — от Лечо с озвучаване на ч 
в дж . Леджев ф. Брацигово, 1893, Пещера, 
1897, Пловдив, Хасково.

Леди1  ж — от Леда покрай англ. lady. 
Пордим (Плевенско), р. 1932.

Леди2 м  — мъжка форма от Леда. Со
фия, 1962.

Леди&н м. Бела Слатина, р. 1955.
Лезов ф — може би от циг. л. и. Лезо. 

Вършец (външно лице).
Лейко м  — разновидност на Лейчо. Лей- 

ков ф. Казанлък.
Лейчо м  — съкрат. от Малейчо, или 

друго подобно име. Стара Загора, 1926. 
Лейчев ф.

Лека1  ж — женска форма от Леко. Етро
полски манастир, 1648, Брезник.

Лека2 м — западна форма на Леко. Брез- 
нишко. Леко в ф.

Лекаров и Лекарски ф — от лекар  ’на
роден лечител*. Карлово, Пловдив, Кюстен
дил, 1857, Староселци (Плевенско).

Лекия п р  — от лек  ’пъргав, подвижен*. 
Трудовец (Ботевградско).

Леко м — съкрат. от Алеко или от Алек
си. Софийско, Годеч, Перник, Панагюрище, 
Пирдопско, Ботевградско, Драгоман. Ле- 
ков ф. Леко век и ф. Михайловград.

Лекуш м — от Л ек(о)-\-уш . Лекушев ф. 
Стара Загора.

Лелев ф — от прякор Л ельо  ’който 
често вика леле\ ’ Пловдив. Лелеолу ф  — 
с турско окончание. Русе.

Л клеков ф — от диал. лЬлек ’щърк* 
(тур. leylek).

Л&лка ж — видоизменено от Еленка. Трън*
Леловски ф. Шумен.
Леляков ф — от диал. леляк ; вж. Лелеков. 

Кюстендил, 1807, 1893 (в по-ново време 
става Лйляков).

Лембезййски ф — от диал. лембезйя  
’слаб, тънък*. Долна Василица (Ихтиман
ско).

Леменичаров ф — от диал. * лем еничар  
’ който прави лем ници  (шиници)’. Пана
гюрище.

Лемония ж — видоизменено от Лимона. 
Божурец (Балчишко), 1893, Шумен.

Лемпиев ф. Бълг. Извор (Тетевенско).
Лена ж съкрат. от Елена. Из цялата 

страна. Ленин ф. Сливница.
Ленгерджйев ф — от диал. ленгердж йя  

’медникар, който прави ленгери’; вж. Лен- 
геров. Пловдив.

Ленгеров ф — от пер.-тур. lenger ’ши
рок меден съд’ или съкрат. от Ленгер- 
джиев. Пещера, Пловдив, Пазарджик.

Ленгорски ф — видоизменено от Лингур- 
ски.

Л&нджо м  — от Ленчо с озвучаване на 
нч в ндж. Ленджов ф. Костенец.

Лендров ф. Пловдив.
Лендьо м — от Леньо с вмъкнато д . 

Сливен, нар. песен.
Лени ж — превзета форма на Лена. Ново.
Лени&но м — от някаква марка на вело

сипед. Пирдопско, р. 1956.
Ленин1  м — от псевдонима на В. И. Ле

нин. Рядко, родени след Октомврийската 
революция.

Ленин2 пр  — от Лена (кака му Лена го 
пазела от немирниците в училище). Бистрица 
(Софийско).

Ленка ж — умалит. от Лена или от Ми
лена. Трънско, Брезнишко.

Л&нко м  — съкрат. от Миленко, Еленко 
или друго подобно име. Ленков ф. Софий
ско, Елин Пелин, Лесново (Елинпелниско).

Лено м — съкрат. от Милен, Свилен или 
мъжка форма срещу Лена. Стара Загора. 
Ленов ф. Панагюрище, Свобода (Чирпан
ско), Брест (Никополско).

Ленбра ж — съкрат. от Елеонора. Мър- 
чево (ЛоМско), р. 1918.

Леночка ж — рус. Леночка, галена фор
ма от Елена. Кюстендил, р. 1958.

Л$нто м — от Лено с вмъкнато т . Лен
тов ф. Кавадарци, 1917.

Ленчо м  — умалит. от Лено. Ленчев ф. 
Стара Загора.
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«Пеньо м — успоредна форма на Лено с 
меко окончание. Ленев ф. Каснаково (Хас
ковско) .

Лео м  — от  рум. Leu, лат. Leo ’лъв*. 
Лео в ф. Крушовене (Ореховско).

Леокардия ж гр. ЛеохардСа ’лъвско 
•сърце*. Пловдив, р. 1915.

Леон м — гр. A£a>v ’лъв*. Търново, 1880, 
Бяла, Казанлък, 1908, Събрано (Новоза
горско). Леонов ф. Бяла, Горна Оряховица, 
Търновско, Враца, Чирпанско, Сливенско, 
Варна.

Леона ж — женска форма от Леон. Ям- 
<юл, 1910.

Леонардич ф.
Леон ар до м  — навярно по името на Лео- 

нардо да Винчи. Михайловград, р. 1958.
Леонди м  — от Леонти с новогръцко 

•озвучаване на нт  в нд. Варна. Леондов 
ф. Варна.

Леонел м —  от Леон +  ел. Никопол. 
Леонелов ф . Никопол.

Ледни ж  — видоизменено от Клеони.
Леонид м — гр. Aea)vt5ac, име от древ

ногръцката история. Битоля, Крушево (Ма
кедония), Каблешково (Поморийско), Плов
див. Леонидов ф.

Леон ида ж — женска форма от Леонид. 
Тутракан, р. 1926, Криводол (Врачанско), 
1955, Мездра, 1957.

Леонйла ж — женска форма от Леонел. 
Бояна.

Леонйт м  — вм. Леонид. Брезник, р. 
1942.

Леонйца м  — от Леон-\-ица . Леони
дов ф.

Леония ж  — женска форма от Леон. 
Вереница (Михайловградско), р. 1959.

Лебнко м  — умалит. от Леон. Лебн- 
ков ф.

Леонкьо м  — видоизменено от Леонти. 
Леонкьов и Леонкев ф. Враца.

Леонора ж — съкрат. от Елеонора.
Леонти м  — от гр. Aedvriog ’лъвски’ — 

име на калеидарски светия. Плевен, Габ
рово, Калугерово (Ботевградско). Леон- 
тиев ф. Плевен, Калугерово, Враца, Тър
говище.

Леонтйна ж — разновидност на Леонтия. 
Шумен.

Леонтия ж  — женска форма от Леонти. 
Доганово (Елинпелинско), р. 1897.

Леопарда ж — от звяра леопард  или от 
името на италианския поет Джакомо Лео- 
ларди. Пловдив, р. 1926.

Леополд м  — полатинчена форма на ста- 
рогерманско име. Шумен. Леоп&ддрв ф.

•Пеополдйна ж — женска форма от Лео- 
полд. Пловдив, р. 1923.

Лсоров ф  — може би видоизменено от 
•Лехарски. Пловдив.

Депа ж  — от диал. лепа  ’хубава’. Трън
ско, Скопие.

Лепавцов ф — от диал. лепавец ’хубавец’ 
или ’човек лепка’ (?) Прилеп, 1917.

Лепан м  — от Леп(о)+сш. Лепанов ф. 
Пловдивско.

Лепаров ф  — разновидност на Лапарев. 
Пещера.

Лепедаров ф — от диал. *лепедар  ’ка
меноделец* (от ит. lapide ’камък’). Плов
див.

Лепйдов ф — от диал. лепйда  ’нож без 
чирен*. Варна.

Лепйн м  — от Леп(о)-(-ш*. Враца, р. 
1946.

Лепиндйца ж — видоизменено от Лепа 
или от Лападуца. Куле махала (Ломско).

Лепйшки ф — от с. Лепица (Белослатин- 
ско). Бела Слатина).

Лепко м  — умалит. от Лепо. Лепков ф. 
Карнобат, 1917, 1927.

«Пепо м — от диал. леп  ’хубав’, еднакво 
по значение с Хубан, Хубен. «Пепов ф. 
Кула, Ямбол.

Лепой и Лепоя м — разширено от Лепо. 
Алдомировци (Сливнишко), Житен (Со
фийско), Брезник, Трънско. Лепоев ф. 
Годечко, Трънско, Дървеница (Софийско).

Лепойка ж — женска форма от Лепой. 
Балша (Софийско).

Лепойчо м  — умалит. от Лепой. Балша 
(Софийско).

Лепопелски ф — може би от някое село 
с подобно име. Кюстендил.

Лепоска ж — сродно с Лепо. Кула (от 
Западните покрайнини).

Лепуша ж — от Леп(а)+ у ш а .
Лерински ф  — от град Лерин.
Лерца ф  — може би нарочно видоизме

нено от итал. lercio ’мръсен*. Пловдив.
Леса ж — женска форма от Лесо. Брез- 

нишко.
Лесе м — разновидност на Лесо. Радо

мирско. Лесев ф.
«Песйгеров, Лесйгеровски и Лесйгер- 

ски ф  — от диал. лесйгер  ’мъжка лисица*. 
Лехчево (Михайловградско), Малорад (Оре
ховско), Кула.

Лесигярски ф  — от Лесигерски с вто
рично якане. Търнава (Белосл атинско), 
1917).

Лесидренски ф  — от с. Лесидрен (Те
тевенско). Тетевен, Плевен.

Лесйнгеров ф — от Лесигеров с вмъкнато 
я. Търново (външно лице).

Лесинов и Лесински ф. Сливен, 1893, 
Пловдив.

Лесйнкин ф — от махала Лесинкина (Трън
ско). Кюстендил.

Лесййски и Лесйски ф — вм. Лисийски. 
Елин Пелин, 1905.

Лесйчев и Лесйчов ф — вм. Лиснчев. 
Самоков, Панагюрище.
Ь Лесичерски ф — от с. Лесичарка (Габ
ровско). Габрово, 1908.
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Лесйчки ф — от някое село с подобно име 
(такива има няколко).

Лесйчков ф — вм. Лисичков. Згориград, 
Карлуково (Врачанско), Малорад (Орехов- 
ско).

Леска ж — умалит. от Леса.
Леско м  — умалит от Лесо. Лесков ф. 

Лясковец, 1872, Каварна, 1905, Карнобат.
Лесковски ф — от някое заселище с по

добно име (такива има няколко). Бойчи
новци (Мих айловгр адско).

Лесновски ф — от с. Лесново (Елин- 
пелинско). Сравнително ново, защото и 
Лесново е ново име.

Лесо м  — видоизменено от Алекси. Ра
домирско. Лесов ф. Русе, 1900, Лясковец, 
1900, Стражица (Горнооряховско), Змейово 
(Старозагорско), Чирпан, Карлово, Ръжево 
Конаре (Пловдивско), Бургас. Лесев ф —  
„модернизирано“ от Лесов. Недялково (Ям
болско, Робово (Елховско), Пирдоп, Ихти
ман.

Лесяйков ф — от *Алексейков с вто
рично якане. Попово (Първомайско), 1917.

Лета ж — съкрат. от Милета (старо) или 
от Виолета, Първолета (ново). Врачанско, 
Пордим (Плевенско).

Летейски ф — разновидност на Литийски.
Лети ж — разновидност на Лета. Со

фия, р. 1903.
Летйция ж — от лат. Laetitia ’радост*. 

Рядко.
•Петка ж — умалит. от Лета. Пелишат 

(Плевенско), Лехчево (Михайловградско).
Леткарски ф — от диал. *лет кар  ’който 

прави летки (вретена) за чекръци’. Ло- 
зен (Софийско).

Летко м  — умалит. от Лето. Русе, 1936. 
Летков ф.

Летник м  — роден на Л еш ни к  ’народен 
празник в чест на лятото (на 14 март или 
7 май)’. Летников ф. Соколица (Карлов
ско), Карлово.

Лето м  — съкрат. от Милети. Врачанско. 
Летов ф. Балша (Софийско), Кнежа.

Лефеджйев, Лефеджййски и Лефетджйев 
ф — от диал. *лефеджйя ’който получава 
лефе (заплата или пенсия)’ от ар. - тур. 
uliife). Варна, Стара Загора.

Лефтена, Лефтер, Лефтера, Лефтерйя — 
писмена разновидност на Левтена, Левтер, 
Левтера, Левтерия.

Лехарски ф — вм. Лихарски. Перник.
Лехов ф — от тур. Leh ’поляк’ (?) Ник. 

Милев, Кюстендил (гроб), Бобошево (Станке- 
димитровско).

Лехчански ф  —отмах. Лехчанска (Кюстен
дилско). Кюстендил, Раненци (Кюстен
дилско).

Лецо м  — разновидност на Лесо с друго 
окончание. Лецов ф. Свищов.

Лечарски ф — от диал. *лечар\ вж. Ле- 
щаров. Расник (Брезнишко).

Лечко м  — умалит. от Лечо или видоиз
менено от Личо. Лом. Лечков ф. Топол- 
чане (Сливнишко).

Лечо м  — успоредна форма на Лещ) с  
друго окончание. Лясковец, Стара Загора, 
Алфатар (Силистренско). Лечев и Лечов ф. 
Търново, Лесичарка (Габровско), Ихтиман.

Лечой м  — разширено от Лечо. Лечбйов 
ф. Тетевен, 1893.

Лешко м  — умалит. от Лешо. Ботунец, 
Петърч (Софийско), Кремена (Врачанско). 
Лешков ф. Ботунец, Драгоево (Преславско) 
1830, Тетово, Пловдив.

Лешнико пр  — от леш ник  (навярно бил 
много дребен). Панчарево. Лешников ф. 
Сливен, 1893, Пловдив, Гол. Конаре (Плов
дивско) .

Лешо м  — от Лесо, Леко, Лечо с друго 
окончание. Кътина (Софи йско). Лешов ф. 
Доброславци (Софийско), Равно поле (Елйн- 
пелинско). Леш е в ф. Черквица (Никопол- 
ско), Стара Загора, Хасковско, Враца.

Лещански ф — от с. Лешко (Благоев
градско). Бобов дол, Фролош (Станкеди- 
минровско), Търговище.

Лещаров и Лещарски ф — от *лещ ар  
’производител или любител на леща’. 
Лясковец, Панагюрище, Пирдопско, Мел
ница (Елховско), Караш, Ракево (Врачан
ско), Белоградчишко, Врачеш (Ботевград
ско).

Лещата пр  — от лещ а  (бил много песте
лив и ядял главно леща); срв. Тъпчилещов. 
Стара Загора. Лещов ф. Стара Загора, 
Раднево (Старозагорско), Севлиево.

Лея м  — съкрат. от Малея, Ахилея, 
Пантелей или друго подобно име. Софийско, 
нар. песен.

Леяровски ф — от с. Леярово (Елховско).
Лиана ж — видоизменено от Лиляна или 

от екзотичното растение лиана  (?) Може би 
единичен случай.

Лианов ф — от диал *лиан  ’лих човек’. 
Новачене (Ботевградско).

Лйбаж—вм. Люба. Вайганд, Синод, имен
ник.

Либаков ф — разновидност на Лабаков. 
Пловдив.

Лйбен м  — вм. Любен. Старо, рядко. 
Лйбенов ф.

Либица ж — вм. Любица. Вайганд.
Лйбкнехт м  — от фамилното име на нем

ския социалдемократ Карл Лйбкнехт. 
Сливен, 1962.

Либуша ж — от Либ(а) +  Уш<* или от 
чеш. Libuse. Пещера, р. 1907.

Ливадййски и Ливадйнски ф  — от някоя 
местност или заселище Ливади. Кюстендил.

Ливадитов ф. Самоков.
Ливадкин и Ливаткин ф — от ливадка . 

Пловдив.
Ливандй ж — разновидност на Левантия. 

Шабла (Балчишко), р. 1888.
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Ливантйя ж — вм. Левантия. Силистра, 
1893.

Ливен м  — вм. Левен. Богданлия (Елин- 
пелинско), 1921.

Лйвков ф — от Сливков с изпущане на с.
Ливнов ф.
Ливоров ф. Кормянско (Севлиевско).
Лйгаровци род — от лигав  (?) Литаково 

(Ботевградско).
Лйгдо м  — от Лиго с вмъкнато д. Бр. Ми

ладинови.
Лйгия ж — навярно от героинята на 

романа Камо грядеши от Сенкевич. Еди
ничен случай.

Лйглев, Лйглов и Лигльо веки ф — от 
лигльо  ’комуто текат от устата лиги’. 
Плевен, Михайловград, Ботевград.

Лйго м  — от Лико с озвучаване наквг. 
Лйгов ф. Разград, 1893, Габрово (гроб).

Лидански ф — навярно вм. *Лиджански; 
вж. Лиженски. Враца.

Лидарев ф. Пловдив.
Лйджо м  — от Личо с озвучаване на ч в 

дж или от Глиджо с изпадане на г. Лйджев ф. 
Русе.

Лйда ж — съкрат. от Лидия. Ихтиман, 
р. 1909.

Лйдера п р  — от лидер  ’партиен вожд* 
(анг. leader). Ботевград.

Лйди м  — мъжка форма от Лида, Лидия.
Лйдия ж — от областта Лидия в Мала 

Азия. Рядко.
Лйдко м  — умалит. от Лидо. Лйдков ф .
Лйдо м  —далечно видоизменение от Илия. 

Лйдов ф. Лом, Пловдив. Лйдев ф. Ямбол.
Лижански и Лйженски ф  — от диал. 

лйж анин  ’жител на с. Лик, Врачанско*. 
Разград, Враца.

Лйжо м  — разновидност на Лиджо, Личо. 
Лйжев ф. Стражица (Горнооряховско), Беб- 
рово, Долни Марян (Еленско).

Лизавета ж — вм. Лисавета. Н. Геров.
Лйзо м  — може би от Ризо с преход на 

р  в л  (?) Лйзов и Лйзев ф. Пловдив.
Лйка ж — женска форма от Лико. Брез

ник, Благоевград. Лйкин ф. Орехово.
Ликан м — от Лик(о)+а«. Ликанов ф. 

Ник. Милев.
Лйката м — разговорна членувана форма 

от Лико. Видин.
Ликйн м — от Лик(о) +  ин. Ликйнов ф. 

Орехово.
Лйко м*— а) съкрат. от Илийко, Илия; 

б) от гр. X6xog ’вълк*. Врачанско, Видин, 
Своде (Ботевградско). Лйков ф. Бела Сла
тина, Ловеч, Видраре (Тетевенско), Кази- 
чене (Софийско), Гол. Конаре (Пловдив
ско). Лйковци, род в Доганово (Елинпе- 
линско).

Ликомйнов ф  — според местно предание: 
две сирачета — Величка и Търпо — били 
отгледани от Ман бей; срв. Търпоманов. 
Брацигово, Пловдив.

Ликотодов ф  — от Лико(в) и Т одов. Пе
щера.

Лйкьо м — съкрат. от Илийкьо. Л йкьов ф .. 
Стубел (Михайловградско).

Лйла1  ж — съкрат. от Лиляна или жен
ска форма от Лило. На разни места из; 
страната.

Лйла2 м  — западна форма на Лило. Со
фийско. Лйлин ф.

Лилаков и Лилаковски ф — от диал. 
*лилак  ’лиляк’ (?) Кнежа.

Лилетка ж — галена форма от Лйла. 
Криводол (Врачанско), р. 1946.

Лйли ж — разговорна форма от Лилия: 
или от Лиляна.

Лйлиев ф — писателски псевдоним — от 
ли ли я .

Лилйна ж — от Лил(а) +  ина• Рядко.
Лилйца ж — умалит. от Лйла. Павли- 

кенско.
Лйлия ж — от цветето л и ли я . Рядко.
Лйлка ж — умалит. от Лйла. Вършец, 

Врачанско, Ботевград, Ракитово (Велин- 
градско), Лйлкин ф. Белоградчик, Ботев
град.

Лйлко м  — умалит. от Лило. Лйлков ф.. 
Своде (Ботевградско).

Лйло м  — видоизменено от Илия с дет
ско повтаряне на първата съгласна. Ти
пично за Сопот; Софийско, Ботевградско. 
Лйлов ф. Кнежа, Видин, Ботевградско, Тър
ново, Карлово, Нова Загора. Лйловски ф.. 
Бела Слатина, Враца, Габрово.

Лйлчо м  — умалит. от Лило. Лйлчев ф. 
Вършец, Русе.

Лйльо м  — успоредна форма на Лило с 
меко окончание. Лйлев ф. Луковит, 1908.

Лйля ж — съкрат. от Лилия.
Лилян м  — от цветето л и ля к  или мъжка 

форма от Лиляна. Плевен, р. 1930, Ловеч, 
р. 1935, Криводол (Врачанско), Сомовит,. 
Търговище, Свиленград. Лилянов ф. Ка
занлък, Врачанско.

Лиляна ж — от цветето л и л я к  (в Браци
гово го извеждат от Елена). Из цялата* 
страна.

Лйлячки ф  — от с. Лиляч (Кюстендил
ско). Кюстендил, 1879.

Лйляшки ф  — от с. Лиляче (Врачанско). 
Враца.

Лиманов ф  — може би грешка вм. Лимо
нов. Пловдив, 1893.

Лймба ж — съкрат. от Лимбия. Каблеш
ково (Поморийско) — македонка.

Лимберов ф. Варна.
Лимбия ж — съкрат. от Олимпия с ново

гръцки изговор на м п . Пловдив.
Лймеле — съкрат. от Олимпи.
Лймо м  — съкрат. от Лимон. Лймов ф .- 

Бургас, 1893.
Лимон м  — от ли м о н  — главно в области_ 

дето вирее и цъфти самото растение. Дога
ново, Огняново (Елинпелинско). Лимонов ф.
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.Дойран, Гайтаниново (Гоцеделчевско), Сли
вен, Стара Загора.

Лимона ж — женска форма срещу Лимон. 
Сярско, Петричко, Гоцеделчевско, Асенов- 

традско, Бургаско.
Лимонадов ф — от прякор Л им онадат а  

(може би изговарял лим онада  вм. по-раз- 
пространетото в миналото лим онат а). Ста
ра Загора.

Лимоиджйев ф — от *лимондж йя  ’произ
водител или продавач на лимони*. Пловдив.

Лимон йя Ж  " разширено от Лимона. 
Каварна.

Лимонка ж умалит. от Лимона. Ка
варна, Виница (Варненско), Шумен, Со
мовит, Пещера, Ракитово (Велинградско), 
Баня (Разложко).

Лимончо м  — умалит. от Лимон. Лимон- 
чев ф.

Лимоня лс разновидност на Лимона и 
на Лимония. Дрянковец (Айтоско), р. 1905.

Лимпияда ж — съкрат. от Олимпияда. 
Бяла.

Лйна |Ж ■ съкрат. от Ангелина, Илина 
или друго подобно име. На разни места 
из страната.

Лйнгеров ф  — от диал. лйнгер  ’меден 
съд сахан’; срв. Ленгеров. Карлово.

Лйн го м  — от Линко с озвучаване на 
нк  в нг. Ракитово (Велинградско). Лйнгов ф . 
Ракитово, Пазарджик, Панагюрище, Плов
див, Самоков.

Лйнгоров и Лйнгурски ф — от диал. 
л й н гу р  ’1. циганин коритар; 2. прен. скит
ник’ (от рум. lingurar). Нови пазар, Свищов, 
Плевен, Троян, Слокощица (Кюстендилско), 
Кюстендил.

Лйнда1 ж — от Лина с вмъкнато д. Са
моков, Горни Богров, Челопечене (Со
фийско).

Лйнда2 м  — произволно видоизменение от 
Иван. Самоков.

Линдарев ф — може би от диал. *линдар  
’гнидав човек’ (от рум. lindina ’гнида’).

Лйн до м  — видоизменено от Илия. Бела 
Слатина, Добралево (Ореховско). Лйн- 
дов ф.

Лйнка ж — умалит. от Лина. На разни 
места. Лйнкин ф. Бургас.

Лйнко м  — умалит. от Линьо. Черквица 
(Никополско), Свищовско, Свищов, Дра- 
ганица (Берковско). Лйнков ф. Свищов, 
Свищовско. Сомовит, Въбел (Никополско), 
Горна Оряховица, Горнооряховско, Драга- 
ница. Лйнковски ф. Търнава (Белослатин- 
ско).

Лйнколн м  — от фамилното име на аме
риканския държавник А. Лйнколн, Русе,
1936.

Лйнчо м  — умалит. от Линьо. Лйнчев ф . 
Крушовене (Ореховско).

Диньо м — видоизменено от Илия. Лицев 
ф, Свищов, Плевен, Пловдив.

Лион м  — фонетична форма на Леон. 
Свищовско, Ценово (Беленско). Лионов ф. 
Ямбол.

Лиона ж — разновидност на Леона. 
Станке Димитров, Ихтиман, Михайловград.

Лионка ж — умалит. от Лиона. Михайлов
град, р. 1915.

Лйпа ж — женска форма от Липо. Враца, 
Пирдоп.

Липавцов ф — вм. Лепавцов.
Липан м  — от Лип(о) +  ан. Ли пано в ф . 

Лом, Пловдив.
Липана ж — от Лип(а) +  ана  или жен

ска форма от Липан. Гурково (Ботевград
ско), р. 1918.

Липенина ж — някаква разновидност на 
Липа (?) Айтос, р. 1931.

Ли пиана ж. — от Липа по образеца на 
Мариана. Вършец, р. 1961.

Липидаров (и Липедаров) ф  — писмена 
разновидност на Лепедаров. Пловдив.

Липйров ф — от диал. лепйр  ’вампир’; 
вж. Вампиров. Севлиево.

Лйписков ф —от град Липиска (Лайпциг); 
срв. Берлинов. Котел.

Лйпка ж — умалит. от Липа. Желява 
(Софийско), Враца.

Липненски ф — от с. Липен (Врачанско). 
Криводол (Врачанско), Враца.

Лйпниклиев ф  — от диал. лй п н и кли я  
’жител на с. Липник (Русенско)’. Русе. -

Лйпнишки ф — от с. Липник (Русенско). 
Ореховско.

Лйпо м  — съкрат. от Алипи. Враца. 
Лйпов ф. Враца, Паволче (Врачанско), 
Сопот, 1904.

Липовански ф — от липовани  ’руски ста- 
роверци, отдавнашни преселници в Северо
източна България*. Враца, Орехово.

Липовец ф — от някое село с подобно 
име (такива има десетина). Пловдив, 1900.

Липовянов ф — от рум. lipovean; вж. 
Липовански.

Липошлиев ф — от някое село с подобно 
име. Гоце Делчев, Горни Порой (Демир- 
хисарско), Петрич.

Лйпчо^н — а) умалит. от Липо; б) съкрат. 
от Филипчо. Свищов, Оходен (Врачанско), 
Черна могила (Айтоско), Козичино, Медово 
(Поморийско). Лйпчев ф. Врачанско, Черна 
могила, Айтос, Алфатар, Калипетрово (Си
листренско), Радево (Варненско).

*Липьо или *Лнпе м  — успоредна форма 
на Липо с меко окончание. Лнпев ф. Раз
ложко.

Лйрко м  — умалит. от Лиро. Лйрков ф. 
Варна.

Лйро м  — от Лило с дисимилация на 
второто л . Търговище, 1893. Лйров ф.

Лйса ж — съкрат. от Елисавета. Брез- 
нишко.

Лисава ж — съкрат. от Елисавета. Круп- 
ник (Благоевградско).
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Лисавета DiC ----  съкрат. от Елисавета. На
разни места из страната.

Лисаев ф — разновидност на Лисев.
11ловдив.

Лисан ф — от прякор Лисан Ч. лис, 
плешив човек; 2. хитрец, лисица’ 
Лясковец.

Лисев ф — от прякор Лисия. Пирдоп, 
1897, Панагюрище, 1897, Мирково (Пир- 
допско), Казанлък. г

Лисевчев ф — разновидност на Лисев. 
Мирково (Пирдопско), 1917.

Лисенка ж — съкрат. от Алисенка. Трек
ляно (Кюстендилско).

Лисййски ф — от прякор Лисия. Благоев
град.

Лисицата пр — от лисица в смисъл ’хи
тър, лукав човек’ Трудовец (Ботевград
ско). Лисйците род в Чирпан и в Кътина 
(Софийско). Лисйцов ф. Казанлък, Средна 
кула (Русенско). Лисйчки ф. Кюстендил.

Лисичаров и Лисичарски ф — от лиси- 
чар ’ловец на лисици’ Правец (Ботевград
ско).

Лисичев (и Лисечев) ф — от лисиче\ вж. 
Лисицата. Самоков, Благоевград, Шишков
ци (Кюстендилско), Въбел (Никополско).

Лисйчков ф — от лисичка\ вж. Лисицата. 
Лясковец, Ресен (Търновско), Угърчин 
(Ловешко), Правешка Лакавица, Скравена 
(Ботевградско).

Лискар м  — навярно грешка вм. Ласкар.
Лйсков ф — от прякор лйско ’с лиса, 

плешива глава’. Панагюрище, Бодрово 
(Ихтиманско), Вруток (Югославия), Тол
бухинско.

Лисо м.  Божурица (Плевенско), 1906.
Лйсов ф — разновидност на Лисев. Сви

щов. Лйсовци, род в Липница (Ботевград
ско).

Лйта ж — съкрат. от Юлита или женска 
форма от Лито. Вършец, Годечко, Неде- 
лище (Сливнишко), Ботевград.

Литарски ф — от диал. *литар ’? ’ Врачеш 
(Ботевградско).

Литашки ф — вм. Люташки. Литаково 
(Ботевградско).

*Литвенко м  — умалит. от Литвин. Лит- 
венков ф.  Горна Оряховица.

Литвйн м  — от народностното име литвин 
(навярно е имало някои литовци в сливен
ския полски легион). Изгрев (Никополско). 
Литвйнов ф. Казанлък, Нова Загора.

Литвйнцев ф — от литвинец; вж. Лит
вин. Русе.

Литййски ф — навярно от лития ’молеб- 
ствие на открито,обикн.за дъжд’ (от гр. Xenj). 
Благоевград.

Литйция ж — фонетична форма на Ле- 
тиция. Шумен, Лехчево (Михайловград
ско);

Лйтко м  — умалит. от Лито. Плевен.
Лйто м — видоизменено от Илия, Алипи 20

или друго подобно име. Лйтов ф. Плевен, 
Галиче (Ореховско), Боженица (Ботев
градско), Тъжа (Казанлъшко), Варна. 
Лйтовски ф. Вировско (Врачанско).

Литовойски ф. Пловдив.
Литоров ф. Сенник (Севлиевско), 1917.
Лифакев ф. Пловдив.
Лифчйнов ф. — видоизменено от Ловчи- 

нов. Пловдив.
Лихаров и Лихарски ф — от диал. лихар

Ч. лих, лош човек; 2. мързеливец’ Бутан 
(Ореховско), Кнежа, Пещера, Николчовци 
(Кюстендилско).

Лихваров ф — от лихвар. Стара Загора.
Лйхов ф — от лих. Смолянско.
Лихчански ф — може би вм. *Лишчански, 

от колиби Лишкови (Свогенско). Кюстен
дил, 1917.

Лйца ж — съкрат. от Елица, Калица, 
Милица или друго подобно име. Вършец, 
Трън, Брезник, Ловешко, Търново, р. 1891.

*Лицан м — от Лиц(о) ф- ан. Лицанов ф. 
Кнежа.

Лицинов ф. Пещера.
Лйция ж — разширено от Лица. Берко

вица, р. 1952.
Лйцо м — видоизменено от Илия или 

мъжка форма от Лица. Лйцов ф. Вършец, 
Лясковец, Горнооряховско, Разград, Ка
занлък, Варна. Лйцев ф. Русе, Казанлък.

Л йча1 Die — женска форма от Личо. 
Пещера.

Лйча2 м  — западна форма на Личо'. 
Трънско.

Лйчка ж — умалит. от Лича1. Трънско.
Лйчко м  — умалит. от Личо. Орехово, 

Ямбол. Лйчков ф. Караисен (Павликенско).
Лйчол! — видоизменено от Илия, Илийчо. 

Видин. Лйчев и Лйчов ф. Пловдив. Орехов
ско. Лйчевски и Лйчовски ф. Гозница (Ло
вешко), Селановци (Ореховско).

Лйша ж — женска форма от Лишо. 
Вр ачанско.

Лишатов и Лишатовски ф — от ди.ад. 
*лишат ’лис, плешив’ Равна (Етропол
ско), Правец (Ботевградско).

Лйшки ф — от с. Лик (Врачанско). Лнп- 
ница (Ботевградско).

Лйшко м  — умалит. от Лишо. Врачан
ско. Лйшков ф  Бистрец, Реселец (Врачан
ско), Видин, Берковица, Вършец, Червен 
брег, Плевен, Пелово (Плевенско), Пипер- 
ково (Свищовско), Горубляне (Софийско}.

Лйшо м  — видоизменено от Илия, успо
редна форма на Личо,Лицо. Липница (Ботев
градско), Гор. Павликени (Ловешко). Лйшев 
и Лйшов ф.  Видин, Русе, Варна.

Лищаров ф  — вм. Лещаров.
Лияна ж — от Лиляна с изпадане на а \  

Червен брег, р. 1952.
Лиянов ф  — вм. Лианов или Лилянов.
Лоарйта ж — навярно измислено име. 

Кюстендил, р. 1958.
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Лобанов ф — видоизменено от Лебанов. 
Ветово (Русенско), Хитри но (Шуменско), 
Елин Пелин.

Лобошкн ф  — от с. Лобош (Радомирско).
Лобут пр  — от лобут  ’бой, тояга за бой’ 

(тур. lobut). Станке Димитров, 1879. 
Лобутов ф. Станке Димитров, Самоковско, 
Трън.

Ловджйев ф — от ловдж ия. Козлодуй 
(Ореховско), Русе, Търговище.

Ловечев ф  — от ловец. Казанлък.
Ловнидолец ф — от с. Ловни дол (Севлиев

ско). Добромирка (Севлиевско), 1917.
Ловрйн м  — разновидност на Лаврен. 

Свищовско — католици.
Ловрич ф  — сродно с Ловрйн.
Ловров ф — сродно с Ловрйн. Замфи

рово (Берковско).
Ловчалиев ф — от диал. ловчалия  ’жител 

на град Ловеч’. Плевен.
Ловчйн м  — от Ловч(о)-}ин. Ловчйнов ф. 

Асеновград, Пещера.
Ловчо м  — пожелателно име: всичко да 

му се лови, да му спори. Добруджа. 
Ловчев ф. Казанлък.

Логачев ф — от диал. *логач ’схванат, 
сакат човек’ (?) Търговище.

Логе м  — съкрат. от Логин. Доганово 
(Елинпелннско). Логев ф.

Логин м  — от Лонгин с изпадане на 
първото н. Елинпелннско, Пазарджик, Ко
тел. Логйнов ф. Елинпелннско, Пазарджик, 
Казанлък.

Лого м  — съкрат. от Логин или от Евло- 
ги. Логов ф. Стара Загора.

Логофетов и Логофетски ф — от диал. 
логофет ’1. началник на гемия; 2. кмет; 
3. свинар’ (от рум. logofat от гр.) Видин, 
Лом, Козлодуй (Ореховско), Силистра.

Лодов ф. Бр. Миладинови.
Лодозов ф  — от диал. лоддс ’пролетен 

южен вятър’ (от гр.-тур. lodos). Търново.
Лбза ж  — от лоза ’ 1. лоза: 2. род, влака, 

потомство’. Банкя, Вердикал, Градоман, 
Железница, Михалево (Софийско), Елов дол 
(Пернишко), Самоковско, Трънско, Добрич 
(Хасковско), Елена (Харманлийско).

Лозан м  — мъжка форма срещу Лоза. 
Софийско, Свогенско, Самоков. Лозанов 
ф. Софийско, Михайловградско, Годечко, 
Видин. Лозански ф. Костенци (Берковско).

Лоз&на ж  — от Лоз(а) -f- ана. Михайлов
град, Шумен, Пловдив.

Лоз&нка ж  — умалит. от Лозана. Со
фийско.

Лоз&нчо м  — умалит. от Лозан. Ло- 
занчев ф.

Лозаров и Лозарски ф  — от ло за р . Ново- 
пазарско, Рашково (Ботевградско).

Лозе м  — западна форма на Лозьо. 
Лозев ф. Мрамор, Обеля, Световрачане 
(Софийско). Лозето ф. Ботевград.

Лозен м  — разновидност на Лозан. Лозе- 
нов ф. Карлово, Сопот. Перущица.

Лозена ж — от Лоз(а) +  ена. Банкя, 
Вердикал, Градоман, Железница, Кли
сура, Михалево, Негован, Чепинци (Софий
ско), Кюстендилско, Дрянковец (Айтоско).

Лозенка ж — умалит. от Лозена. Зла
тарица (Еленско).

Лозенски ф — от с. Лозен (Софийско).
Лозетка ж — „модернизирано“ от Ло

зена. Сливнишко, ново.
Лозйна ж — от Лоз(а) - f  ина. Кула.
Лозйнка ж — умалит. от Лозйна. Ихти

ман, Черньово (Ихтиманско), Михайлов
град, Брацигово, Толбухин.

Лозка ж — умалит. от Лоза. Кула.
Лбзко м  — умалит. от Лозьо, Лозо.
Лозо м  — съкрат. от Лозан или мъжка 

форма от Лоза. Локорско (Софийско). 
Лозов ф. Локорско, Станке Димитров, 1908.

Лозьо м  — мъжка форма от Лоза. Хасков
ско, Харманли. Лозев ф.

Лойс м  — от фр. Louis. Бургас, р. 1932.
Лойза ж — навярно видоизменено от 

Луиза. Охрид.
Лойков ф. Пловдив.
Локаж — съкрат. от Локсандра.Н. Геров*
Локвински ф  — от махала Локвата 

(Еленско).
Локмаджиев ф  — от диал. *лдкмадж ия  

’мекичар’ (ар.тур. lokmaci). Разград* 
Дунавец (Разградско), Русе.

Локов ф. Стара Загора.
Локбрски ф — от с. Локорско (Софийско).
Лбкса ж съкрат. от Локсандра.

Каварна.
Локсандра ж — видоизменено от Алек

сандра или от Роксандра. Софийско.
Лолйта ж — видоизменено от Юлята или

женска форма от Лоло. Ловеч, р. 1959.
Лолка ж — женска форма от Лоло. Ка

занлък, р. 1902.
Лоло м  — от рум. Lolu, а то от лат. Lol- 

lianus. Орехово, 1893. Лолов1 ф.
Лоло В2 и  Лоло веки Ф —  ОТ ЦИГ. Л О А &  

’риж, червенокос’. Медвен (Котленско), 
Ямбол, Дряново (гроб), Карлово, Брезово 
(Пловдивско), Търново.

Лолош м  — от рум. Lolu§; вж. Лоло.
Лолошко м  — умалит. от Лолош. Ло- 

лошков ф. Видин, 1917.
Лольов ф  — разновидност на Лолов. 

Крупник (Благоевградско).
Лом м  — от диал. лом  ’буен растеж’. 

Дебърско. Ломев ф. Копривщица, 1917* 
Пловдив. Лбмов ф. Русе.

Ломачев ф  — от диал. ломаче ’къс, от
ломък*. Озърновци (Брезнишко).

Ломлйев ф  — от диал. лом лйя  ’ломчанин’. 
Никопол, Свищов, Севлиево.

Ломнишки ф — от с. Ломница (Кюстен
дилско или Трънско).

Ломски ф  — от град Лом.
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Лбна м  — западна форма на Лоно, Лоньо. 
Севлиево, 1906, Милославци (Трънско).

Лонгйн м  — лат. Longinus, от longus 
’дълъг’ — име на календарски светец. 
Лонгйнов ф. Павликени, Горнооряховско.

Лонго м  — съкрат. от Лонгйн. Лонгов ф. 
Широка лъка (Девинско).

Лонгозов ф — от местността Лонгоза по 
долното течение на река Камчия. Шумен, 
Стара Загора.

Лонгочев ф.
Лондрев, Лондрин и Лондров ф — може 

би от Лондра, турско име на град Лондон; 
срв. Берлинов, Липисков. Стара Загора, 
Станке Димитров, 1879.

Лони м  — успоредна форма на Лоньо. 
Новачене (Никополско).

Лоно м  — успоредна форма на Лоньо с 
твърдо окончание. Лбнов ф . Севлиево, 1900.

Лончо м  — умалит. от Лоньо, Лоно. 
Севлиевско, Горнооряховско. Дончев ф.

Лоньо м  — съкрат. от Иларион. Лонев ф.
Лоп&ров ф — разновидност на Лапарев, 

Лепаров или от диал. л уп й р  ’дъска от 
края на труп*. Ковачевци (Самоковско), 
Самоков.

Лопатаров ф — от диал. лопат йр  ’голяма 
похабена лопата’ или разновидност на 
Лапатарев. Въбел (Никополско), Сунгур
ларе (Карнобатско).

Лопенски ф — от с. Лопян (Ботевград
ско). Етрополе, Правец (Ботевградско), 
Бела Слатина.

Лопйров ф — от диал. *лопйр  ’вампир’; 
вж. Вампиров. Велйново (Трънско).

Лопков ф. Никопол, Стражица (Горно
оряховско),

Лопошников ф  — от някоя местност Ло- 
пошник ’място обрасло с лопуш, с репей’. 
Стара Загора.

Лоп^жин ф — от диал. лопуж  ’гол охлюв*. 
Трънско.

Лопушански ф — от с. Лопушна (Ми
хайловградско). Главановци (Михайловград
ско).

Лопушнов ф — от с. Лопушна (Прова
дийско). Шумен, Русе, Търново.

Лора ж — от Флора с изпадане на ф  или 
разновидност на Лаура. Рядко.

Лорена ж — видоизменено от Лора. Русе, 
р. 1959, Брезник, р. 1960.

Лор&та ж — от Лора и -ета от имена 
като Мариета, Анета. Ново, рядко.

Лорис м  — може би видоизменено от 
Флоро. Русе. Лорисов ф.

Лорйта ж — от Лора и -ит а  от имена 
като Маргита, Мита и др. Ново, рядко.

Лбрка ж — умалит. от Лора. Видин, 
р. 1935.

Лоспачиев (или Лосначиев) ф. Севлиево, 
1908.

Лбта ж — съкрат. от Шарлота (у нас 
проникнало по литературен път — от Стра

данията на младия Вертер ог Гете). Михай
ловград, р. 1926 и 1932, Видин, р. 1927.

Лотаров и Лотйрев ф  — видоизменено от 
Лаутаров. Пловдив.

Лотев ф — руско име (бащата руски 
емигрант). Стара Загора.

Лоти лс — разновидност на Лота. Рядко.
Лоцов ф. Самоков, 1917.
Лочов ф. Горна Гнойница (Ломско).
Лубид пр . (Таке Начов Лубид, Станке 

Димитров, 1879).
Лувгенов ф  — навярно нарочно видоиз

менено от Лудгенов (лудия Гено). Търново.
Луго м  — от Логин с изясняване на 

редуцираното о в у , успоредна форма на 
Лого. Лугов ф. Кюстендил, 1879, Самоков, 
Долна баня (Ихтиманско).

Лудачки ф — от диал. *лудйч  или *лудак  
’буен, налудничав човек’. Цървище (Станке- 
димитровско).

Лудбйволов ф — от прякор Л уд  бивол. 
Манастирище (Ореховско).

Лудвиг м  — нем. Ludwig. Рядко.
Лудев ф — от прякор Л удьо. Габрово, 

1900, Кюстендил.
*Луджо м  — от Лулджо с изпадане на л . 

Луджев ф. Пазарджик, Голак (Ихтиманско). 
Луджовци род в Церецел (Свогенско), каз
ват им още Лудите.

Лудков ф. — ог прякор Л удко  ’буен’; 
налудничав’. Карлуково (Врачанско), Смо
лян, 1917, Славеино (Смолянско).

Луднев ф — от прякор Л удньо . Пловдив.
Лудов ф  — от прякор Л у д и я . Айтос, 

Пловдив.
Лудогоров и Лудогорски ф — превод на 

тур. Делиормански. Разград, 1905, 1935.
Лузеков и Лузиков ф. Шумен.
Лузйна ж — писмена разновидност на 

Лозина. Нова Загора.
Луй м  — фр. Louis. Варна, р. към 1904.
Луйджо м  — ит. Luigi, разновидност на 

Левиджо. Пловдивско — католици.
Луйз м  — фр. Louis. Дрянковец (Айтоско), 

1893, Айтос. Луйзов ф. Русе. Пловдив, 
Айтос, Карлово, Сопот.

Луйза ж — нем. Luise, женска форма от 
Луиз, у нас навярно покрай името на кня
гиня Мария Луиза. Берковица, р. 1894, 
Дорково, Ракитово (Велинградско),Пловдив.

Лука1 м  — гр. Aouxocg, от лат. Lucas — 
евангелско име. Из цялата страна, типично 
за Копривщица. Луков ф.

Лука2 ж—женска форма от Лука1.Коприв
щица, Панагюрско, Тетевен, Русе,Михайлов
град. Лукин ф. Михайловград.

Лукай м  — разширено от Лука. Лукйев ф. 
Габрово, Батошево (Севлиевско), Горска по
ляна (Грудовско), Ихтиман.

Лукййчо м  — умалит. от Лукай. Лукйй- 
чев ф. Пещера, Вакарел (Ихтиманско).

Лукалй ф — от с. Горна Лука (Михайлов
градско). Кюстендил, 1879.
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Лукан м — лат. Luranus ’от областта 
Лукания*. Враца, Михайловград, Софийско, 
Ботевградско. Луканов ф. Ловеч, 1893, 
Враца, Ботевградско.

Лукана ж — женска форма от Лукан. 
Берковско, Михайловградско, Ботевград
ско, Софийско.

Лукани ф. Варна.
Лукаров и Лукарски ф — от лука р  ’произ

водител на лук’. Гулянци (Никополско), 
Бутан (Ореховско), Крайнинци (Кюстен
дилско), Радомирско, Батак, Варна, 
Момчилград.

Лукашев ф — навярно от чеш. Luka§ с 
допълнително окончание -ев. Пловдив.

Лукерия ж — видоизменено от Гликерия. 
Разград, р. 1899.

*Лукич м — умалит. от Лука. Лукичев ф.
Пловдив.

Лукиян м  — гр Aovxiavoc, от лат. Lucia- 
nus — име на календарски мъченик. Варна.

Луко м — видоизменено от Лука1.Коприв
щица, Ботевградско. Луков ф.

Луконин ф.
Лукреция ж — лат. Lucretia, минало у нас 

главно през румънски. Видин, Русе. Добра- 
лево (Ореховско), Тлачене (Белослатинско), 
Казанлък. Алдомириицп (Сливнишко).

Лукса ж — рум. Luxa, видоизменено от 
Роксаиа (според някои: от Луца или от 
лат. lux ’блясък’). Свищов, р. 1868 и по- 
сетне, Русе, Търново, р. 1890, Видин, 
Севлиево, р. към 1900, Кнежа.

•Пуксана ж — от Лукс(а) +  ана. Разград.
Луксандра ж — писмена разновидност на 

Локсандра. Свищов, р. 1894.
Лукумов ф — от локум . Пловдив.
Лукян м — разновидност на Лукиян или 

на Лукан. Своде (Ботевградско). Лукянов ф.
Лула ж — женска форма от Луло, 

Лульо. Тетевен, 1648, Казанлък, 1884, Зла
тица, Пазарджик, Врачеш (Ботевградско).

Луланков ф —г от прякор Л  у  лаико  ’ко
муто лулата е все в устата’. Вълчедръма 
(Ломско), Лом.

Лулански ф — от прякор Л у л а н ; вж. 
Луланков.

Луларов ф  — от диал. *лула р  'грънчар, 
който прави глинени лули*. Етрополе.

Лулджо м — от Лулчо с озвучаване на 
ч в дж . Лулджев ф. Пещера.

Лулейски ф. Крупник (Благоевградско).
Луличка ж — преумалително от Лула. 

Пловдив, р. 1903.
Лулко м  — умалит. от Луло, Лульо, 

Н. Геров.
Луло м — видоизменено от Лука с детско 

повтаряне на първата съгласна. Лулов ф. 
Пловдив, Луковит, Мухово (Ихтиманско), 
Делчево (Санданско). Луло век и ф. Угърчин 
(Ловешко).

Лулчо м — умалит. от Луло, Лульо.

Типично за Копривщица и Панагюрище. 
Лулчев ф.

Лульо м  — успоредна форма на Луло с 
меко окончание. Л улев ф. Габрово, Дряново, 
Ловни дол (Севлиевско), Пазарджик,Кюстен
дил, Якоруда, Калофер.

Лумбаров и Лумбарски ф  — от лум б а р , 
лум б ур  ’междум. за шумно падане или 
гръмлив говор'. Кюстендил, Видин, Брез
ник, Сливен.

Лумпаров ф — разновидност на Лумбаров. 
Търново, Благоевград.

Луна ж — рум. Luna от luna ’луна'. 
Главно у католици. Бяла, 1873, Беленско, 
Свищов, Свищовско.

Лунганов ф  — от рум. lungan 'много ви
сок човек'; срв. Длъгнеков. Козлодуй 
(Ореховско).

Лунгаров ф —-от рум. Lungar, видоизме
нено от Лунго. Плевен.

Лунгев ф — разновидност на Лунгов. 
Варна, Враца, 1897.

Лунго и — а) от рум. Lungu ’дълъг, ви
сок’; б) съкрат. от Лонгин с изясняване на 
редуцираното о в у . Лунгов ф. Сомовит, 
Черквица (Никополско), Бъзовец (Ломско), 
Русе, Габрово, Дряново, Горна Оряховица. 
Лунговски ф. Кнежа.

Лунгол и Лунгул м  — рум. Lungul. 
Лунголов и Лунгулов ф . Ново село (Видин
ско), Борил, Крушовене (Ореховско).

Лунджо м  — от Лунчо с озвучаване на 
нч  в ндж . Секирово (Пловдивско), 1905. 
Лунджов и Лунджев ф. Благоевградско, 
Бобошевско (Станкедимитровско), Пловдив.

Лундоров ф. Бобошево (Станкедимитров
ско), 1917.

Лунка ж — умалит. от Луна. Свищов, 
Русе, Плевен, Пловдив.

Лунчо м  — умалит. от Лунго. Бяла. 
Лунчев ф. Свищов, Сомовит, Ново село 
(Видинско).

*Луп м  — име на календарски светия; 
срв. Лупо.

Лупан м  — от Луп(о) +  ан. Лупанов ф. 
Типично за Пещера; Пазарджик, Пловдив, 
Панагюрище, Дряново, Кметовци (Габров
ско).

Лупата п р  — навярно от рядкото име 
Лупан. Пазарджик, 1917.

*Лупаш м  — от Луп(о) +  аш .
Лупашко м  — умалит. от Лупаш. 

Лупашков ф. Попина (Силистренско).
Лупев ф — разновидност на Лупов. 

Самоков.
Лупо м  — от рум. Lupu от lup ’вълк’, 

еднакво по значение с Вълко. Лупов ф. 
Лясковец, Търново, Пазарджик, Пловдив
ско.

Лутков ф  — фонетична форма на Лудков.
Луфчев ф — може би видоизменено от 

*Лупчев (от Лупо). Пловдив.
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Лухушки ф — от лухуса  'родилка, ле- 
хуса' (навярно майката често е бивала 
лехуса). Русе.

Луца ж — съкрат. от Палуца или женска 
форма от Лудо. Видин, Кнежа, Пловдивско.

Лудия ж — разновидност на Лучия. 
Варна, 1956.

Луцка ж — умалит. от Луца. Дрен 
(Радомирско).

Лудо м — от Лупо, Лучо с друго окон
чание. Луцов и Луцев ф. Видин, Пловдив.

Лучански ф  — от с. Горна Лука (Михай
ловградско). Кюстендил, Лозно (Кюстен
дилско).

Лучешков ф — от рум. Luce$cu с допъл
нително окончание -ов.

Лучиан м  — разновидност на Лукиян с 
румънски или италиански изговор на с . 
Лучианов ф.

Лучия ж — итал. или рум. Lucia 'свет
ла' — име на католическа светица. Тутра
кан, Враца, Михайловград, Благоевград.

Лучка ж — умалит от Лука2, Луца или 
женска форма от Лучко. Пловдив.

Лучко м  — умалит. от Лука или от Лучо. 
Пловдив, Русе. Лучков ф. Вършец, 1848, 
Враца, Провадия, Карайсен (Павликен- 
ско), Асеновград.

Лучников ф — от диал. лучник  'зелник с 
лук'. Сопот, Русе, 1897.

Лучо м  — а) от Лука или Лупо с друго 
окончание; б) от Лулчо с изпадане на 
второто л . Орехово, Лехчево (Михайлов
градско), Сопот, Зелениково (Пловдивско). 
Лучев и Лучо в ф . Орехово, Свищов, Малък 
чифлик (Търновско), Лехчево, Клисура 
(Карловско), Сопот, Пазарджик.

Луша ж — от Лука2, Луца, Лукса с 
друго окончание. Свищов, 1886, Свищовско.

«Пушка ж умалит. от Луша. Плевен, 
Русе, Враца, Севлиево, Панагюрище, Па
зарджик, Пловдив, Стара Загора.

Лушо м — от Лука1 или Лучо, Лулчо с 
друго окончание. Лушев ф. Пловдив.

*Лушул м — от Луш(о) +  у л . Лушулов ф. 
Видин, 1917.

Лъв м — от лъ в  или превод на Леон — 
име на календарски светия.Лъвов ф. Кюстен
дил, 1893, Мичурин.

Лъвче м  — умалит. от Лъв. Лъвчев ф. 
Мещица (Пернишко).

Лъговски ф  — от с. Лъга (Етрополско). 
Етрополе.

«Лъджев ф — от лъдж а , лъдж а  'топла 
минерална баня* (тур. llica). Пловдив.

Лъжански ф  — по-нова форма на Лажан- 
ски. Ботевград.

Лъжев, Лъжов и Лъжовски ф  — от пря
кор Л ъж о  или Л ъж ат а. Враца, Елин Пе
лин, Бреница (Белослатинско).

Лъжйчников ф  — от лъж ичник. Асенов
град, 1900.

Лъкатник ф — писателски псевдоним.

Лъква ф  — може би видоизменено от 
Лъков. Казанлък (Митю Стоянов Лъква, 
р. 1927, Минка Митова Лъква, р. 1930).

Лъко м — от Влъко с изпадане на начал
ното в. Лъков ф. Пловдив.

Лъмджйев ф  — писмена разновидност на 
Ламджиев. Пловдив.

Лъпков ф — може би нарочно видоиз
менено от Лапков. Враца.

Лъскаров ф  — разновидност на Ласка- 
рев. Бургаско.

Лъската п р  — от л. и. Лъско. Котел, 
1860.

Лъско м — а) от лъскав  'хубав', близко 
по значение с Хубан; б) от Блъско с из
падане на б. Силистра (много старо), Котел. 
Лъсков ф. Котел (голям род), Силистра, 
Айтоско, Сливен, Ямбол, Разград, Севлиево, 
Видин, Враца.

Лъх м — навярно измислено име — от 
Лъв (Лъф). Пазарджик, р. 1932.

Лъхчйев ф — от Лафчиев с преход на 
ф  в х . Лясковец, Търново.

Лъчезар м — от лъ чезарен . Сравнително 
ново и рядко.

Лъчезара и Лъчезарна ж — женска 
форма срещу Лъчезар. Рядко.

Лъчко м  — от Влъчко с изпадане на 
в. Лъчков ф. Тополовград.

Лъчо м  — от Влъчо с изпадане на в. 
Лъчев и Лъчо в ф. Стара Загора.

Лъшков ф — от прякор Л ъж ко  ’лъ
жец'. Долапите (Русенско).

Лього м  — разновидност на Лого с меко 
л ' . Лього в ф. Галище (Костурско).

Льоков и Льоковски ф — разновидност 
на Локов. Ваксево (Кюстендилско).

Льоли ж — рус. Лели, галена форма от 
Елена. Ново, рядко.

Льольов и Льолев ф — разновидност на 
Лольов с регресивна палаталност. Круп- 
ник (Благоевградско), Станке Димитров, 
1879, Пловдив, Карнобат — каракачани.

Льонго м  — разновидност на Лонго с 
меко У. Льонго в ф. Стара Загора.

Льондьо и Льонде м  — от Льоньо с 
вмъкнато д. Льонде в ф. Плевен, Храсна 
(Санданско).

Льонка ж — женска форма от Льоньо, 
Льончо. Славянци (Карнобатско).

Льончо м — умалит. от Льоньо. Льон- 
чев ф. Горно Броде (Сярско), Ресен (Ма
кедония).

*Льоньо или *Льоне м  — видоизменено 
от Леон, Лион или от Иларион.

Льопо м  — от диал. *льоп  'леп, хубав', 
разновидност на Лепо. Льопо в ф.

Льопчо м  — умалит. от Льопо. «Ш»6п- 
чов ф. Михайловград.

Льохманов ф — от диал. льдхман^ .'ви
сок, отпуснат и възглупав човек'. Пана
гюрище.
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Льбчко м  — умалит. от Льочо. Льбчко в 
ф . Пловдив.

Льочо м  — може би родопска разновид
ност на Лъчо, Влъчо. Льочев ф. Бургас.

Люба ж съкрат. от Любика, Любица 
или направо пожелателно име: да израсне 
хубава и да я любят. Старо: Софийско, 
Етрополе, Станке Димитров, Кюстендил
ско; ново: на разни места из страната.

*Любаб6га м  — превод на гръц. Фило- 
тей. Люба 66 го в ф. Пловдив, 1876.

Люббнски ф  — от някое село с подобно 
име. Варна.

Любачки ф — от с. Любча (Девинско).
Любашйнски ф  — от планинския връх 

Любаша.
Любен м  — от лю бен  ’обичан’. Из ця

лата страна. Любенов ф.
Любена ж — от Люб(а)-\-ена. Богдан- 

лия, Доганово, Огняново (Елинпелинско).
Любенка ж — умалит. от Любена. Со

фийско.
Любйка ж — от цветето лю бика  ’теме

нужка’. Бр. Миладинови, Софийско, Кю
стендил, 1879.

*Любико или *Любик м  — мъжка форма 
от Любика. Любиков ф. Злогош, Со воля но 
(Кюстендилско).

Любйма ж — от лю бим а. София, р. 
1928.

Любимка ж — от лю бим ка. Стара За
гора, р. към 1910, Ямбол, р. 1935, Букьовци 
(Ореховско), р. 1936, Михайловград, р. 1960.

Любйна ж — от Люб(а)+ц«а. Пловдив, 
р. 1904, Асеновградско, Орехово.

Любйнка ж умалит. от Любйна. Кня
жево, р. към 1900.

Любислав м  — вм. Любослав. Варна, 
р. 1956.

Любйца ж — от любов у лю бим . Старо, 
гл авно СЗБ.

*Любич м  — разновидност на Любик. 
Любнчев ф.

Любка ж — умалит. от Люба. Из цялата 
страна.

Любляна ж — кръстоска от Люба и град 
Любляна в Югославия. Плевен, р. 1931, 
Мездра, р. 1957, Варна, р. 1957.

Любмйл м  — навярно видоизменено от 
Людмил. София, р. към 1923.

Любмйла ж — от Люба и Мила. Плов
див, р. 1907, Сливен, р. 1920.

Любо м  — разговорно съкращение на 
Любен, Любомир, Любослав.

Люббв ж — рус. Любовь. Рядко.
Любоверка ж — от Люба и Верка (на 

двете баби). Пловдив, 1958.
Любовка ж — побългарено от Любов. 

Каварна, р. 1953.
Любозар м  — „да обича светлината“. Со

фия, р. 1893, Варна, р. 1901.
Любомир м —  „да обича мира“ или „да 

бъде любим на света“. Из цялата страна.

Любомйров ф. Любомйрски ф. Троян, 1897, 
Варна.

Любомйра и Любомйрка ж — женска 
форма от Любомир. Рядко.

Любомски ф — съкрат. от Любомирски, 
Видин, 1883.

Любослав м  — „да обича славата“ или 
„да бъде любимец на славата“. София, 
р. 1901, Самоков, р. 1930, Мездра, р.
1959. Любославов ф.

Любчо м — умалит. от Любен, Любомир, 
Любослав. Като официално име рядко, 
разговорно — из цялата страна.

Любьо м — разновидност на Любо с 
меко окончание. Горна Оряховица, р. 
1899.

Людвнк м — разновидност на Лудвиг. 
Варна, р. към 1908.

Людйев ф. Надър (Айтоско), Чирпан.
Людия ж — навярно кръстоска от Лю

ба и Лидия.
Людмйл м  — мъжка форма от Людмила. 

Сравнително ново и рядко. Пирдоп, р. 
1891.

Людмйла ж рус. Людмила, героиня 
на Пушкиновата поема Руслан и Людмила. 
Рядко. Шумен, р. 1881.

Людо м — съкрат. от Людскан. Людов 
ф. Пловдив.

Людскан м — писмена форма на Люцкан. 
Нова Загора, Лясковец, Варненско. Люд- 
сканов ф.

Лйжров ф — от рум. lucru ’работа, труд’. 
Варна.

Люланов ф — разновидност на Луланков, 
Лулански (?) Пловдив.

Люлин м  — от планината Люлин. Со
фия, 1952.

Люлннка ж — женска форма срещу Лю
лин. София, р. към 1943.

Люлински ф — от планината Люлин. 
Големо Бучино (Софийско).

Люлия ж — кръстоска от Юлия и Ли
лия. Плевен, р. 1922.

Людчо м  — разновидност на Лулчо с 
меко л '.  Н. Геров.

Люльо м — от Лульо с регресивна пала- 
тализация. Люлев ф. Пловдив.

Люлюков ф  — може би разновидност на 
Люляков. Смолянско.

*Люлюш м — от Люль(о)+1/ш. Лю- 
люшев ф. Попина (Силистренско), Вар
на.

Люляков ф — от местността Люляка. 
Ракитово (Вединградско).

Люлйна ж — от цветето лю ляк , успоредна 
форма на Лиляна. Шумен, Пловдив. Люля- 
нин ф. Пловдив. Люлбнин ф. Брестовица 
(Пловдивско).

Люмов ф.
Люнго м — от Лунго с меко л '. Люнгов 

ф. Благоевград.
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Люси ж — съкрат. от Люсиен.2 Кюстен
дил, р. 1959.

Люсиен1 м  — фр. Lucien. Рядко.
Люсиен2 ж — фр. Lucienne. Русе, р. 

1907 и др.
Лютаков ф — от прякор Л ю т ака  'лют, 

•сприхав човек’. Габрово, Русе, Етрополе, 
Ветрен (Пазарджишко), Пещера. Люташ- 
ки ф. Литаково (Ботевградско). Лютачки 
ф. Мала църква (Самоковско), Самоков.

Лютибродски и Лютобродски ф — от с. 
Люти брод (Врачанско). Враца, Орехово.

Лютйков ф — от лю т ика. Тутракан, Вар
на, Пловдив.

Лютков ф — от прякор Лютко; вж. 
Лютов.

Люто в, Лютев и Люто век и ф  — от пря
кор Л ю т ия  ’лют, зъл, сприхав’. Коприв
щица, Калофер, Михилци (Карловско), 
Рила (Станкедимитровско), Станке Димит
ров, Враца.

Лютодолски ф  — от с. Люти дол (Вра
чанско). Враца.

Лютфйев ф  — от турско л. и. Лютфи. 
Прилеп, 1917.

Лютфйнов ф — навярно видоизменено от 
Литвинов. Русе.

Люца ж — женска форма срещу Люцо. 
Айтос, Карнобат, 1896, Медвен (Котлен- 
ско), Драгоданово (Сливенско), Стралджа 
(Ямболско), Ямбол, Толбухин.

Люцйна ж — от Люц(а)+ина. Търново, 
р. 1923.

Люция ж разновидност на Лучия. 
Самоков.

Люцка ж — женска форма срещу Люц- 
кан. Карнобат, Шумен.

Люцкйн м  — от диал. лй)цки ’чужд’ — 
защитно име при детска смъртност: люцко 
чедо е, дано бъде по-честито от нашия род. 
Нарядко из ИзБ. Люцканов ф.

Люцо м  — съкрат. от Люцкан. Коза- 
ревец (Горнооряховско), Лясковец. Люцов 
и Люцев ф.

Лючка ж — умалит. от Люца. Карнобат.
Люшнаров ф. Кърджали.
Люшников ф — от диал. липишик ’плес

ница, шамар’; срв. Шамарджиев. Кула.
Лющ&рски ф — може би видоизменено от 

Лещарски или от диал. *лю щ ар  ’орех, 
чиято зелена кора се лющи’ (?) Громшин 
{Михайловградско).

Лющев ф. Русе.
Лябак ф. Ресен (Македония).
Лявчо м  — от Левчо с вторично якане. 

Лявчев ф. Пловдив.
Ляев ф — от рум. leal ’почтен, честен’» 

Ново село (Видинско).
Лйка ж — женска форма срещу Ляко- 

Лясковец.
Ляко м  — а от *Ляпко с изпадане на п\ 

срв. Ляпо; б) от Леко с вторично якане.

Ляков ф. Крушево, Ресен (Македония), 
Пловдив, Варна.

*Ляльо или *Ляле м  — от Лальо с ре
гресивна палатализация. Ля лев ф. Пет
рич.

Лямбаров ф. Сливен.
Лямбе м  — навярно вм. Ламбо. Ресен 

(Македония).
Лямов ф. Долна Диканя (Радомирско).
Лямпазов ф. Станке Димитров, 1905.
Лямпарата пр  — от диал. лям п а р а , може 

би кръстоска от ф ампара  и п лям п а ло =  
бьрборко (?) Станке Димитров. Лямпаров 
ф. Станке Димитров.

Ляна ж — а) от Лена, Елена с вторично 
якане; б) съкрат. от Лиляна. Сомовит, 
Русе.

Лянго м  — от *Лянко с озвучаване на 
нк  в нг. Лян го в ф. Първомай, Асеновград, 
Новаково (Асеновградско), Горни Пасарел 
(Самоковско).

Ляндро м  — от цветето лчндро  ’олеан
дър’. Варна. Ляндров ф.

Лянка ж — умалит. от Ляна. Сомовит, 
Опан (Старозагорско).

Ляно м  — видоизменено от Лилян. Ля- 
нов ф.

Ля па ж — успоредна форма на Лепа със 
старинно якане. Лясковец.

Ляпе м  — югозападна форма на Ляпо. 
Ляпев ф. Самоков, Друган (Радомирско).

Ляпо м  — разновидност на Лепо със 
старинно якане (от лЪп). Ляпов ф. Варна, 
Цариград.

Ляпче и Ляпчо м  — умалит. от Ляпо. 
Ляпчев ф. Мъгленско, Ресенско (Маке
дония), Айтос, Бургас.

Ляско м  — съкрат. от Желязко. Блат- 
ница (Балчишко). Лясков ф. Караисен 
(Павликенско), Лясковец.

Лясо м  — съкрат. от Желяз или якавска 
форма на Лесо. Лясо в ф. Русе, Лясковец, 
Ново Градище (Търновско).

Ляталски ф.
Ля те в и Лято в ф — може би якавска 

форма на Летов (?) Крумово (Асеновград- 
ско), Пловдив, Егълница . (Радомирско).

Ляфтов ф. Лозен (Софийско) — външно 
лице.

Ляхов ф — от пол. Lach ’поляк’ (?) 
Кричим, 1917.

Ляхчев ф — от ляхче ’поляче’; вж. Ля
хов (?) Пазарджик.

Ляцин ф. Брацигово.
Лячко м  — умалит. от Лячо. Лячков 

ф. Пазарджик.
Лячо м  — от Лечо с вторично якане. 

Лячев ф. Попово (Първомайско), Гор. 
Митрополия (Плевенско).

Ляшенков ф  — може би руско име. Русе.
Ляшков ф. Егълница (Радомирско).

311



м
М&вел м  — кръстоска от Павел и Мавер. 

Мавлов ф. Вързиловци (Еленско).
Мавер м  — разновидност на Мавро. Стран

джанско, Грудово, Пловдив. Мавров ф.
Мавра ж — женска форма от Мавро. 

Русе.
Маври м  — разновидност на Мавро. Бур

гас. Маврев ф.
Маврйд м  — съкрат. от Мавриди. Сли

вен, 1852. Маврйдов ф. Шумен, 1843, Сли
вен, 1883, Браила (Възраждането).

Маврйди м  — гр. Маир(йг]с ’син на Мав
ро, на черния’. Русе, 1860.

Маврйк м  — от гр. Maopixtog. Маврйков 
ф. Габрово, 1900, Търново, Велинград.

Мавро м  — гр. MaOpog ’черен’; срв. Чер- 
ньо. Главно ЮИзБ. Мавров ф.

Мавроган м  — вм. *Мавроген ’чернобрад’ 
(гр. Maupô dvYjg). Варна. Маврог&нов ф.

Мавродй м  — писмена разновидност на 
Мавруди. Сливен, 1860. Мавродйев ф.

Мавродйн м  — гр. Mat)po&ivog. Шумен, 
J868, Разград, Жеравна (Котленско). Мав- 
родйнов ф. Тутракан, 1908, Панагюрище.

Мавродйя1  м  — разширено от Мавроди. 
Сливен. Мавродйев ф. Сливен, Копривщица. 
Мавродййски ф. Враца.

Мавродйя2 ж — женска форма от Мав
роди. Хасково.

Мавруда ж — женска форма от Мавруди. 
Чепеларе, Пловдив.
ч Маврудй м  — гр. МаорооЗт)£. Сливен, 
1843, Свиленградско. Маврудйев и Мавру- 
дййски ф. Враца.

Маврудйн м  — писмена разновидност на 
Мавродйн. Шумен, 1844.

Маврудчйев ф  — от диал. *маврудчйя  
’производител на грозде и вино мавруд*.

*Маврул м  — от Мавр(о) + у л .
Маврулко м  — умалит. от Маврул. Мав- 

рулков ф. Росеново (Грудовско).
Мавър м  — черковна форма на Мавро — 

име на календарски светия.
Мага1  ж — видоизменено от Магда или 

от Марга. Брезнишко, Радомирско.
Мага2 м  — западна форма на Маго. Со

фийско. Магов ф.

Магаев ф — от магае — така изгозарял 
думата магаре. Самоков.

Магалчев ф — може би от магалче вм. 
магарче; срв. Магаев. Стара Загора.

Магаьски ф — от диал. м агйн  ’уред 
за чистене памук от семената* (от г р ., pd̂ fT®' 
vo). Пловдив.

Магаранов ф — от магаран  ’укорно 
прозвище във връзка с магаре’. Войнегов- 
ци (Софийско), Сестримо (Пазарджишко).

Магаретарски ф — от магарет ар. Враца*
Магарешко пр  — от м агаре . Враца. Ма- 

гарешков ф. Враца.
Магарищарски ф — от магарищ ар\ срв. 

Магаретарски. Червен брег.
Магда ж — съкрат. от Магдалина. На 

разни места из страната. Магдил ф.
Магдален м  — мъжка форма от Магда

лена. Стара Загора, р. 1959.
Магдалена ж -— западна форма на Маг

далина. Благоевградско, Ботевградско, Их
тиман, Трън.

Магдаленчо м  — умалит. от Магдален. 
Магдаленчев ф. Велинград.

Магдалйн м  — мъжка форма от Магда- 
лина. Бяла река (Павликенско), Литаково 
(Ботевградско), р. 1933. Магдалшюв ф.

Маглалйна ж — гр. Maq8aXV)v̂  *от градеца 
Магдала в Палестина*— евангелско име. 
Нарядко из цялата страна. Магдалйнин 
Ф.

Магдена ж — съкрат. от Магдалена. Стан  ̂
кедимитровско, Пернишко, Трънско.

Магдичов ф — навярно от Магдович с 
разместване на окончанията. Праужда (Бе
лоградчишко).

Магдо м  — мъжка форма от Магда. Маг
дович ф. Пирот, 1849.

Магеранов ф  — разновидност на Магара
нов (?) Плевен, 1893, Ловеч, Орехово, Сви
щов.

Магеро пр  — от м агер . ’манастирски
готвач или изобщо готвач’ (гр. pot^pag). 
Кюстендил, 1879. Магеро в ф. Трън, 1393, 
Кътина (Софийско), Русе, Горнооряхов
ско). Магерски ф , род Магерци. ДружевО| 
(Свогенско).
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Маглена ж — съкрат. от Магдалена. Ду- 
рач (Исперихско).

Маглето пр  — от м ъгла  (?) Бела Сла
тина (гроб).

Маглов ф — писмена разновидност на 
Мъглов. Дединци (Еленско).

Магнев ф — може би нарочно видоиз
менено от Мазнев. Провадия, 1900.

Маго м  — видоизменено от Манго, Маг
до, Маргарит или друго подобно име. Ма
тов ф. Сопот, 1893.

Магрет м  — видоизменено от Маргарит 
(?) Варна. Магретов ф.

*Магул м  — от Маг(о)+#л. Магулев ф.
Магулеков ф — от Магулев с вмъкнато 

ек. Челопеч (Пирдопско).
Магун м  — от Маг(о)4-у«- Магунев ф. 

Сливен. Магунски ф. Варна.
Мада м  — далечно видоизменение от Мла

ден. Брезник, Цариброд. Мадов ф. Цари
брод. Мадиь ф. Берковица, 1896, Радилово 
(Пещерско), Ракитово (Велинградско).

Мадалев ф. Стара Загора.
Мадамлиев ф — може би вм. *Маданлиев 

’живял и работил в град Мадан’ (?) Бра- 
таница (Пазарджишко), 1956.

Маданов и Мадан ски1 ф  — от диал. м а- 
дан  ’железодобивна пещ* (от ар.-тур. maden). 
Варна, Мала църква (Самоковско).

Мадански2 ф  — от с. Мадан (Михайлов
градско). Михайловград, Малорад (Орехов- 
ско).

Маданчев ф — от диал. маданче; вж. 
Маданов. Станке Димитров.

Мадарджиев ф — от диал. *мадардж ия  
’който гълчи, сконфузва, излага хората* 
(от тур. madara etmek ’сконфузя, из
ложа’). Казанлък.

Мадаров и Мадарски ф —  съкрат. от 
Мадарджиев. Плевен, Пещера, Лозен (Со
фийско).

Мадгеров ф. Видин, 1893.
Маде м  — от звателната форма на Мада. 

Сливница. Мадев ф. Невля (Цариброд- 
ско), Сливница.

Мадемджйев ф — от диал. *мадемдж йя 
'рудокоп* (ар.-тур. madenci). Пловдив.

Мадемов ф — от тур. madem ’понеже, 
тъй като’ — поради често повтаряне на 
тая дума (?)

Мадерджиев ф  — разновидност на Мадар
джиев. Казанлък, Ракитово (Велинград
ско).

Маджар и Маджара пр  — от диал. м а 
д ж а р и н)  ’преселник, бежанец’; вж. Ма- 
джиров, или от народностното име м а 
дж арин. Долни Богров (Софийско), Трудо- 
вец (Ботевградско). Маджаров ф. Коприв
щица, Панагюрище, Карлово, Стара За
гора, 1878, Грудово, Устово (Смолянско), 
Самоков, Плевенско. Маджарски ф. Враца, 
Михайловград, Вършец. Маджарете род 
в Кътина (Софийско).

Маджереулу ф — старинна форма на Ма* 
джаров с турско окончание. Шумен, 1843.

Маджйров и Маджйрски ф — от диал. 
м адж йрин  ’преселник, бежанец* (от ар.- 
тур. muhacir). Панагюрище, Панагюрско, 
Пловдив, Асеновград, Склаве (Санданско), 
Русе.

Маджо м  — от Мачо с озвучаване на Ч' 
в дж или от Младжо с изпадане на л\ срв. 
Мада. Кичевско. Маджев и Маджов .ф. 
Кюстендил, 1879, Панагюрище, Пещера, 
Пловдив, Габрово, Шумен.

Маджоров ф  — видоизменено от Маджу- 
ров или Маджаров. Станке Димитров.

Маджуков ф  — видоизменено от Манджу- 
ков или от Маджунков.

Маджунков ф — от прякор М адж унко* 
’който обича маджун’; срв. Маджуков. 
Калофер (Възраждането), Плевен, 1900,. 
Лясковец, Исперихско.

Маджунов ф — от диал. мадж ун ’пет
мез’ (тур. macun). Сливен, 1883, Стара За
гора, 1905, Клисура (Карловско), 1893.

Маджуров ф — от диал. мадж урин; 
вж. Маджйров. Сопот, Първенец (Плов
дивско), Пловдив, Болярци (Асеновград- 
ско), Варна, Виница (Варненско).

Маджярче пр  — умалит. от Маджар. Пе*- 
щера, 1852.

Мадйн м  — от Мад(а), Мад(о)+и«. Ма- 
дйнов ф. Дол. Богров (Софийско).

Мадлен1 ж — вм. Мадлена. София, 1958.
Мадлен2 м  — кръстен на баба си Магда

лена. Ихтиман, р. 1965.
Мадлена ж — видоизменено от Младена 

по името на една киноартистка. Криводол 
(Врачанско), р. 1955, Варна, р. 1957, Бер
ковица, р. 1959.

Мадо м  — разновидност на Мада. Брез- 
нишко. Мадов ф. Берковица, Годе«.

*Мадол м  — от Мад(о)-\-ол. Мадолев ф. 
Белица (Разложко), Банско.

Мадрев ф — навярно от Мъдров с диа
лектно а вм. ъ . Пазарджик.

Мадрйт м  — от името на град Мадрид в 
Испания (навярно бащата е бил интербри- 
гадист). Чипровци (Берковско), 1958.

Мадурски ф  — вм. Маджурски.
Мадърджиев ф  — писмена разновидност 

на Мадарджиев. Стара Загора.
Мадьоновци — род в Бодрово (Първо

майско).
Маерков ф — от диал. м айеркоу умалит. 

от магер  с изговор на г  като й\ вж. Магеро. 
Благоевград.

Маешки ф—навярно вм. Маевски;вж. Май..
Маждраганов ф — от диал. *маЖ драган  

’който носи маждрак’; срв. Тояганов.
Маждраков ф  — от маж драк; вж. Маз- 

драка. Рядко, на разни места из страната.
М&жев ф  — от Маджев с преход на дж 

в ж . Шумен.
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Мажкаров ф — писмена разновидност на 
Мъж наров.

Мажбр пр  — от Маджор с преход на 
дж  в ж. Станке Димитров, 1879. Мажо- 
ров ф. Станке Димитров.

М&заджйев ф — от диал. мазадж йя 
’1. търговец с магазин; 2. магазинер’ (ар.- 
тур. magazaci). Гложене (Тетевенско), Бела 

-Слатина, Калофер, Шумен.
Мазаев ф. Русе, Пловдив.
Мазаков ф  — може бй нарочно видоиз

менено от *Мързаков; срв. Мързанов. Тър
ново, 1897, Карлово, 1908, Казанлък, 
1935.

Мазалчев ф. Стара Загора.
Мазарачовски ф  — от с. Мазарачево 

(Кюстендилско). Кюстендил.
Маз&ров ф — от ар.-тур. mahzar ’пис

мена молба’ или от mezar ’гроб’. Пурия 
(Казанлъшко).

Мазача пр  — от м азач  ’зидар, който 
измазва’. Павликени.

Мазгалов ф — от диал. мазгал  ’1. бой
ница; 2. тесен дълъг прозорец на изба’ 
(тур. mazgal). Симеоновград, 1917* Сандан- 

• ско.
Мазганов ф  — от прякор М азна  Г ана  

или видоизменено от Мазгалов. Говедарци 
(Самоковско).

Мазгаров ф — от диал. *мазгар, *м ъзгар  
’човек с буйна кръв и младост*. Кюстендил.

Мазгов ф — от м ъ зга , прен. ’буйна кръв 
и младост’. Луковит.

Маздрака п р  — от диал. м ъздрак  ’ко
пие, маждрак’ (ар.-тур. mizrak). Кула. 
Маздр&ков ф. Пловдив. 1870. Маздр&шки 
ф. Враца.

Мазев ф — от диал. мазе; вж. Мазов. 
Пловдив, Пещера.

Мазенов ф  — от мазен  (?); вж. Мазнев. 
Хасково, 1873. 1893.

Мазйнков ф — вм. *Мизинков; вж. Ми 
зинов. Ресен (Търновско).

Мазитаров ф. Пловдив.
Мазмънов ф. Горно Ябълково (Грудов- 

ско).
Мазнев1 ф — от прякор М а зн и я  ’тлъст, 

пълен, загладен; 2. любезен, угодлив*. Рад
ковци (Дряновско), Габрово, Елена, 1900, 
Тетевен, Казанлък, Стара Загора, Кричим, 
Пазарджик, Бела Слатина.

Мазнев2 ф — според семеен спомен: ба
бата била м а зн а , т. е. винаги загладена, 
спретната и чиста. Самоков, Кюстендил.

Мазнеков ф — от Мазнев с вмъкнато ек. 
Панагюрище.

Мазнико в ф  — от прякор М а зн и к а ; вж. 
Мазнев. Станке Димитров, Етрополе, Ста
ра Загора, Ямбол.

Мазнйлков ф  — от прякор М азнилко  ’кой
то се подмазва’. Самоковско.

Мазнйчев ф  — разновидност на Мазни- 
ков. Берковица, 1893, Русе.

Мазнов ф — от прякор М азнат а ; вж. 
Мазнев. Враца.

Мазов ф — от маза ’1. изба; 2. магазин* 
(ар.-тур. magaza). Котел, 1867, Бургас, 
Враца, Кавадарци, 1917.

Мазълов ф. Пещера.
Май м  — от месец м а й ; срв. Април. Со

фия, р. 1926. Маев ф. Тетевен, Стара За
гора, Пловдив. Маевски ф. Майовеки ф. 
Варна.

Майда ж — съкрат. от Смарайда. Стара 
Загора (вече изчезнало).

Майдавски ф — може би от някое село 
с подобно име. оарна.

Май дано в ф — от диал. мейдан  ’площад, 
мегдан’ (ар.-тур. meydan). Севлиево.

Майдачев и Майдачевски ф.
Майков ф  — от м айка  — поради често 

повтаряне на „майко“ или „майката“. Пле
вен, Сопот, Лозен (Софийско).

Майлан ж — някакво чуждо име (май
ката виетнамка). София, р. 1963.

Маймаров, Маймарев и Майм&рскн ф  — 
от диал. м айм ар(ин) ’1. архитект, строи
тел; 2. масажист’ (от ар.-тур. mimar). 
Русе, Варна, Горна Оряховица.

Маймунков ф  — от прякор М айм унко  
’грозен или много шеговит човек*. Хасково, 
1878, Поморие.

Маймунски ф  — от м а й м ун а  в някакво 
преносно значение (от тур. maymun). Оре- 
ховско, Куртово Конаре (Пловдивско).

Майналов, Майналовски и Майнолбв- 
ски ф — от м айно м  — поради често повта
ряне на това възклицание. Охридско, Велес, 
Стара Загора, Толбухин.

Майнаслйев и Майнаслййскн ф —г от с. 
Майнаслии (Събрано, Новозагорско). Нова 
Загора, Стара Загора.

Майно м  — от Маньо с отмет на йотацията 
или видоизменено от Мойно. Мъглен, нар. 
песен. Майнов ф. Болград, 1862, Ловеч, 
1878

Майнъловски ф — вм. Майналовски. Вар
на.

Майо м  — от месец м ай  (?) Шуменско, 
15— 16 век.

Майоров ф — от прякор М айора . Дра- 
гоево (Преславско), Русе.

Майски ф — от прякор или псевдоним. 
Попово.

Майстора пр  — от мййстор. Майсторов 
ф. Калофер, Пловдив. Майсторски ф. 
Севлиево, Пловдив, Кривина (Софийско)^

Майстор и кбле ви род — от майсторите Ко
леви. Панчарево.

Майтарски ф — от диал. *м айт ар  ’ше
гобиец’ (?) Враца.

Майя ж разновидност на Мая. Ново, 
рядко.

Мака ж — женска форма от Мако. Вай- 
ганд, Синод, именник.
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Мака вей м  — библейско име, евр. „чук“. 
Главно СЗБ и Котел. Макавеев ф.

Маказчйев и Макасчйев ф — от ар.-тур. 
makas^i ’майстор и продавач на ножици’. 
Сливен.

Макаков ф — от тур. makak ’тояжка за 
подпиране, патерица’. Стара Загора, 1880, 
Малево (Хасковско), Пловдив, с. Лъго
ве ново.

Макар м — съкрат. от Макари. Макаров 
ф. Стралджа (Ямболско). Макаровски ф. 
Макарски ф. Търново.

Макараджййски ф — от диал. макара- 
джйя ’продавач на макари’ (тур. makaraci). 
Горни Пасарел (Самоковско).

Макаренков ф — видоизменено от Ма- 
каринов по името на съветския педагог и 
писател А. С. Макаренко. Пещера, 1965.

Макари м  — гр. Maxotpiog ’блажен’ — 
име на календарски преподобен. Босилеград 
Кюстендилско, Копривщица. Макариев ф.

Мчкарйн м  — гр. MaxapCvoc, от Макари. 
Макармнов ф. Пещера, Блатско (Гоце де л- 
чевско).

Макарйна ж — женска форма от Макарин 
или от Макари. Говежда (Михайловград
ско).

Макарнаджиев ф. Балчик.
Макарчо м  — умалит. от Макар. Ма- 

карчев ф. Миланово (Свогенско).
Макатев ф — от диал. м акат  ’постилка 

за миндер’ (ар.-тур. makat). Самоков.
Макашев ф. Стара Загора.
Макдолен м  — някакво шотландско име 

или изопачено от Макдоиалд. Червен брег, 
р. 1952.

Маке и Маки м  — разновидност на Мако. 
.Макев и Макнев ф. Русе, Пловдив, Дерман- 
ци (Луковитско).

Македq m  — от страната Македония. Ивай- 
ловгр адско.

Македона ж — от страната Македония. 
Каблешково (Поморийско), р. 1930.

Македонеца пр  — от македонец. На раз
ни места из страната. Македонски ф.

Македония ж — от страната Македония. 
София, р. към 1900, Пловдив, р. 1922.

Македонка ж — от македонка. Скопие, 
1942, Благоевград.

Македонов ф — разновидност на Маке
донски. Силистра, 1900.

Македоьчев ф — от прякор М акеддн- 
чето. Русе.

Макей м  — съкрат. от Макавей. Ма- 
кеев ф. Горна Оряховица, Русе.

Макелов ф. Казанлък.
Макенаджййски, Макмнаджиев и Макен- 

джйев ф  — от диал. макинадж йя  ’машинист, 
който борави с машина’ (гр.-тур. makinaci). 
Самоков, Кюстендил, Петрич, Петричко, 
Благоевград, Пловдив.

Макензен м  — по фамилното име на нем
ския фелдмаршал А. Макензен, станал из

вестен у нас по време на Първата световна 
война. Владимирово (Михайловградско), р. 
1917.

Макльо м — прякорно име от Мако. 
Маклев ф. Долни Дъбник (Плевенско).

Макньо м  — прякорно име от Мако. Дер- 
манци, Торос (Луковитско). Макньов ф. 
Плевенско, 1908. Макнев ф. Ловеч, Плов
див.

Мако м  — съкрат. от Макавей. Ковачица 
(Ломско), 1870. Маков ф. Плавен, Крушо- 
вене (Ореховско), Враца.

Макра 1ж — съкрат. от Макрина. Велин 
град.

Макре м  — от гр. Махрбс ’дълъг’ или 
съкрат. от календарското име Макриан. 
Макрев ф. Дебърско, Якоруда, Разлог.

Макрел м  — от Макр(е)-+-ел. Макрелов 
ф. Чирпан, Пловдив.

Макрен м  — от Макр(е)+е«. Макренов
ф.

Макрена ж — женска форма срещу Ма
крен. Михайловградско.

Макрй1 ж — от гр. jiaxpij’дълга’ или раз
новидност на Макра. Кюстендил.

Макри2 м  — разновидност на Макре. Мак- 
риов ф. Добринище (Разложко).

Макрйдов ф — от Макрев с гръцко ид. 
Бургас.

Макрйл м  — от Макр(е)+ил. Макрйлов 
ф. Казанлък.

Макрйн м  — от Макр(е)+п«. Макрй 
нов ф. Самоков, 1853.

Макрйна ж — гр. Maxpto), лат. Масппа 
от шасга ’мършава, суха, слаба’ — име 
на календарска преподобна. Михайловград
ско, Берковица, Красава (Брезнишко), Кли
сура (Софийско), Казанлък — калугерка, 
Сопотски манастир — калугерка.

Макро м  — разновидност на Макре. 
Макров ф .

Максаков ф.
Максе м  — съкрат. от Максим. Максев 

ф. Разлог.
Максйм м  — гр. Ma{j£|ioc, лат. Maximus 

’най-голям, най-велик’ — име на календар- 
ски преподобен. Рядко. Габрово, р. 1872, 
1833, Разложко, Ново село (Видинско). 
Максймов ф. Горна Оряховица, 1865, Габ
рово, Стара Загора, Кюстендил, 1832, 
Трънско, Кратово.

Макей ма ж — женска форма от Максим. 
Своде (Ботевградско), р. 1902, Дръмша 
(Свогенско), р. 1912.

Максммилиан и Максимилиян м  — лат. 
Maximilianus. Разград, 1893.

Макул м  — от Мак(о )-\-ул . Мак улов и 
Макулев ф. Пловдив, София, 1897.

Макшутов ф. Галиче (Ореховско).
Мала ж съкрат. от Малама или женска 

форма срещу Мальо. Мали;: ф. Вълчедръма 
(Ломско).
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Малагански ф.
Маладжйков ф — от тур. malacik ’би

волско теленце’. Вълчи трън (Плевенско).
Малаев ф. — от диал. м алай  ’царевичен 

хляб’ (от рум. ma 1 ai). Самоков, 1917, Етро- 
лоне.

Малайна и Малайно м. Гоце Делчев, нар. 
песен.

Малака пр  — от диал. м алак  ’биволче’ 
(тур. malak); срв. Биолчев. Пещера, 1900. 
Малаков ф. Виница (Варненско), Поморие, 
Любенец (Новозагорско), Ловеч, Мадан 
(Михайловградско). Малакев ф. Русе. Ма- 
лаковски ф. Кричим.

Малакташев ф — от малък Ташо или от 
малака Ташо (?) Пловдив.

Малакчйев ф  — от диал. м алакчйя  ’па
стир на биволски телета’ (тур. malakgi). 
Русе.

Малам м  — мъжка форма срещу Малама. 
Маламов ф. Сенокос (Благоевградско), Пет
рич, Санданско, Казанлък. Маламски ф. 
Пазарджик.

Малама ж — от гр. jicttара ’злато’. Скра- 
вена (Ботевградско), 1648, Трявна, Нова 
Загора, Сливен

Маламан м  — от Малам -) ан. Мала- 
манов ф. Силистра, 1897.

Маламата пр  — от м а ла м а ; вж. Малама. 
Русе.

Маламатен м  — от диал. м алам ат ен  ’по
златен*. Маламатенов ф.

Маламен м  — от диал. м алам ен  ’златен, 
позлатен*. Маламенов ф. Силистра, 1893.

Маламйн м  — от Малам-|-ия. Ледених 
(Търновско). Маламйнов ф. Търново, Ка
занлък.

Маламчо м  — умалит. от Малам. Ма- 
ламчев ф. Патр. Евтимово (Асеновградско).

Малана ж — видоизменено от Малама с 
по-употребимото окончание -на. Софийско.

Малахйя м  — име на библейски про
рок, евр. „божи пратеник“. Синод, именник.

Малахов ф  — може би вм. Малаков или 
*Малахиев.

Малахрй ж — може би кръстоска от 
Малама и Хриса. Пещера, р. 1925.

Малачев ф — от прякор М алачет о  ’би
вол чето’; срв. Биолчев. Пловдив.

Малачйната пр  — от рус. молодчйна  ’сръ
чен и угледен човек*. Боженица (Ботев
градско). Малачйнски ф. Боженица.

Малашевски ф — от с. Малашевци (Со
фийско).

Малашйнов ф  — може би сродно с Ма- 
лачински. Зорница (Асеновградско).

Малаянов ф  — от диал. *м алаян  ’-който 
яде царевичен хляб’ (от рум. malai). Ал- 
домировци (Сливнишко).

Малвйна ж — фр. Malvina. Шумен, Лех- 
чево (Михайловградско), р. 1960— на баба 
си Милица.

Малджански ф — от ар.-пер.-тур. mal-

canli ’лаком, користолюбив*. Луковит, Бо- 
рован (Белослатинско), Лехчево (Михайлов
градско).

Малджйев и Малджййски ф — от диал- 
малдж йя ’иманяр* (ар.-тур. malci). Русе». 
Шумен, Варна, Багренци (Кюстендилско).

Малезанов ф — разновидност на Мелеза* 
нов. Скопие.

Малезов ф — разновидност на Мелезов. 
Брацигово, 1904.

Малей и Малея м  — разширено от Мальо. 
Копривщица. Малеев ф. -

Малеков ф  — от Малев с вмъкнато 'ек^ 
Русе.

Мален м — от Мал(ьо)+ея. София,, р. 
1885, Стара Загора. Маленов ф. Казанлък.

Малена ж — женска форма срещу Мален. 
Софийско, Враца. Маленин ф. Ловеч, Пле
вен. ' '■

Мален ка ж умалит. от Малена. Бод- 
рово (Ихтиманско).

Маленко м  — умалит. от Мален. Зетьово 
(Чирпанско). Маленков ф. Панагюрище.

Маленчо м  — умалит. от Мален.
Малехунов ф. Пещера, Гайтаниново (Го- 

цеделчевско).
Малецки ф — може би полско или руско- 

име.
Малечко м  — разновидност на Малешко. 

Поповско, 15— 16 век. Малечков ф. Пе
щера, Пазарджик, Етрополе.

Малеш м  — от Мал(ьо)+еш. Шуменско,. 
15— 16 век. Малешев ф. Казанлък.

Малешко м  — умалит. от Малеш или 
направо от Мал(ьо)+еш/со. Нова Загора 
(гроб), Варна. Малешков ф. Габрово, 1905,. 
Дряново, Казанлък, Брезово (Пловдив
ско), Калофер, Скалица (Ямболско), Елхово-

Малзадеев ф  — от ар.-тур. mal iziyade 
’(който има) доста или предостатъчно имот*. 
Шумен, 1881.

Малигаров ф — съкрат. от *Мамалигаров.
Малигенов ф — може би от мали Гено. 

Пловдив.
Мйлий пр  — от м али  ’малкия’. Лясковец* 

1844.
Малий Гарибалди пр . Котел, 1867.
Малийка ж — съкрат. от Амалия. Синод, 

именник.
Маликатов ф. Долна баня (Ихтиманско)* 

Радуил (Самоковско).
Маликов ф — от диал. м алик  ’бут, чук 

на тепавица’. Пловдив, 1900.
Малйн м  — а) от Мал(о)+ия; б) женска 

форма от Малина. Бистрица, Бусманци, 
Лозен {Софийско), Самоковско, Ихтиман, 
Ракитово (Велинградско), Луковитско. Ма- 
лйнов ф. Брезник, Панагюрище, Перущица* 
Велинград, Симитли, Болград. Малйнбв- 
ски ф.

Малйна ж — а) от плод и растение м а - 
лйна \ срв. Череша, Ябълка и др.; б) женскаг
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«форма от Малин. На разни места из стра
ната.

Малйнка ж — умалит. от Малина. Со
фийско, Долно Камарци (Пирдопско), Их
тиман, Мездра. Малйнкин ф.

Малйнко м  — умалит. от Малин. Софий
ско. Малйнков ф. Калофер (Възраждането), 
Пазарджишко.

Малинхер м  — видоизменено от Манли- 
хер. Баня (Михайловградско), р. 1910, 1925.

Малйнчо м — умалит. от Малин. Со
фийско. Малйнчев ф. Софийско, Врачеш 
(Ботевградско).

Малйч м  — умалит. от Мальо, Мало. 
София, нар. песен. Малйчев ф. Долни Дъб- 
ник (Плевенско).

Малйш м  — от Мал(ьо)-|-иш. Малйшев 
ф. Русе.

Малишевски ф  — от Малиш или видо
изменено от Малашевски.

Малка ж — женска форма от Малко. 
Стара Загора — старо.

Малк&нов ф  — от диал. м алкан  ’малък, 
дребен човек*. Станке Димитров.

Малкиев ф — от прякор М а лк и я . Лет
ница (Ловешко).

Малко м  — успоредна форма на Малчо с 
друго окончание. Малков ф. Садово (Асе- 
новградско), Силистра, 1904, Ботевград 
(от Крушево, Македония). Малковски ф. 
Костенец.

Малкодански ф — от диал. *малкодан  
’малък, дребен човек’. Кнежа.

Малкоч м — лично име, образувано от 
фамилно, чието значение е забравено. Опан 
(Старозагорско). Малкочев1 ф.

Малкбчев2 (и Малкочов) ф  — от тур. 
malko^oglu ’хитрец, измамник, шмекер’. 
Самоков, 1843, Бобошево (Станкедимитров- 
ско), Лозен (Софийско), Пещера, Опан 
(Старозагорско), Асеновград, 1900, Тър
говище.

Маллйев ф — от диал. м аллйя  ’богат, 
имотен’ (ар.-тур. malli). Търново, 1908.

Малнихер м  — изопачено от Манлихер. 
Баня (Михайловградско).

Мало м  — успоредна форма на Мальо с 
твърдо окончание. Малов ф. Търново, 
1893, Омуртаг, 1893, Казанлък.

Маломир м — от Маламир — име на ста
робългарски владетел. Синод, именник.

Маломйра ж — женска форма от Маломир. 
Синод, именник.

М&лта ж гр. МосХ&а 'мека, нежна’. 
Шумен, 1884, Плевен, р. 1884.

Малтица ж — умалит. от Малта. Русе.
Малтичка ж — преумалит. от Малта. 

Н. Геров.
Малтуда ж — гр. MdX$o68a, от Малта. 

Казанлък, р. 1923.
Малун м — от Мал(о) +  у н . Копривщица, 

нар. песен.

Малуна ж — от Мал(а) +  уна . Свищов, 
р. 1915.

Малуска ж — навярно вм. Малушка. 
Капитан Андреево (Свиленградско).

Малуш м  — от Мал(о) +  уш . Шумен,
1960. Малушев ф. Котел, Шумен. М а л у- 
ш о в д о л ,  местност в Етрополе

Малушка ж — женска форма от Малуш. 
Шумен.

Малхозов ф. Стара Загора.
Малчик м  — от псевдонима на антифа

шисткия борец Малчика. Михайловград, 
р. 1959.

Малчо м  — умалит. от Мальо. Шумен, 
1861, 1876, Провадия, 1893, Зараево (По- 
повско), Видин,Софийско. Малчев ф. Шумен, 
Добруджа. Малчов ф. Банско, Ботевград
ско. Малчевски ф. Казанлък. Малчиев ф. 
Варна.

Малъмка ж — писмена разновидност на 
Маламка. Шумен.

Малъмов ф  — писмена разновидност на 
Маламов.

Мальо м  — от м али  ’малък, мил*. Со
фийско, Варна, Шумен. Малев и Мальо в ф. 
Негован, Чепинци (Софийско), Шумен, 
Нови пазар. Малиев ф. Търново. Малев- 
ски ф. Никопол. Малюоглу ф — с турско 
окончание. Шумен, 1860.

Мальошев ф — разновидност на Малюшев
Малючки ф — вм. Малюшки, от Малюш. 

Благоевград, Сандански.
Малюш м  — от Маль(о) -j- уш . Малю

шев ф.
Малягов ф  — от Маляков с озвучаване 

на к  в г. Орехово.
Маляков ф  — от диал. м аляк  *1. мал

кият пръст на ръката; 2. малък, дребен 
човек*. Сопот, Станке Димитров, Бобошево 
(Станкедимитровско).

Маманезов ф.
Мамаров ф — от ар.-тур. mimar ’строи

тел’; вж. Маймаров. Плевен, Бургас.
Мамарчев ф — а) от диал. мам арец  ’жи

вотинка, която играе над извори и кладен- 
чета’; б) от диал. м ам арчо , умалит от м а- 
м ар\ вж. Мамаров. Котел, 1867, Кюстендил, 
1893, Хасково, 1917, Ботево (Варненско)

Маматарков ф  — от гъба м ам ат арка ; 
според семеен спомен — от двама търговци 
на име Иван Стоянов в Търговище единият 
имал калпак като маматарка и обичал гъби 
маматарки, затова си бил сложил ново име. 
Търговище, Бургас, 1893, Казанлък.

Маминото п р  — от мйминот о  (момченце). 
Търново. Маминов и Маменов ф.

Мамка ж — от м ам ка , м ам ичка  или видо
изменено от Манка. Шумен.

Мамков ф  — видоизменено от Манков. 
Враца, 1910.

Мамулев и Мамулски ф  — от м ам ули  
'царевица* (ар.-тур. mamul) — навярно
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употребявал необичайна за говора дума. 
Сливен, 1893, Дряново, Габрово.

Мамулков ф — разновидност на Маму- 
лев. Разград, Русе.

Мамушев ф — навярно вм. Манушев. 
Благоевград.

Мамчеров ф . разновидност на Момчеров. 
Враца.

Мана ж — женска форма от Мано, Ма- 
ньо или съкрат. от Малина, Мария и под. 
Трявна, Панагюрище, Мании ф.

Манавски ф — писмена разновидност на 
Манафски. Ихтиман, Лехчево (Михайлов
градско).

Манаджйев ф—от драл.м аханадж йя  ’ който 
на всичко намира махна, нищо не одобрява’. 
Варна.

Манайл м  — видоизменено от Мануил. 
Банско. Манайлов ф.

Маналов ф — може би видоизменено от 
Манахилов. Енина (Казанлъшко), Спасово 
(Чирпанско), Стара Загора.

Манас м  — съкрат. от Манаси. Ман асо в 
ф. Бела Слатина.

Ман&си и Ман ас и я м  — библейско име; 
евр. „който забравя бедите“. Кюстендил, 
Кюстендилско, Трънско, Кнежа.Манасиев ф.

Манаско м  — умалит. от Манаси. Ма- 
насков ф.

Манаслйев ф — видоизменено от Майна- 
слиев. Варна.

Манаф пр  — от диал. м анаф (ин) ’1. малоа- 
зийски турчин; 2. прен. развратник’ (от 
тур. manav). Габрово, 1833. Манафов ф. 
Мъглиж (Казанлъшко), Пирдоп (пирдоп- 
ските Манафови обясняват името си с това, 
че били търгували с Манафлъка; вж. Ма- 
нафъков). Манафски ф. Бела Слатина, Бо
тевград, Ихтиман. Ман&фете род в Церецел 
(Свогенско).

Манафъков ф — а) от Манафък, Мана- 
флък ’област в Мала Азия’; б) от ар.-тур. 
munafik ’раздорник, интригант*. Хасково.

Манахйл м  — от Манайл с вмъкнато х . 
Хасково, 1893, Криьо поле (Хасковско), 
Дълбок извор (Първомайско), Староселци 
(Плевенско). Манахйлов ф.

Ман&хов ф — видоизменено (може би 
нарочно) от Манафов. Златарица (Еленско).

Мангалаков ф. Стара Загора.
Мангалджййски ф — от диал. мангалдж йя  

’който прави мангали’. Самоков.
Манг&лов и Манг&лски ф  — от м ангал  

(ар.-тур. mangal). Гоце Делчев, Гоцедел- 
чевско, Пловдив, Дуплян (Ямболско).

Мангараков ф.
М&нгаров ф — видоизменено от Мангалов 

или Мангъров (?) Калофер.
Мангафлйев ф — от с. Мангуфли (Малко 

Кирилово, Елховско) или от Магъф (Сено- 
клас, Свиленградско).

Мангачев ф. Пловдив.

Манге м — югозападна форма на Манго. 
Радомирско. Мангев ф.

Мангейн и Ман геин ф — навярно ог 
Манге или *Мангеа. Студена (Пернишко). 
Челопечене (Софийско).

Мангел м  — кръстоска от Манго и Ван- 
гел. Мангелов ф. Млечево (Севлиевско), 
Севлиево, Айтос, Варна, Пловдив.

Мангеш м  — от Манг(о) +  еш. Мангеш е а 
ф. Пазарджик.

Манго м  — от Манко с озвучаване на 
нк  в н г , както Менко и Менго, Минко и 
Минго, Мънко и Мънго. Бр. Миладинови. 
Мангов ф. Якоруда, Сандански, Железница, 
Лозен (Софийско), Пасарел (Самоковско), 
Панагюрище, Плевен, Пловдив, Сливен. 
М&нговски ф. Троян, Плевен, Враца, Оси- 
ковица (Ботевградско).

Мангоров ф. Калофер.
Мангуров ф. Катунци (Санданско).
Мангъзов ф.
Мангъров ф — от остар. манг& р ’дребна

монета’ (тур. mangir). Сопот, 1900, Нова За
гора.

Мангърчев ф — от остар. м ангърче\ вж. 
Мангъров.

Мангъфов ф — от с. Мангъф (Сеноклас, 
Свиленградско). Свиленград.

Мангъшев ф — навярно разновидност на 
Мангешев. Стара Загора.

Манда ж — от Мана с вмъкнато д  или 
женска форма от Мандо. Бургас, 1930.

Мандагьозов ф — от диал. *мандагьдз 
’безочлив’ (от тур. manda и goz ’биволско 
око’. Станке Димитров, 1879.

Мандаджйев ф  — от диал. *мандадж йя  
’биволар’ (тур. mandaci). Казанлък, 1893, 
Пловдивско, Карлово, Дряново, Горна Оря
ховица, Търново.

Мандаков ф. Никопол. 1900.
Мандалйев ф — от диал. *м андалия  ’който 

има биволи’ (от тур. *mandali); срв. Буа- 
лиев. Габрово, Ямбол.

Мандалйна и Мандалена ж — видоизме
нено от Магдалина, Магдалена. Вайганд, 
Синод, именник.

М&ндалов и Мапдалски ф — от прякор 
М андалот о  ’който постоянно се движи 
насам-натам’ (от ар.-тур. mandal). Кованлък 
(Търновско), Свищов, Чирпан, Стара За
гора, Кюстендил, Асеновград.

Мандалчев ф — от прякор М андалчет о\ 
вж. Манда лов. Асеновгр адско.

Мандариев, Мандаров и Мандарски ф — 
от гр. раутоьрс ’въже“ или от раутосрю ’за
кърпвам (дреха)’.Орловец (Горнооряховско), 
Ракитово (Велинградско), Горни Лом (Бело
градчишко).

Манде м — западна форма на Мандо, 
Ман дьо. Мандев ф. Желява (Софийско).

Мандешлиев ф — от някое село с по
добно име. Тагарово (Грудовско).

Манджаков ф.
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Манджаровф — отдиал. *мандж ар ’който 
иска да яде все манджи’; срв. Гозбаров. 
Карананево (Свищовско), Свищов, 1893, 
Бяла, 1893, Стамово (Старозагорско).

Манджиев ф — съкрат. от Манаджиев. 
Варна, Търново.

Манджйков ф — от диал. *мандж йк ’гоз
бица’ (тур. mancik). Казанлък, 1917.

*Манджйн м  — от Мандж(о) +  ин. Ман- 
жйнов ф. Пловдив.

Манджо м  — от Манчо с озвучаване на 
нч в ндж. Манджев ф . Българово (Айтоско), 
Каблешково (Поморийско).

Манджолски ф. Оряхово (Русенско).
Манджоранов ф — от диал. * мандж орйн, 

еднакво или близко по значение с манджар; 
вж. Манджаров. Хасково, 1897.

Манджук пр  — от пер.-тур. mencuk ’малък 
полумесец на върха на копие’ (?) Калофер, 
1844. Манджуков ф. Калофер, 1849, Сопот 
Стара Загора, Бяла вода (Малкотърновско), 
Бургаско, Пещера, Церово (Пазарджишко), 
Костенец, Видин, Михайловград, Мирковци 
(Македония).

Манджунов ф — видоизменено от Манд
жуков.

Манджуров ф — може би от прякор М анд- 
ж уреца; срв. Китайски, Японски. Казан
лък.

Мандзувчев и Мандзуфчев ф. Варна.
Манди м  — съкрат. от Диаманди. Ман- 

диев ф. Гоце Делчев, 1917.
Мандйк м  — от Манд(и) или Манд(о) +  

ик  (?) Мандйков ф. Никопол, 1893, Плевен — 
голям род, Берковица, 1900, Търново, 
Чирпан, Рупки (Чирпанско), Стара Загора.

Мандйка ж — женска форма срещу Ман- 
дик. Свищов, 1888.

Мандйка-Маргарйта ж. София, 1952.
*Мандйл м  — от Манд(о), Манд(и) +  ил. 

Мандйлов ф. Велинград.
*Мандйн м  — от Манд(о),Манд (и) +  ин  

Мандйнев ф. Пловдив. Мандйнски ф. Добра- 
лево (Ореховско).

Мандйч м  — умалит. от Мандо или от 
Манди. Мандйчев ф. Габрово.

Мандо м  — от Мано с вмъкнато д. Трън- 
ско. Мандов1 ф. Казанлък, Сливен, Стара 
Загора, Калофер, Свищовско.

Мандбв2 и Мандовски ф — от прякор 
М а нд а т а  ’бивол’ или ’бавен като бивол’ 
(тур. manda). Ботевград.

Мандой м  — разширено от Мандо. Ново 
село (Видинско). Мандбев ф.

Мандол и Мандул м  — от Манд(о) +  у л . 
Мандолски ф .Тръстеник (Плевенско). Манду- 
лов ф. Пещера, Пловдив.

Мандраджиев и Мандражиев ф  — от ман- 
драдж ия ’съдържател на мандра’ (гр.-тур. 
mandiraci). Котел, Карлово, Стара Загора.

Мандрйка ж — румънско име; вж. Ман- 
друц. Мандрйкин ф.

Маидров ф  — от прякор М андрат а  или

съкрат. от Мандраджиев. Сливен, Бургас,. 
Стара Загора, Пазарджик, Еленско, Ловеч.

Мандрой м — разширено от рум. Mindrlr 
’хубав’. Ново село (Видинско).

Мандруц м  — рум. Mtndrut, умалит. от 
Mindru. Видин. Мандруцов ф.

Ма н ду ров ф — може би разновидност на’ 
Мандулов. Пловдив.

Мандухов ф. Гоце Делчев — покръстен 
циганин.

Мандуш м  — от Манд(о) +  уш . Манду- 
шев ф.

Мандрънчев ф. Мандрица (Ивайловград- 
ско).

Мандьо м — от Маньо с вмъкнато д, 
успоредна форма на Мандо. Мандев ф. 
Търново, 1910, Севлиево, Павликени, Ло
веч, Желява (Софийско). Мандевскн ф. 
Казанлък.

Манеджиев ф — видоизменено от Манад
жиев.

Манерски ф — от прякор М анеркат а  
(може би откраднал или намерил някоя 
манерка през войната). Пловдив.

Манечковци — от диал. м анечък  ’мъни
чък’. Изселен род от Боженица (Ботев
градско).

Манешко м  — от Ман(ьо) +  ешко. Ма— 
нешков ф. Елена, 1917.

Манзуров ф. Велинград.
Манзуфчев ф — от един произход с Ман

дзувчев. Варна.
Манзъров ф. Нова Загора, 1893.
Манивелов ф — от автомобилната част 

м ани& ла.
Манйка ж — от Ман(а) +  ика. Брезник.
Маникатов ф — разновидност на Мали- 

катов. Ихтиман.
Манйков и Манйковски ф — от прякор  ̂

М ъ н и к а  ’малкия, дребния’. Станке Дими
тров, Казанлък, Темуша (Ботевградско).

Маникотов ф — може би грешка вм. 
Маникатов.

Манйкя ж — разновидност на Манйка. 
Брезник.

Манйл м  — съкрат. от Мануил.Манйлов ф .. 
Гол. Белово (Пазарджишко).

Маница ф.(Д. Маница, Пловдивско, 1900).
Манйчев ф  — от прякор М ънйчет о ; вж. 

Манйков. Пещера.
Майка ж — умалит. от Мана, Маня. Па 

нагюрище, Радомирско, Станке Димитров,. 
1879, Добринище (Разложко), Кула, Кул- 
ско. Манкин ф. Кюстендил.

Майке м — югозападна форма на Манко. 
Радомир. Манкев ф.

Манко м — умалит. от Маньо, Мано. 
Софийско. Манко в ф. Житен, Чепинци (Со
фийско), Враца, Кремена (Врачанско), 
Вършец.

Манлйев ф — може би от Маллиев с ди- 
симилация на едното л . Горска поляна 
(Грудовско).
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Манлихер м  — от бойната пушка м а н ли - 
jсерка. Баня (Михайловградско).

Мано м  — съкрат. от Емануил. На много 
места из страната Манов и Мано веки ф .

Манойл м  — разновидност на Мануил. 
Радомирско. Манойлов ф. Станке Димитров, 
Драгоман.

Маной м  — разширено от Мано. Маноев 
и Маноевски ф.

Манойло м  .— разновидност на Манойл. 
Видин, 1860, Лом, 1870, Голинци (Ломско), 
1882, Берковица, 1894, Вършец, Чупреня 
Белоградчишко). Манойлов ф.

Манокев ф. Враца (външно лице).
Манол м  — съкрат. от Емануил. На 

разни места из страната. Манблов ф.
Манола м  — вм. Манол. Чирпан, 1960.
Манолйн м  — от Манол +  и н • Варна, 

р. 1956.
Манолка ж — женска форма от Манол. 

Русе, Дулово, Опицвет (Софийско).
Манолко м  — умалит. от Манол. Манол- 

ков ф.  Перник.
Манолчо м  — умалит. от Манол. Манол- 

чев ф .
Манон ж — фр. Мапоп, умалит. от Мария; 

у нас проникнало по литературен път — 
•от романа Манон Леско или от операта 
Манон. Рядко.

Мансарлййски ф — от с. Мансарлии (По
беда, Ямболско). Ямбол.

Мански ф — съкрат. от Сърбомански. 
Видин.

Мансъров ф — от ар.-тур. manasur ’по
бедоносен*. Айтос.

Мантаров ф — от диал. *м ант ар  ’шивач 
на манти’ или от тур mantar ’гъба*. Ле
сичево, Паталеница (Пазарджишко), Стара 
Загора.

Маню м  — от Мано с вмъкнато т . Своге. 
.Мантов ф. Хасково, 1870, Разград, 1900, 
Калофер, Дряново, Тръстеник (Плевенско). 
Манто веки ф. Разлива (Ботевградско).

Мантуров ф. Казанлък.
Мануел м  — вм. Мануил с чужд за нас 

изговор на у .  Севлиево, р. 1926.
Мануйл м  — гр. MavooijA., съкрат. от 

Емануил — име на календарски светия. 
Рядко. Мануйлов и Мануйлски ф.

Мануйла ж — женска форма от Мануил. 
Етрополски манастир, 1648.

Маиуков ф — а) от арменско л. и. Манук; 
*=6) от м анук  ’господар, стопанин* — в таен 
дюлгерски говор (от циг.) Карлово, 1878, 
Русе, 1900, Никопол.

Манул м  — от Ман(о) +  у л . Манулов ф. 
•Сливнишко.

Мануца ж — от Ман(а), Ман(я) +  УЧа - 
Бабово, Сливополе (Русенско).

Мануш м  — от Ман(о), Ман(ьо) +  Уш ‘ 
Манушев ф.

Мануша ж — женска форма от Мануш. 
<Гевлиево (гроб).

Манушка ж — женска форма от Мануш. 
Варненско, Асеновград, Ботевград. Мануш- 
кин ф. Бачево (Разложко).

Манча ж — умалит. от Германа. Мрамор 
(Софийско).

Манчелов ф. Търново.
Манченко ф.
Манчо м  — умалит. от Маньо, Мано. 

Рядко, главно ЗБ. Манчев и Манчо в ф.
Манчой м  — разширено от Манчо. Ман- 

чоев ф. Сомовит.
Манчор м  — прякорно име от Манчо. 

Манчоров ф. Попинци (Панагюрско), Па
нагюрище, Пазарджик, Пловдив.

Манчуков ф. Варна.
М&ньо м  — съкрат. от Емануил, успоредна 

форма на Мано, Рядко, на разни места из 
страната. Манев ф. Маньо век и ф. Скра
вена (Ботевградско).

Маньонка ж — женска форма от Маньо. 
Самоков.

Маня ж — а) съкрат. от Маламка или 
женска форма от Маньо; б) рус. Маня, 
умалит. от Мария. Рядко. Шумен, р. 1883, 
1911, 1913.

*Маняк м  — прякорно име от Мань(о) +  
ак. Маняков ф. София, 1893. М а н  я к о в ,  
д о л ,  М а н я к о в  к а м и к ,  местности 
между Етрополе и Правец (Ботевградско).

Мара ж — съкрат. от Мария. Из цялата 
страна. Марин ф. Марински ф .Кнежа, Ботев
градско, Благоевградско.

Мараджиев и Мараджййски ф — от диал. 
мерадж йя ’търговец или пастир на марии, 
на стари овце’. Толбухин, Калофер, Казан
лък,Стара Загора, Лесичево (Пазарджишко).

Маразов ф — от диал. м араз ’досаден, 
отегчителен’ (ар.-тур. maraz). Търговище, 
Айтос, Брягово (Първомайско), Шишма- 
ново (Самоковско).

Маракинджйев ф — вм. Марокинджиев. 
Габрово, 1908.

Маралйев и Маралййски ф — вм. Мора- 
лиев, Моралийски. Пловдив, 1900, Варна.

Марамски ф — от диал. марама  ’голяма 
кърпа с ресни* (ар.-тур. mahrama). Скриня- 
но (Кюстендилско), Узунджово (Хасковско).

Марангозов ф —  от диал. марангдз  
’дърворезбар’ (ит.-тур. marangoz), Трявна, 
Тревненско, Айтос, Ямбол.

Маранда ж — видоизменено от Смаранда. 
Марандин ф. Банско.

*Марант м  — видоизменено от Смарандьо. 
Марантов ф. Русе.

Маратйлов ф — може би от рум. диал» 
mSrat, ’сиромах*. Лесичево (Пазарджишко)» 
Ихтиман.

Мараченски ф — може би вм. *Марчен- 
ски, разновидност на Марчевски. Угърчин 
(Ловешко).

Марашлйев ф  — от диал. м араш лйя  ’от 
с. М арш, Шуменско*. Шумен, Добруджа.
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Марвак п р , Марваков ф — писмена разно
видност на Мървак, Мърваков. Гоце Дел
чев, Чучулигово (Петричко).

Марванов ф — навярно видоизменено от 
Марваков.

Марга ж - съкрат. от Маргарита. Етро
полски манастир, 1648, Трънско, Свищов
ско, Горнооряховско, Ямболско, Зимница 
(Ямболско). Маргин ф . Толбухин. Маргин- 
ски и Мартенски ф. Ботевград, Разлива, 
Трудовец (Ботевградско), Луковит.

Маргал м  — от Маргар с дисимилация на 
второто р. Маргалов ф.

Map гала ж — от Маргара с дисимилация 
на второто р. Маргалйнски ф. Благоевград.

Маргар м — съкрат. от Маргарит. Марга- 
ров ф .Батак, Равногор (Пещерско), Пловдив.

Маргара ж — съкрат. от Маргарита. 
Брезник.

Маргарйт м  — от М аргарит  ’бисер ’ 
(гр. pap̂ apiTYjg). Елена, 1844, Пещера, 1853. 
Търново, 1830, Севлиево, 1882, Харманли, 
1893, Поморие, 1893, Криводол, Реселец, 
Чирен (Врачанско). Маргарйтов ф.

Маргар йта лс — а) старо — женска форма 
от Маргарит; б) ново — от цветето марга- 
рйт ка. На разни места из страната.

Марге м  — съкрат. от Маргарит. Софий
ско. Маргев ф.

Маргева ж — от Марг(а) +  ева. Трънско. 
Марген м  — от Марг(о)1 -f ен. Марге- 

нов ф. Сливен, Ямбол, Яново, Петрово 
{ Бл агоевгр адско).

Маргета ж — от Марг(а)+ета. Н. Геров. 
Марги ж — „модерна“ форма от Марга. 

София, 1960.
Маргйда ж — разновидност на Маргита. 

Синод, именник.
Маргйт м  — съкрат. от Маргарит Марга - 

ритов ф.
Маргйта ж — съкрат. ст Маргарита. Со

фийско, Благоевградско. Маргйтнн ф . 
Гоцеделчевско.

Марго1 м — съкрат. от Маргарит. Маргов ф. 
Свищов, Пазарджик, 1897, Ямбол.

Марго2 ж — фр. Margot, у нас вм. Марга 
или вм. Мария. Ново, рядко.

Маргозов ф — видоизменено или грешка 
вм. *Маргазов, от диал. маргаза  ’заядлив 
човек' (от ар. тур. maraza). Търново.

Маргбй м  — разширено от Марго1.
Map где веки ф.

Маргбна ж — от Марго2+ « а . Първомай,
1952.

Маргрета ж — от нем. Margarete. Луковит, 
р. 1964.
. Маргьола ж — от писмената форма на 
Мариода. Русе, Сомовит.

Марденков ф. Етрополе.
М&рджо м  — от Марчо с озвучаване на 

рч  в рдж  или видоизменено от Марго1. 
Мйрджев н М&рджов ф. Батак, Ботевград. 
Mapджовек и ф. Ботевград.

Мардйков ф  — от арменско л. и. Мардик. 
Казанлък, Карнобат, Никопол.

Мардирисов, Марди розов и Мардиросов ф. 
от гр. potpiupag ’1. свидетел; 2. мъченик*. 
Провадия, Пловдив, Сливен.

*Мардо и *Мардьо м  — може би от Марто 
с озвучаване на р т  в рд. Мардов и Мардев 
ф. Корница (Гоцеделчевско), Асеновград, 
Пловдив.

Марек пр  — емигрантски псевдоним. 
Станке Димитров.

Мареков ф  — от Маров с вмъкнато ек. 
Троянско, Севлиево, Ловеч, Пазарджик.

Марелов ф. Емборе, 1920.
Марелла ж — разновидност на Мариела. 

Шумен, р. 1958.
Марен м  — от Мар(ьо) +  ен. Маренов ф. 

Еленово (Новозагорско), Казанлък.
Марена ж разновидност на Марина. 

Типично за Пещера; Тутракан.
Мареников ф — разновидност на Марен- 

ков. Градец (Видинско).
Марен ка ж умалит. от Марена. Пе

щера, Ракитово (Велинградско).
Маренко м  — умалит. от Марен. Марен- 

ков ф.
М&ренски ф  — а) от Марински с преход 

на неудареното и в е\ б) от диал. маренски  
’проклет’. Соволяно (Кюстендилско), Плов
див, Попово, Толбухин.

Маренчешев ф. Казанлък.
Маретов ф. Варна.
Маречков ф  — разновидност на Марич- 

ков. Силистра.
Марешки ф  — може би диал. мареш ки  

’проклет’; срв. Маренски. Орешак (Троян
ско).

Марзованов, Марзоханов и Марзуханов
ф — вм. Мързованов. Стара Загора.

Мари ж — фр. Marie или съкрат. у нас 
от Мария. Шумен, р. 1959.

Мариам ж  — еврейска форма на Мария. 
Пловдив, р. 1912.

Мариампнти ж — може би от Марнам и 
гр. won} ’вярна*. Ягода (Казанлъшко)* 
р. 1930.

Мариан м  — лат. Marianus, име на като
лически светец, у нас схващано и като 
мъжка форма от Мария. Търново, 1843, 
Трънско, Шумен, Берковица. Мариамов ф.

Мариана ж — ит. Mariana. В миналото 
главно у католиците, напоследък така под
новяват „старото“ Мария. Старо: Пловдив
ско, Свищовско; ново: из цялата страна.

Мариан ти ж — разновидност на Марин 
или на Мариана.

Мари го ж —  някакво видоизменение на 
Марга. Сярско, нар. песен.

Маридона ж — от Мара и Дона (на двете 
баби). Ловеч, р. 1939.

Мариел м  — мъжка форма от Маряела.
Габрово, р. 1959.
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Мариела^ле— фр. Marielle, видоизменено 
от Мария. Ново.

Мариета ж — фр. Mariette, [умалит. от 
Мария. Ново.

Марий м  — модернизирано от Марин. 
Рядко.

Марййка ж — умалит. от Мария. Из 
цялата страна. Марййкин ф .

Марййца ж — преумалително от Мария. 
Станке Димитров, 1879, Софийско.

Марййче ж преумалително от Мария. 
Марййчин ф. Пещера.

Марййчо м  — мъжка форма от Марийка. 
Марййчев ф.

Марик ф. Толбухин.
Марйка ж — стегната форма от Марийка. 

Станке Димитров, Враца, Михайловград. 
Марйкин ф.

Марйко м  — мъжка форма от Марйка. 
Пловдив, р. 1918. Марйков ф.

Марикостенски ф — от с. Марикостеново 
(Петричко). Благоевград.

Морйкьо м  — разновидност на Марйко. 
Марйкьов ф. Тетевенско.
Марйкя DtC разновидност на Марйка. 

Софийско, Берковица.
Марйн м  — мъжка форма от Мария (в ред

ки случаи и от Марина). Из цялата страна, 
главно СИзБ. Марйнов, Марйновски ф. 
Марйнович ф. Рядко.

Марйна ж — а) гр. Maptva, лат. Marina 
’морска* — име на календарска светица; 
б) женска форма от Марин. Търново, Ба- 
бово (Русенско), Сливен, Зимница (Ямбол
ско), Кръстевич (Пловдивско), Осиково 
(Гоцеделчевско). Марйн ин ф.

Маринаш м  — рум. Marina§, умалит. от 
Марин. Маринашев ф . Градец (Видинско), 
Орехово, Милковица (Никополско).

Маринджов ф. Алфатар (Силистренско). 
Маринезов ф. Варна.
Маринела ж — разновидност на Мариела. 

Ново, рядко.
Маринйк(о) м  — рум. Marinicu. Маринй- 

ков ф. Брегово (Видинско).
Маринйка ж — рум. Marinica. Силистра, 

1860.
Марйн ка ж умалит. от Марина или 

женска форма от Марин. Типично за Шумен; 
Разградско, Севлиевско, Михайловградско. 
Марйнкин ф. Цинга (Дряновско), Самоков, 
1900.

Марйнко м  — умалит. от Марин. Негован 
(Софийско), 1886, 1901. Марйнковф. Мировя- 
ве (Софийско), Трънско, Брезнишко, Годеч.

Марйнкьо м  — успоредна форма на Ма* 
ринко с меко окончание. Марйнкьов и Ма- 
рйнкев ф. Лом, Бургас. Марйнкьовски ф. 
Скравена (Ботевградско).

Мариноков ф. Пазарджик.
Марино пйлеки ф — от Марино поле край 

Търново. Търново.

Маринопуло ф — от Маринов с гръцко- 
окончание. Русе, 1900.

Марйнчешки ф — видоизменено от Марин- 
чевски. Голямо Конаре (Пловдивско), 1897.

Марйнчо м  — умалит. от Марин. Като 
официално име рядко. Марйнчев ф. Търнов
ско, Пазарджишко, Лопян (Ботевградско). 
Марйнчевски ф.

Мариняков ф — видоизменено от Марини- 
ков.

Мариняшев ф — видоизменено от Мари
нашев. Козаревец (Горнооряховско)

Марио м  — ит. Mario от лат. Marius, 
име на древноримски военачалник, а у нас 
напоследък схванато като мъжка форма от 
Мария или модернизирано от Марин. 
Рядко. Мариов ф. Пирдоп, 1900.

Марийка ж — разновидност на Map йон ка. 
Асеновград.

Мариола ж — от Мариора с дисимилация 
на второто р. Станке Димитров, 1864, 
Свищов, 1894, Русе, Софийско, Каблешково- 
(Поморийско).

Мариолка ж — умалит. от Мариола. 
Софийско, Хасково.

Марионка ж — умалит. от Мария. Цари
град, 1858, често у стари жени в Брезнишко 
и Трънско.

Мариора ж — гр. Мариора, умалит. от 
Мария. Виница (Варненско).

Мариотов ф . Долно Миланово (Югосла
вия), 1917.

Мариус м  — лат. Marius; вж. Марио; у нас 
проникнало по литературен път — покрай 
един от героите на романа Клетниците от 
В. Юго. Враца, р. 1926, 1955, 1958, Берко
вица, р. 1959, Брезник, р. 1961.

Мариуца ж — разновидност на Маруца. 
Старо, рядко.

Марйца ж — от Мар(ия) +  ица. Рядко, 
главно в ЮЗБ. Марйцин ф. Грудово. 
Марйчин ф. Банско.

Марицйка ж — рум. Marijica. Сили
стра, 1894.

Марйче ж — умалит. от Мария. Мило- 
славци (Трънско).

Маричела ж — разновидност на Мариела. 
Севлиево, р. 1964.

Марйчка ж — умалит. от Мария или от 
Марица.Марйчкин ф.Шереметя (Търновско)»

Марйчко м — умалит. от Марйко. 
Марйчков ф.

Марйшка ж — умалит. от Мария. Кнежа^ 
Шумен.

Марйя ж — гр. Mapia от евр. М а р и а м у 
чието значение едни смятат за неизяснено^ 
други го превеждат ’твърда, постоянна’ — 
евангелско име, до неотдавна най-разпро- 
страненото име у нас. Марйин ф .

Марйя-Ксения ж. Единичен случай.
Марйя-Луйза ж — по името на княгиня 

Мария-Луиза. Силистра, 1893.
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Мариян м  — писмена разновидност на 
Мариан. Мариянов ф.

Марияна ж — писмена разновидност на 
Мариана.

Марка ж — женска форма от Марко. 
Софийско.

Маркаров ф — от молдованско л. и. 
Магсаг.

Маркел м  — от Марк(о) +  ел. Марк е лов ф. 
Пловдив.

Маркил м  — разновидност на Маркел. 
Маркилев ф. Градина (Търновско).

Маркйшки ф — от рум. л. и. Marchi§. 
Преслав, 1893.

Марко м  — лат. Marcus, име на един от 
четиримата евангелисти. Из цялата страна. 
Марков ф. Марковски ф. Маркович ф. Старо.

Марковичев ф  — от Маркович с допълни
телно окончание -е в .

Маркозанов ф  — някакво видоизменение 
от Марков. Русе.

Маркол м  — от Марк(о) +  ол. Марколов и 
Марколев ф. Грудово, Каражалово (Пър
вомайско) .

Маркузов ф. Пирдоп (външно лице).
Маркулиев ф — вм.*Марковлиев, от диал. 

марковлия  ’жител на с. Марково’ (такива 
има няколко).

Маркуш м  .— от Марк(о) +  уш . Марку- 
шев ф. Лясковец.

Марлена ж фр. Marlin, у нас проник
нало покрай името на една немска кино- 
артистка. Рядко, родени след 1923.

Марлешки ф  — навярно разновидност на 
Мърлев. Троянско.

Марлоков ф  — от диал. м ъ р лд к  ’мръсен 
човек’; срв. Мърлов. Плетена, Скребатно, 
Тешово (Гоцеделчевско).

Мармарадов ф. Русе.
Мармаранов ф  — видоизменено от м ърм о - 

ран  ’мърморко’. Брацигово.
М&рмаров ф — от гр. pappapov ’мрамор’. 

Варна.
Марнашев ф — стегната форма от Мари- 

нашев. Поповци (Габровско).
Маро м  — видоизменено от Мавро. Диар- 

бекир, 1873. Маров ф. Пещера, Елхово, 
1900, Велинград, Сопот, Дединци (Еленско), 
Горнооряховско. Маровски ф .Ловеч, Шумен, 
Пловдив, Кърджали, Костурско.

Марозов ф  — фонетична форма на Мо- 
розов.

Марокинджйев ф — от диал. м а р о к и н - 
джйя ’кожар, производител на марокен  
(кожа за подвързия)’. Габрово.

Мароков ф — може би съкрат. от Маро
кинджиев. Габрово, 1900, 1960, Русе.

Марола ж ■ видоизменено от Мариола. 
Пловдив, р. 1921.

Марди м  — от Мар(о) +  он. Марднов ф.
Енидже Вардар, Асеновград, Асеновград
ско, Пловдив.

Марочки ф — от прякор М ароко  ’ко" 
тарак’. Соволяно (Кюстендилско).

Марс м  — лат. Mars, римски бог на вой
ната. Марсов ф. Шумен.

Марсела лс фр. Marcelle.
Март м  — от месец м а р т ; срв. Април, 

Май, Юли. Козлудуй, 1893. Мартов ф. 
Русе.

Марта ж — гр. Mdp$a от евр. „госпо
дарка“ — евангелско име. Нарядко из стра
ната. Мартин ф. Станке Димитров, 1879. 
Мартински и Мартенски ф.

Марталозов ф. Севлиево.
Мартенлиев ф — от диал. м арт енлия  

’жител на с. Мартен, Русенско’. Русе.
Марти м  — разновидност на Мартьо. 

Нова Загора (гроб).
Мартйлов ф — разновидност на Мартинов.
Мартйн м  — лат. Martinus, по името на 

бог Mars, Martis — име на календарски све
тия. Търново, 1843, Елена, 1845, Сливен
ско, Ямболско, Лозен (Софийско), Елин Пе
лин, Лехчево (Михайловградско). Мартй- 
нов ф. Елена. 1843, Силистра, 1860, Балчик, 
Станке Димитров, Радомирско. Мартйнски ф

Мартйна и Мартйнка ж — женска форма 
от Мартин. Сомовит.

Мартйнко м  — умалит. от Мартин. 
Мартйнков ф.

Мартйрийл* — гр. Мартбр;об ’мъченик’ — 
име на календарски светия. Синод, именник.

Мартишки или Мартишкин ф.
Мартияна ж — отМарт(а) +  ияна. Трай- 

ково (Ломско).
Марто м  — съкрат. от Мартин. Елин Пе

лин. Мйртов ф. Елин Пелин, Лясковец.
Мартолозов ф — разновидност на Мар

талозов.
Мартона ж — кръстоска от Марта и Мат- 

рона. Мартонин ф.
Мартул м  — от Март(ьо), Март(о) +  у л .  

Март улов ф.
Мартулко м  — умалит. от Мартул. Map- 

тулков ф.
Мартьо м  — съкрат. от Мартин, успо

редна форма на Марто. Златар (Преславско). 
Мартев ф. Шумен, Шуменско, Преслав, 
Толбухин, Варна, Долапите (Русенско), 
Пловдив.

*Маруд или *Марудй м  — видоизменено 
от Мавруди. Map у до в ф. Павелско (Асенов- 
градско), Пловдив, Търговище.

Маруда ж — видоизменено от Мавруда 
(свързват го и с Мария). Смолян, Гоце- 
делчевско, Асеновградско, Пловдив. Мару- 
дински ф. Фотиново (Пазарджишко), 
Пещера.

Маруков ф — от арм. м орук  ’брада 
(косми)’, тур. moruk ’старец’. Търново.

Марул м  — видоизменено от Маврул. 
Марулев ф. Стара Загора.

Марула ж — женска форма срещу Марул. 
Каблешково (Поморийско), р. 1874.
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Марулесков ф — от Марул с двойно окон
чание — българско и румънско. Брегово 
(Видинско).

Марулка ж умалит. от Ма рула. Каблеш
ково (Поморийско), Варна, Турция.

Маруляков ф. Русе.
Марунка ж — от Мар(а)-\-унка . Михай

ловград.
Марунцела ф. Свищов, 1888.
Марусия ж — видоизменено от Маруся. 

Негован (Софийско), р. 1963.
Маруся ою рус. Маруся, умалит. от 

Мария, Ново, рядко.
Маруц м  — рум. Marut, мъжка форма 

срещу Маруца. Маруцов ф. Русе, Търново.
Маруца ж рум. Maru{a, умалит. от 

Мария, Вършец, р. 1879, Лом, р. 1870, 
Кнежа, Баница (Врачанско),Борован (Бело- 
слатинско), Ясен (Плевенско), Етрополе, 
Чирпан, Варна.

Маруш м  — рум. Маги§. Марушев ф. 
Дивдядово (Шуменско). Марушки ф.

Маруша ж — от Мар(ия) +  уш а. Со
фийско, Русе, Шумен, Пещера, Ракитово 
(Велинградско), Целина (Чирпанско), Пче- 
ларово (Кърджалийско).

Марушка ж — умалит. от Маруша. Со
фийско, Чирпан, Карнобат, Марушкин ф. 
Перивол, Шишковци (Кюстендилско).

Марушко м  — умалит. от Маруш или 
женска форма от Марушка. Марушков ф. 
Чепеларе.

Марфелина ж — разширено от Морфа. 
Разложко, нар. песен.

Мархолев ф — може би нарочно видо
изменено от *Мърсолев, както Каросеров 
от *Кръвосеров; срв. Марцолов и Мърхов. 
Карлово, Пловдивско, Червен брег.

Марценков ф — писмена разновидност на 
Мърценков. Белица (Разложко), Стара За
гора.

Марцолов ф — вж. Мархолев.
Марча ж — умалит. от Мара. Етрополски 

манастир, 1648, Шумен. Марчин ф. Самоков, 
1905, Радилово (Пещерско).

Марчаков ф. Пловдив.
Марче ж — звателна форма от Марча. 

Широко разпространено.
Марчевски и Марчовски1 ф — от колиби 

Марча (Дряновско). Дряново.
Марчела ж — ит. Marcella. Разград, р. 

1965.
Марчело м  — ит. Marcello. Луковит, р. 

1965 — на дядо си Марин.
Марченка ф. (Иван Д. Марченка, Сли

вен, 1900).
Марчйнко м  — разновидност на Мартин- 

ко. Марчйнко в ф. Кюстенджа.
Марчо м  — умалит. от Марко. Преслав, 

Поповско, Русе, Толбухин, Алфатар (Си
листренско), Бела Слатина, Зимница (Ям
болско). М&рчев ф. Преслав, Поповско, 
Тутраканско, Толбухин, Плевен, Ломско,

Пазарджишко, Пловдив, Чирпан, Карно
бат. Марчовски2 ф. Кнежа, Врачеш (Бо
тевградско).

Марчок м  — прякорно име от Марчо. 
Марчбков ф.

Маршавелски ф — разновидност на Мър- 
шавелов. Пловдив.

Марьо м  — съкрат. от Марин, Мартин, 
Марко или друго подобно име. Марев ф. 
Казанлък, Пловдив, Ямбол, Стожер (Тол
бухинско), Пелишат (Плевенско).

Марян м  — стегната форма от Мариан. 
Марянов ф. Кралево село (Югославия), 
1917.

Марянка ж — стегната форма от Мариан- 
ка. Бусинци (Трънско).

М&са ж — съкрат. от Маслина. Бр. Ми
ладинови, Струга, нар. песен, Трънско.

Масаджйев ф — видоизменено от Масал. 
джиев. Пловдив.

Масалджйев и Масалджййски ф — от диал. 
масалдж йя ’забавен разказвач* (ар.-тур. 
masalci). Пазарджик, Пловдив, Кърджали, 
Благоевград.

Масанов ф. Шумен.
Масарлйев ф — от диал. м асърлйя  ’който 

е ходил или живял в Египет*; вж. Масар- 
лов. Михалково (Девинско).

Масарлов ф — от ар.-тур. Misirli; вж. 
Масъров. Панагюрище.

Масйя ж — разширено от Маса. Трънско.
Маскальов ф — може би нарочно видо

изменено от *Маскарьов. Самоков.
Масланков ф — от прякор М асланко  *?* 

Търново.
Масларов, Масларев и Масларски ф —

от маслар  ’търговец на обикновено или на 
розово масло’. Велинград, Каблешково 
(Поморийско), Белица (Ихтиманско).

Маслен м  — мъжка форма срещу Мас
лина. Масленов ф. Варна.

Масленко м  — умалит. от Маслен. Мас- 
ленков ф. Симитли, Твърдица (Сливенско), 
Бойница (Кулско).

Маслйна ж — от дърво и плод маслина. 
Бр. Миладинови.

Маслйнка ж — умалит. от Маслина. Ка
занлък, р. 1921, Безден (Софийско), р.
1938.

Маелйнката пр  — от м аслйнка. Котел.
Маслйнко м  — мъжка форма срещу Мас- 

линка. Маслйнков ф. Граматиково (Малко- 
търновско), Елхово, Карнобат, Хасково, 
Ямбол, Сливен, Котел, Шумен, Тулча.

Масльо м  — съкрат. от Маслен, Маслен- 
ко, Маслйнко. Маслев и Масльов ф. Па
нагюрище, Ихтиман, Мирково (Пирдоп- 
ско). Маслиев ф. Пещера.

Масо м  — съкрат. от Максим. Ореш 
(Свищовско), Лехчево (Михайловградско). 
М&сов ф. Ореш, Пловдив.

Маспанджийски ф. Варна.
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Масрафчйев ф — от диал. * масрафчия  
’който прави много разходи’ (ар.-тур. 
*masraf9 i).

Масрунков ф. Лясковец, 1917.
Мастагарков ф  — от диал. м аст агарка  

’възтегарка, тояга за подпиране товара на 
кон или магаре’. Пловдив.

Мастев ф — може би нарочно видоиз
менено от Мастиев. Казанлък.

Мастеров ф — от мастер ’майстор’.
Мастиев ф — от диал. маст йя  *1. куче, 

което митка по чужди врати и облизва па
ниците; 2. мазник, подлизурка’ (тур. 
masti). Плевен, 1869.

Мастйков ф — от маст ика. Ряховците 
(Севлиевско), Севлиево, Свищов, Бургас.

Мастйнов ф — може би нарочно видо
изменено от Мастйков или от Мастиев.

Мастраков ф  — видоизменено от Маз- 
др а ков. Пловдивско.

Мастрогарков ф — видоизменено от Мас
тагарков. Пловдив.

М астунка ж. Казанлък, 1878.
Мастръков ф  — може би грешка вм. 

Мастраков. Пловдив.
Масурански ф  — от прякор М асуран  

’комуто висят сополи на носа’ (?)
Масурев и Масуров ф — от диал. масур  

с няколко значения. Казанлък, Грозден 
(Карнобатско), Търново.

Масъков ф. Шумен.
Масъров и Масърски ф — от остар. Масър 

’Египет’ (ар.-тур. Misir). Кюстендил, 1893, 
Каблешково (Поморийско), Търговище.

Масьо м  — видоизменено от Максим или 
от Масльо. Масев ф. Борец (Пловдив
ско).

Мата ж — видоизменено от Мария (Бо
тевградско), от Матей (Софийско) или от 
друго подобно име. М атин ф. Ботевград, 
Павликени.

Матаки (и Матаке) м  — умалит. от Мато, 
Матей с гръцко -аки. Силистра, 1894. Ма- 
такиев и Мат ако в ф. Пазарджик, 1893, 
Пловдив.

Матаксан м  — вм. *Метаксан; вж. Ме- 
такса.

Матан м  — от Мат(о), Мат(ьо)+а«. Ма- 
танов ф. Габрово, Казанлък, Панагюрище, 
Мат&нски ф. Секирово (Пловдивско).

М атарджййски ф  — от диал. *м ат ор- 
джйя ’пастир или търговец на матори, на 
овни’; срв. Овнаров. Орехово.

Матачко м  — умалит. от Матаки. Ма- 
тачков ф. Пловдив.

Маташ м — от Мат(о), Мат(ьо)+аш. Ма- 
ташев ф.

Матвей м  — руска форма на Матей. Еди
ничен случай.

МДте м —  съкрат. от Матей, Стамат или 
от друго подобно име. Софийско. М&тев ф .

Матей м  — гр. M axtaloc, от евр. „божи 
дар“ — име на един от четиримата еванге

листи. Нарядко из цялата страна. Ма
теев ф. Матейски ф. Врачеш (Ботевград
ско).

Матейка ж — женска форма от Матей. 
Матейкин ф. Михайловград, Пловдив.

Матейко м  — умалит. от Матей. Ма- 
тейков ф.

Ма тен а ж — от Мат(а)+еяа. Виница (Вар
ненско), Шумен, Пазарджик.

Матенка ж — умалит. от Матена. Ям
бол.

Матеров ф — от мат ер  ’майка’ — може 
би поради често повтаряне на тая остаряла 
в говора дума. Благоевград.

Матея м  — разширено от Матей. Ма- 
теин ф. Бистрица, Лозен (Софийско).

Матиканов ф  — може би видоизменено от 
Мотикаров. Клисура (Самоковско).

Матиков ф — от Матев с вмъкнато ик. 
Пловдив.

Матйлда ж  — нем. Mathilde. Берковица, 
1952.

Матинчев ф. Самоков (Възраждането), 
Пловдив.

Матйп ф. (Димитър П. Матип, калофе
рец в Цариград, 1844).

Матка ж — умалит. от Мата„ Мария. 
Ботевград.

Маткеров ф — разновидност на Мадге- 
ров.

Матко м  —  умалит. от Мато, Матьо. 
Матков ф. Калофер, Рибен (Плевенско).

Матли м  — може би от ар.-тур. math 
’изгрев’. Бр. Миладинови. Матлйев ф.

Матлов ф — видоизменено от Матлйев 
(?) Сливен, 1893.

Матмазен и Матмазян ф. (Иванка Ни
колова Матмазен, Иван Георгиев Матма
зян, Казанлък, 1960).

Мато м  — съкрат. от Матей (в Боженица 
— от Иван). Враца, Боженица (Ботевград
ско). Матов ф. Велес, Солун, Литаково, 
Новачене (Ботевградско). Матовски ф. 
Боженица.

Матон м  — от Мат(о)+о«. Матонов ф. 
Враца. Матонски ф.

Ма торов — от диал. мат ор  ’овен за
разплод’. Мъглиж (Казанлъшко), Стара 
Загора. Маторски ф. Трудовец (Ботевград
ско).

Матраков ф — може би с метатеза от 
*Мартаков (от диал. м арт ак  ’напречна 
греда на покрив*, тур. mertek). Шумен, 
Варна.

Матракчййски и Матрачййски ф  — по
стара форма на Матраков (?) Костенец.

Матриков ф — разновидност на Матра-. 
ков или от Матров с вмъкнато и к  (?) Варна.

Матро м  — съкрат. от Матрон. Матров 
ф. Лясковец, 1893, Русе. Матровски ф. 
Бела Слатина.

Матрозов ф —' от м ат рдз  ’моряк’. Стоя- 
ново (Ловешко), Шумен.
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Матрон м  — мъжка форма от Матрона, 
както Катерин, Ирин, Еленко и др. Мат- 
ронов ф. Чирпан, Пловдив.

Матрона ж — лат. Matrona ’почетна же
на’ — име на календарска светица. Тър
ново, Русе, Шумен, Михайловград, Ка
занлък (калугерка), Скравена, Ботевград
ско (калугерка).

Матруна ж — видоизменено от Матрона. 
Трън.

Маттей м  — стара писмена форма на 
Матей. Котел. Маттеев ф.

Матуна ж — от Мат(а)+ у н а .
Матуски и Матухски ф  — от ар.-тур. 

matuh ’вдетинен, изветрял човек’. Лозно 
(Кюстендилско), Кюстендил.

Матуш м  — от Мат(о), Мат(ьо)+*/ш. Ма- 
тушев ф. Пловдив, Ямбол, Кърджали.

Матуща ж. Хасково.
Матъков ф. Търново.
Матьо м  — съкрат. от Матей, успоредна 

форма на Мато. На разни места из страната. 
Матев и Матьо в ф.

Махакчйев ф — от диал. *махакчйя  ’който 
прави или носи патерици’ (оттур. *makak$i). 
Пловдив.

Махалков ф — може би видоизменено 
„за разлика“ от Михалков. Стара Загора.

Махалнишки ф  — от диал. м а ха лн и к  ’мах
ленски бирник’. Варна.

Махинов ф  — от диал. м ахина , м акина  
’машина’. Пловдив.

Махлебашйев и Махлебашййски ф  —
от остар. м ахлебаш йя  ’главатар на махала’ 
(ар.-тур. mahalleba$i). Търговище, Враца.

Махлев и Махльов ф  — от м ахала  (ар.- 
тур. mahalle). Бургас, Сопот.

Махленков ф  — от прякор М ахленко  
’който се върти все из махалата.

Махлянов, Махлянски и Махленски ф — 
разновидност на Махленков. Джулюница 
(Горнооряховско), Търново, Свищов, Стара 
Загора.

Махмудйев ф — от прякор М а хм уд й ят а  
’стара турска жълтица’. Габрово, Горна 
Оряховица, Търново, Казанлък.

*Махо или *Мах м  — според местно обяс
нение — име от немско потекло (нем. Mach). 
Махов ф . Батак, Ракитово (Велинградско), 
Шумен.

Махони ф. Кирилово (Плевенско), 1891.
Махруда ж — от Мавруда с преход на 

в в х . Н. Геров.
Махтанов ф  — от Матанов с цмъкнато 

х . Габрово, 1908.
Ма хула ж . Мелник, 1942.
Махуш м  — от Мах, Мах(о)+#ш. Шу

мен. Махушев ф.
Маца1  ж — видоизменено от Мария. Бо

тевград, Банско, Санданско, Станкедимит- 
ровско, Софийско, Трънско. М&цин ф. 
Скравена (Ботевградско).

Маца2 м  — западна форма на Мацо.

Мацаков ф — от диал. м ацак  ’котарак’ 
(?) Стояново (Ловешко).

Мацалов ф — от диал. * м ацал  ’червар’ 
(от рум. matar). Русе.

Мацан м  — от Мац(о)+я«. Мацано в ф. 
Ветрен дол (Велинградско), Панагюрище.

Мацанкев и Мацанкиев ф  — от прякор 
М ацанкьо  ’измацан, нечист човек’ или 
’който всичко маца, мърси’. Враца, Си
листра.

Мацарката пр  — от местност Мацарка. 
Боженица (Ботевградско).

Мацйров ф — от рум. ша а̂г ’червар’; 
вж. Мацалов. Пловдив.

Мацелана ж — подигравателно име от 
Маца1. Трънско.

Мацелов ф — вм. Мацалов.
Маценков ф  — от Марценков с изпадна

ло р . Белица (Разложко), Варна.
Мацка ж — умалит. от Маца. Трънско.
Мацканов ф. Русе.
Мацо м  — съкрат. от Матей, успоредна 

форма на Матьо, Мачо, Машо. Ботевград, 
Трънско, Станкедимитровско. Мйцов и 
Мацев ф. Ботевград, Калофер, Горановци 
(Кюстендилско), Милковица (Никополско). 
Мацовски ф. Врачеш (Ботевградско).

Мацой м  — разширено от Мацо. Мацоев
ф •

Мацул м  — от Мац(о)+г/л. Мацулов ф.
Мацулко м  — умалит. от Мацул. Ма- 

цулков ф.
Мацур м  — видоизменено от Мацул. Ма- 

цурев ф. Банско.
Мача ж — женска форма от Мачо. Ма

мин ф. Кула.
Мачан м  — от Мач(о)+а«. Мачанов ф. 

Лясковец.
Мачасеков ф. Шумен, 1959.
Мачачев ф. Плевен.
Мачиков ф  — от Мачев с вмъкнато ик. 

Русе.
Мачйрски ф — разновидност на Маджир- 

ски.
Мачкано в и Мачкански ф — от диал. 

м ачкан  ’вид мачкана попара*. Ръждавица 
(Кюстендилско), Долно Камарци (Пирдоп- 
ско), Ихтиман.

М&чко м  — умалит. от Мачо. Мйчков 
ф. Беглеж (Плевенско), Габрово, Калофер, 
Шуменско, Белово (Пазарджишко), Ми
хайловградско. Мачковски ф. Михайлов
градско, Стара Загора.

Мачо м  — съкрат. от Матей; вж. Мацо* 
Карлово, Липница (Ботевградско). Ма
чев и Мачов ф. Пещера, 1886, Шумен, 1860, 
Панагюрище, 1900, Ракитово (Велинград
ско) — помак.

Мачоков ф — от диал. мачдк  ’котарак’* 
Карнобат.

Мачорски ф — от диал. мачдр  ’котарак’. 
Мокреш (Ломско).



Мачуганов и Мачугански ф  — от диал. 
*м ачуган  ’който носи мачуга (тояга с извит 
надебелен край)’; срв. Тояганов, Маждра- 
ганов. Драгошиново (Самоковско), Пелишат 
(Плевенско).

Мачуклййски ф — от диал. *м ачуклйя  — 
«еднакво или близко по значение с мачуган. 
Ботевград.

Мачуковски ф — от с. Мачуково (Гев- 
гелийско). Възраждането.

*Мачул м  — от Мач(о)+#л. Мач улов ф. 
Мачулски ф. Бобораци (Радомирско).

Мачулеков ф — от Мачулов с вмъкнато 
ек.

Мачунски ф.
Мачурски ф — разновидност на Мачир- 

ски, Маджуров или Мачорски. Пловдив, 
1893.

Мачушков ф — от диал. м ачуш ка  ’тояга 
с  топка на края’; срв. Мачуганов. Герман, 
Лозен (Софийско).

Маша ж — рус. Маша, умалит. от Мария. 
Ново, рядко.

Машалов ф — от ар.-тур. ma^allah 
’брава!’ Според семейно предание: яздел 
много хубав кон, срещнал го турският бей 
и извикал „машала!“ Похвалил се човекът 
и му излязъл прякор Машалата. Севлиево.

Машаров ф — от ар.-тур. ша§ег ’об
щество’ (?) Скопие, Самоков.

Машиньовски ф — от м аш ина  — зани
мавал се с някакви машини. Рашково (Бо
тевградско).

Мйшка ж — умалит. от Маша. Шумен. 
Машкин ф.

Машкаров ф — писмена разновидност на 
Мъжкаров. София, 1893.

Машко м  — умалит. от Машо. Машко в ф. 
Русе.

Машкой м  — разширено от Машко. 
Машкоев ф. Попина (Силистренско).

Машкун м  — от Машк(о)-\-ун . Машкун- 
ски ф. Костиево (Пловдивско).
. Машол* — съкрат. отМатей, разновидност 

на Матьо, Мадо, Мачо. Ма шев и Машов ф. 
Пазарджик, Самоков, Ловеч. Машовски 
и Машевски ф. Правец (Ботевградско), 
Пловдив. Машович ф. Казанлък, 1853. 
М а ш о в а  п е щ  местност в Боженица 
(Ботевградско).

Мащйков ф — от Мастиков с преход на 
с  в ш.

Мйя ж — от месец м а й . В недалечното 
минало — рядко, напоследък доста раз
пространено.

Маяков и Маячки ф — от Маляков с 
изпадане на мекото л \  Костурско, Чепинци 
(Софийско).
, Мевродй м  — вм. Мавроди. Мевродйев

Ф-
Мегдански ф  — от мегдан; вж. Майданов. 

Карлово, 1878, 1965.

Мегерски ф — навярно^вм. Магерски 
Злогош (Кюстендилско).

Меглена ж — съкрат. от Магдалена. На 
разни места из страната.

Мегленчо м  — мъжка форма от Меглена. 
Мегленчев ф. Пловдив.

Медаров и Медарски ф — от медар. Ет
рополе, Ихтиман, Севлиево, Белица (Их
тиманско), Боженица, Липница (Ботев
градско), Мурсалево (Станкедимитровско), 
Горни Дъбник (Плевенско).

Медеров ф  — може би грешка вм. Ме
даров. Стара Загора.

Меджделйев и Меджеделйев ф — от град 
Меджидия в Северна Добруджа. Варна, 
Разград, 1900.

Меджидйев ф — от остар. медж идия 
’1. турска сребърна монета; 2. турски ор
ден за заслуга’. Станке Димитров, 1893.

Меджйтов ф — от турско л. и. Меджит 
или от ар.-тур. mecit ’славен, знаменит’. 
Ореш (Свищовско).

Медйчка ж — може би във връзка с 
мед  (?) Пещера, р. 1946.

Медйчко м  — мъжка форма срещу Ме- 
дичка. Медйчков ф . Битоля, Ловеч.

Медков ф  — съкрат. от името на селото. 
Медковец (Ломско).

Медни каро в ф — от м едникар , може би 
превод на Бакърджиев. Шумен, 1905.

*Медньо м — от меден; срв. Благуна, 
Сладун. Медньов ф. Моравица (Врачанско). 
Меднев ф. Горна Оряховица, Лясковец, 
Русе. (Според горнооряховските Медневи — 
отглеждали кошери).

Медо м  — съкрат. от Методи. Брезник. 
Медов ф. Казанлък.

Медоб^ров ф — от диал. медобер ’ 1. време, 
когато се вади медът от кошерите; 2. който 
обира меда, облагите’. Михайловград.

Медун м — от диал. медун ’мъжка меч
ка’. Сливен, нар. песен.

Межденов ф  — съкрат. и видоизменено 
от Премежданов. Габрово.

Междуречки ф  — от някоя местност Меж- 
дуречие. Благоевградско.

Мезаджиев ф  — от диал. *мезадлт я  ’лю
бител или продавач н ъ  закуски, приядки, 
мезета’ (пер.-тур. mezeci). Търново, 1900.

Мезаров ф — от ар.-тур. mezar ’гроб’. 
Етрополе. Златица.

Мездрашки ф — от град Мездра. Лиляче 
(Врачанско), Враца.

Мезен м  — разновидност на Мезин. Ме- 
зенов ф. Габрово, 1900.

Мезенцев ф  — от диал. мезенец\ вж. 
Мезин. Пловдив.

Мезйн м  — от диал. мезйнец  ’последен 
син на многодетно семейство, изтърсак* — ‘ 
близко по значение с Доста, Запрян. Ме- 
зйнов ф. Севлиево, Сопот (външно лице).
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Мезлиджйски ф — от диал. *мезлидж йя  
’член на съвет, заседател’ (от ар.-тур. 
meclis). Самоков, 1849.

Мезлйшев ф — от диал. мезлйш  ’съвет, 
събрание’ (от ар.-тур. meclis).

Мезо м — разновидност на Мезьо. Мезов 
ф. Ихтиман.

Мезьо м  — съкрат. от Мезин. Сушица 
(Горнооряховско). Мезьов ф. Котел, 1844, 
1867, Градец (Котленско), 1870. Мезев 
ф. Сушица, Стралджа (Ямболско), Ал
фатар (Силистренско).

Мейца ф — рум. Mei{a. Свищов, 1894.
Мейлов ф  — видоизменено от Михайлов. 

Бол град, 1882.
Мейманов ф. Свищов, 1888.
Мейо м  — рум. Meiu, от mei ’просо’ . 

Сомовит. Меев ф. Сомовит.
Мейцо м  — умалит. от Мейо. Мейцов 

ф. Русе.
Мейшурев ф — от диал. *мейш ур  ’ви- 

нопиец’ (от пер.-тур. теу  ’вино’ и ар.-тур. 
§игр ’питие’). Севлиево.

Мекекчйев и Мекикчйев ф — от диал. 
м екикчйя  Ч. мекичар; 2. който прави и 
продава совалки’ (от тур. mekik). Търново, 
1900.

Мекереджйев ф — от диал. *мекере- 
джйя ’който дава под наем товарни коне 
или магарета’ (ар.-тур. mekkareci). Тър
ново, 1897.

Мекерешки и Мекеров ф  — от диал. ме- 
кере ’1. товарно добиче; 2. прен. подлизур- 
ка’ (ар.-тур. mekkare). Ген. Николаево 
(Пловдивско), Пловдив.

Мекйков ф — от остар. мекйк  ’мекица’.
Мекичарски ф — от мекичар. Кюстен

дил.
Мекйчкин ф — от прякор М екйчкат а. 

Самоков.
Мекишаров ф — от диал. *м екииш р  ’ме- 

кошав човек’ (?) Гол. Канаре (Пловдивско).
Мекйшев ф — от диал. *мекйш  ’дребен 

човек’ (от рум. mic ’мъничък, дребен’). 
Орехово.

Меклушев ф — от рум. Miclu§, унгарско 
видоизменение на Николай.

Меко м  — от Менко с изпадане на «, 
както Мичо и Минчо, Пеко и Пенко. Ме- 
ков ф . Лясковец, Меричлери (Чирпанско).

Мекушйнов и Мекушйнскн ф  — от диал. 
*мекуш йн\ вж. Мекишаров и Мекйшев. 
Русе, Здравец (Исперихско).

Мек уши и ф — разновидност на Мекушн- 
нов. Здравец (Исперихско).

Мекя ж — от Менка, *Менкя с изпадане 
на н; вж. .Меко. Шипочан (Самоковско), 
р. 1904.

Мела ж — съкрат. от Мелания. Брезово 
(Пловдивско), Търново. Мелин ф. Стрелча 
(Панагюрско).

Мела нов ф  — може би грешка вм. Ме- 
ланов. Тулча, 1857.

Меламен м — видоизменено от Маламен. 
Меламенов ф. Силистра, 1900.

Мелан м  — от Милан с преход на неуда- 
реното и в е. Елена, 1833. Мел&нов ф. 
Елена, 1833, 1844.

Мелана ж — съкрат. от Мелания. Ям- 
болско.

Меланезов ф.
Меланйя ж — гр. MsXocvt) ’черна’ — име 

на календарска преподобна. Търново, р. 
1896, Тарутино (Толбухинско).

Мелатия ж — разновидност на Милатина. 
Провадия, 1906.

Мелахрй ж — от гр. MsXaxptvy} ’мурга
ва’. Елин Пелин. р. 1898, Мулдава (Асенов- 
градско).

Мелева ж — от Милева; вж. Мелан. Ви- 
шини (Костурско).

Мелезанов ф— от диал. *мелезан\ вж. 
Мелезов.

Мелезов ф — от диал. мелез ’син на ро
дители от различна народност’ (тур. melez); 
срв. Катъров. Плевен.

Мелема ж — видоизменено от Милева. 
Кремиковци, р. 1933.
• Меленко м  — от Миленко; вж. Мелан. 
Пловдив. Меленков ф.

Мелетий м  — гр. MsXeitlc ’ученолюбив’ — 
име на календарски светия. Рядко.

Меликов ф — от Мелев с вмъкнато и к . 
Пловдив, 1900.

Мелке м  — разновидност на Мелко. Га- 
личник, 1860.

Мелко м  — съкрат. от Мелетий. Н. Геров. 
Мелко в ф. Пловдив.

Мелконски ф. Варна.
Мелнетев ф. Поповица (Асеновградско), 

1900.
Мелников ф — може би от град Мелник. 

Карнобат, Ловеч.
Мелничаров ф — от м елничар. Ямбол, 

1960.
Мелпоменй ж — гр. MeXuopivig — една от 

музите в античната митология. Асеновград.
Мелуш м  — вм. Милуш; вж. Мелан. 

Мелушев ф. Котел, 1867.
Малчев ф — от рум. melc ’охлюв* (?) 

Връв (Видинско).
М&льо м  — съкрат. от Мелетий. М&льов 

ф. Ксанти, 1917, Варна. Мелев ф. Пловдив, 
Старозагорско, 1906. Мелиев ф. Брацигово.

Мемеледжйев и Мемеледжййски ф — от 
тур. *memeleci ’бозайник’. Свищов (гроб), 
Кюстендил (външно лице).

Мемиков ф.
Мемйшев и Мемйшки ф — от турско 

л. и. Мемиш. Габрово, Казанлък, Четирци 
(Кюстендилско).

Мена ж — от диал. ме на  ’годежен дар, 
годежен пръстен’ — пожелателно име: да 
порасне, да получи годежен дар. Софийско, 
Кнежа, Русе.

Менажов ф. Казанлък.
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Менгйшев ф — от диал. менгйш  ’обеца' 
(от пер.-тур. mengu§); срв. Обецан. Търго
вище.

Мен го м  — от Менко с озвучаване на 
нк  в нг. Мен го в ф. Смолено (Пирдопско).

Менда ж — от Мена с вмъкнато д. Тетев- 
ско, Крушево (Македония), Софийско, Русе.

Мендаров ф. Котел.
Менделйков ф. Черквица (Никополско), 

Плевен — казват им още М е н д е л  й- 
з и т е.

Менджулов ф. Търново.
Мендйзов ф — вж. Миндизов. Нова За

гора, 1897, Пещера, 1905, Етрополе.
Мен до м  — от Мено с вмъкнато д. М£н- 

дов ф. Бухово (Софийско).
Мендуша ж — от Менд(а)+уша. Со

фийско.
Мендьо м  — от Меньо с вмъкнато д , 

успоредна форма на Мендо. Мендев ф. 
Чирпан.

Менеков ф — от Менов, Менев с вмъкнато 
ек. Асеновград.

Менекша ж — от диал. ме не roue ’теме
нужка' (пер.-тур. menek§e). Виница (Вар
ненско), Подем (Плевенско), Ямбол.

Менекшев, Менекшйев и Менекшов ф — 
от диал. менекше\ вж. Менекша. Стара За
гора, Пловдив.

Менето ф  — навярно италианско име 
(от meno ’по-малък’ ?). Русе.

Меязйлски ф — вж. Миндзилски. Те- 
муша (Ботевградско).

Менка ж — умалит. от Мена. Бистрица, 
Драгалевци, Кокаляне (Софийско), Станке 
Димитров, р. 1843, Самоков, Видинско.

Менкаджйев ф — от диал. *менкадж йя  
'който прави менка, размяна, трампа'. 
Велес, София, 1897, Брезник, Летница 
(Ловешко).

Менке м  — югозападна форма на Менко. 
Дебърско.

Менко м  — умалит. от Мено, Меньо. 
Кътина (Софийско), Ботевград, Плевен. 
Менков ф.

Мено м  — мъжка форма срещу Мена. 
Горни Богров, Долни Богров (Софийско). 
Менов ф.

Ментеш п р  — от диал. * ме нтеш  ’човек 
с менте' (?) Енина (Казанлъшко), 1845. 
Мент&шов ф. Провадия. 1917.

Менто м  — от Мено с вмъкнато т . Мен
тов ф. Бучино (Софийско), Ставерци (Оре- 
ховско).

Ментун м  — от Мент(о)+у«. Гюмюр- 
джина, нар. песен.

Менуш м  — от Мен(о)+уш. Мен у шев ф. 
Русе.

.М&нцо м  — умалит. от Мено. Менцов 
ф. Видин.

М&ича и Менче ж — умалит. от Мена. 
Русе, р. 1886, 1908.

Менчо м  — умалит. от Мено, Меньо. 
Несебър. Менчев ф. Гевгели.

Меньо м  — успоредна форма на Мено с 
меко окончание. Дряново, 1845, Поповско. 
Менев ф. Габрово.

Мераджйев ф — навярно вм. Мараджиев. 
Варна.

Меразчйев ф — вм. Миразчиев. Свищов, 
1888, Балчик, 1897.

Мераклйев ф — от диал. м ераклия  ’лю
бопитен, неспокоен’ (тур. merakli). Пещера.

Мераков ф — от мерак, може би съкрат. 
от Мераклйев. Шумен, 1900, Бериево (Сев
лиевско).

Меракчййски ф — разновидност на Ме
ра клиев. Русе.

Мерамджйев ф — от диал. *мерамдж йя  
’човек с желания, с намерения’; вж. Ме- 
рамов. Гор. Сливово (Севлиевско), 1882.

Мерамов ф — от ар.-тур. meram ’же
лание, намерение’. Родопско.

Меранза ж — от диал. м еранза  ’дърво и 
плод нар’; срв. Неранза. Хасково, Нова 
Загора, Пловдив.

Меранзо м — мъжка форма от Меранза. 
Хасково. Харманли. Меранзов ф. Хасково, 
Хасковско, Харманли.

Мервански ф. Стояново (Ловешко).
Мергьомски ф. Скравена (Ботевградско).
Мерданчев ф — от мерданче 'момче от 

с. Мерданя, Търновско’. Търново.
Мерджан м  — от диал. мердж ан ’ко

рал’ (ар.-тур. шегеап). Езерово (Първо
майско). Мерджанов ф. Котел, Бургас, 
Хасково, Хвойна (Асеновградско), Широка 
лъка (Девинско), Габрово, Върбица (Пле
венско).

Мерджана ж — женска форма срещу 
Мерджан. Никопол, р. 1879, Карнобат.

Мерджелиев ф — може би от някое село 
с подобно име.

Мерджо м  — съкрат. от Мерджан. Мер- 
джев и Мерджов ф. Пазарджик, Пазарджиш
ко, Кюстендил, Боженица Липница (Бо
тевградско) , Орехово.

Мерекьов ф — от *Меретев, *Меретьов 
с преход на т ' в к \  а то от същия произход 
с Мерешки.

Мерешки ф — от диал. м ереш ки , мерет - 
ски  ’проклет, нежелан, неприятен’; срв. 
Маренски. Болярци (Асеновградско).

Мерешлйев ф — видоизменено от Ма- 
рашлиев. Русе.

Мериков ф — от Меров, Мерев с вмък
нато ик. Русе, 1881.

Мерйма ж — от гр. piptpva ’грижа, без
покойство’. Клисура (Софийско), Красава 
(Брезнишко), Брезник, Сливница, Слнв- 
нишко.

Мерймка ж — умалит. от Мерйма. Банкя, 
Неделище (Сливнишко).
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Мерйна ж — от Мерима с по-употреби- 
чиото окончание -на. Големо Бучино (Со
фийско).

Меричлерски ф — от с. Меричлери (Чир
панско). Пловдив.

Мерка ж — съкрат. от Меримка. Драго
ман.

Мерко м  — съкрат. от Меркур. Шумен. 
Мерков ф. Шумен, Лом, Ковачица (Лом
ско), Благоевград.

Мерковлййски ф — вм. Мирковлийски. 
Скравена (Ботевградско).

Меркул м  — от Меркур с дисимилация на 
второто р. Меркулов ф. Търговище.

Меркур м  — съкрат. от Меркурий. Ко
вачица (Ломско), 1882. Меркуров ф.

Меркурий м  — от рум. Mercurie, лат. 
Mercurius, име на римско божество. Сви
щов, 1833, Одеса, 1857.

Мерланов ф. Пловдив.
*Мерльо м  — в местно име М е р л ь о в о -  

т о, местност в Осиковица (Ботевградско).
Мермеклиев ф. Казанлък, Самоков.
Мермеров и Мермерски ф — от гр.-тур. 

теггпег ’мрамор*. Нова Загора, Пловдив, 
Ботево (Ореховско).

Мерников ф  — от диал. м ерник  ’съд, с 
който отмерват уем на воденица*.

Меро м  — от гр. |л6ро£ ’част, дял* (?) 
Меров ф. Ямбол.

Меродййски ф — от ме родия; според 
семейно предание — дядото обичал да се 
занимава с обществени работи — „във вся
ко гърне меродия“. Кремена (Врачанско), 
Враца, Ботево (Ореховско).

Меродйнка ж — от меродия  или видо
изменено от Мавродинка. Вършец (циганка).

Мербна ж — вм. Мирона, от Мирон; 
вж. Мелан. Русе.

Меропа ж — гр. Мербгст) — име от ан
тичната митология. Рядко.

Мерочев ф. Септември (Пазарджишко).
Мерсйнков ф — име от италиански про

изход; дядото бил италианец, работил по 
строежа на линията Каспичан — Русе и 
се оженил за българка. Шумен, Русе, Про
вадия, Варна, Нови пазар, Върбица (Пре
славско), Айтос, Бургас.

Мерсобович ф — вж. Месроб. Пловдив.
Мертеков ф — от мерт ек  ’напречна греда 

на покрив* (тур. mertek). Варна.
Мертепов ф — може би от ар.-тур. тег- 

tebe ’ранг, чин’. Дряново (гроб).
Меруда ж — видоизменено от Мавруда. 

Бр. Миладинови.
Мерудйн м  — видоизменено от Мавродин. 

Манастирище (Софийско). Мерудйнов ф.
Мерфелов ф. Букурещ, 1843.
Мерчашки ф. Перник.
Мерчо м  — умалит. от Меро. М&рчев 

ф . Казанлък.
Мершйнски ф. Калофер.

Р Мерьо м  — успоредна форма на Меро 
меко окончание. Мерев ф. Ямбол.

Месаджйев ф — от диал. *месаджйя ’хле
бар, който само меси*. Пловдив.

Месаков ф. Еловица (Трънско), Шумен.
Месалев и Месалски ф — от месал ’гру

бо платно за увиване непечен хляб*. То
полница (Станкедимитровско), Бистрица 
(Софийско), Ботевград.

Месаров и Месарски ф — от месар или 
превод на Касабов. Пазарджик, Казанлък, 
Самоков, Габрово, Шумен.

Месафйров ф — от ар.-тур. misafir ’гост*. 
Пловдив.

Месерджйски ф — вм. *Мисирджийски; 
вж. Мисирджиев. Пловдив.

Месечков ф — от прякор Месечко: бил 
висок, та „ще стигне месеца“ или „свети като 
месец“. Котел, Ямбол, Никопол (преселник 
от Южна България).

Месечов ф — разновидност на Месечков. 
Бърдарски геран (Белослатинско).

Меслеков ф — от ар.-тур. meslek ’прин
цип, човек с принципи*. Чирпан.

Месроб м  — арменско име. Русе. Месрб- 
бов ф. Русе.

Месчйев ф  — от диал. *месчйя, разно
видност на месаджия. Шумен.

*Месьо м . Месьов ф. Пловдив. Месев 
ф. Ямбол.

Метакса1 ж — от гр. pixaga ’коприна*; 
срв. Коприна, Свила. Просечен (Драмско), 
Пловдив.

Метакса2 м  — мъжка форма срещу Ме
такса1. Родопско.

Мет&кси м  — от гр. pexagi ’коприна*. 
Метаксев ф. Толбухин.

Металков ф. Пловдив.
Метана ж — от Митана с преход на неу- 

дареното и в е. Карлово.
Метанов ф — вм. Митанов; вж. Метана. 

Поибрене (Панагюрско).
Метей м  — видоизменено от Матей. Ме- 

т£ев ф. Попово, 1893.
Метеков ф  — от Метев с вмъкнато ек. 

Чепеларе.
Метекса м  — вм. Метакса2. Метексов 

ф. Чепеларе.
Метебров ф — от прякор М ет еора. Плов

див.
Мететелов ф — от Митителов с преход на 

неударените и в е. Бургуджи (Бесара
бия), 1905.

Метко м  — умалит. от Мето. Радомир» 
Брезник, Мадан. Метков ф.

Метларов и Метларски ф  — от м ет лар. 
Слокощица (Кюстендилско), Кюстендил,Ста
ра Загора.

Метренцев ф — вм. Митренцев. Плов
див.

Мето м  — съкрат. от Методи. На разни 
места из страната.
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Методи (и Методий) м  — гр. Me$6 8 cog 
^който изследва, води се по метод*. Доста 
разпространено из цялата страна. Мето
диев ф.

Методйнка ж — женска форма от Мето
ди. Синод, именник.

Методйца ж — женска форма от Методи. 
Рядко.

Методия м  — разширено от Методи. Н. 
Геров.

Методка ж — женска форма от Методи. 
Ботевград (единичен случай).

Меторски ф. Скравена (Ботевградско).
Метьо м  — успоредна форма на Мето с 

меко окончание. Габрово, р. 1845, Габров
ско, Горан, Пресяка (Ловешко). Метев 
ф.  Габрово, Габровско, Ловешко.

Мехалабашев ф — разновидност на Мах- 
лебашиев. Михайловград.

Мехалнишки ф — вм. Махалнишки. Вар
на.

Механджйев и Механджийски ф — от 
диал. механдж йя ’кръчмар’ (пер.-тур. 
meyhaneci). Благоевградско, Ботевградско, 
Елинпелинско, Пазарджишко, Брезник.

Механдов ф. Стара Загора.
Мехлемов ф — от мехлем  (ар.-тур. mel- 

hem). Враца, местен род, Сливен.
Мехмелов ф — от *мехмел, метатезирана 

форма на мехлем. Крумовград.
Меховски ф — от м ех , м ях  ’голям корем*. 

Маслово, Шияковци (Софийско), Гурково 
(Ботевградско).

Махомййски ф  — от град Мехомия (Раз- 
jior). Велинград, Якоруда.

Мехбчев ф. Габрово, 1900, Търново.
Мехремов ф  — от мехрем, видоизменено 

от мехлем, Котел, Сливен.
Мехтеров ф  — от диал. мехт ер  ’гайдар 

или изобщо свирец’ (тур. mehter). Пана
гюрище.

Мехуров ф — от прякор М ехур а  (на
дут като мехур). Пловдив.

Меца ж — женска форма срещу Мецо. 
Н. Геров.

Мецанкев и Мецанков ф  — видоизменено 
от Мацанкев. Пловдив.

Мецко м  — умалит. от Мецо. Софийско. 
Мецков ф.

Мецо м  — от Мечо с друго окончание; 
вж. Мешо. Мецов ф. Плевен, 1873, Ловеч, 
Летница (Ловешко), Търново, 1908, Ко
тел, Киряево (Кулско).

Мецул м  — от Мец(о)+*/л. Мецулов ф.
Мечашумски ф — от местността Меча 

шума. Липница (Ботевградско).
Меченгаров ф.
Меченов и Меч и но в ф — от меченин  

’жител на с. Мечка (Оборище, Панагюр
ско)’. Панагюрище, Пазарджик, Пловдив.

Мечеринков ф. Хасково.
Мечето п р  — може би от забравеното 

л. и. Мечо. Стара Загора, 1908.

Мечкалиев ф — от диал. м ечкалия  ’жи
тел на с. Мечка, Русенско’. Русе.

Мечкански ф — от с. Мечка (Оборище, 
Панагюрско). Пазарджик.

Мечкардов ф  — кръстоска от Мечкаров 
и мечкадар  ’мечкар’.

Мечкаров, Мечкарев и Мечкарски ф — 
от мечкар *1. който разиграва мечка; 2. ло
вец на мечки’. Лом, Калофер, Петрово 
(Санданско), Елин Пелин, Литаково (Бо
тевградско), Батулия (Свогенско), Смолян.

Мечката пр  — от мечка ’едър и силен 
човек’. Мечков1  ф. Лом, Пордим, Славя
ново (Плевенско), Драгоево (Преславско), 
Черновче (Казанлъшко), Пловдив.

Мечко м  — умалит. от Мечо. Мечков2 ф.
Мечкобйец пр  — „който е убил мечка“. 

Елена, 1844.
Мечконя пр  — от диал. *мечкдн ’едър и 

силен като мечка’. Пирот, 1849. Мечконев 
и Мечконски ф.  Грамада (Кулско).

Мечкуевски и Мечкуев ф  — от с. Меч- 
куевци (Щипско).

Мечкулев ф — от с. Мечкул (Санданско). 
Кюстендил, 1900.

Мечкунов ф — от прякор М ечкун\ вж. 
Мечконя. Берковица, Михайловград, Русе.

Мечо м  — от мечка — заклинателно име: 
да не му пакостят мечки; срв. Вълко, Змейо, 
Огньо. Врачанско. Мечов ф. Луковит. 
Мечев ф.  Врачанско, Габрово, Златарица 
(Еленско), Стара Загора, Голямо Буково 
(Грудовско), Ракитово (Велинградско). 
Мечовски ф. Литаково (Ботевградско). — 
Личното име Мечо е остаряло и забравено, 
затова обясняват фамилното име от прякор, 
напр. че бил силен като мечка, че ядял 
по два хляба и др.

Мечоров ф — от диал. *мечдр ’едра 
мечка’. Стубел (Михайловградско).

Мечуберски ф — от някоя местност с 
подобно име. Враца.

Меша ж — женска форма от Мешо.
Трънско.

Мешало в ф. Лозен (Софийско).
Мешеков ф — от диал. *мешек ’дъбова 

гора’ (от тур. те§е ’дъб’). Златарица (Елен
ско), Тутракан, 1900.

Мешекопаранов ф — от диал. копаран  
’вид дреха’. Брацигово.

Мешелов ф — разновидност на Мешалов. 
Горубляне (Софийско).

Мешенлйев ф — от диал. м еш енлйя  ’жи
тел на с. Мешелии (Дъбово, Елховско).

Мешиков ф  — от Мешов с вмъкнато — 
ак. Дттвдядово (Шуменско).

Мешйнков ф — от диал. м еш йнка  ’ко
ремче’ (?) Ихтиман, Шишманово (Самоков
ско).

Мешйнов ф — от диал. м еш йна  ’корем’. 
Айтос.
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Мешкетов и Мешкетев ф — вж. Мишке- 
тов. Михайлово. (Старозагорско), Стара 
Загора.

Мешко м  — а) умалит. от Мешо; б) пря
кор на мешест човек. Бр. Миладинови. Меш- 
ков ф. Охрид, Раково (Поморийско), Сви
щов, Етрополе.

Мешлаков ф — от диал. *меш лак  ’голям 
търбух’. Пазарджик.

Мешмеров ф.
Мешнйгеров ф — от диал. *м еш нйгер , 

навярно близко по значение с мешлак; 
вж. Мешлаков.

Мешничаров ф — от диал. меш ничар  
’гайдар’. Русе.

Мешо м — от Мечо с друго окончание, 
може би нарочно видоизменено, за да се 
различава от типичното за куче име Мечо. 
Мешов ф. Чирпан.

Мещенков ф. Русе.
Мещерски i p — от диал. мещер ’май

стор, зидар’ (лат.-алб. mjeshter).
Мещйчки ф — от с. Мещица (Брезнишко). 

Радомир, Самоков.
Меяклйев ф — вж. Мияклиев. Поморие, 

Г рудово.
Миал м — от Михал с изпадане на х . Миа- 

лов ф.
Мйгдал м  — от диал. м йгдал  ’дърво и 

плод бадем’ (гр. p6*j8 aXo). Мйгдалов ф. 
Санданско.

Мйге м  — съкрат. от Мйгдал. Мйгев 
ф. Кратово.

Мйглев ф — от прякор М игльо  ’който 
много мига’. Русе, Бургас.

Миглен м  — мъжка форма от Миглена. 
Орехово, р. 1962.

Миглена ж — видоизменено от Меглена. 
Напоследък модно.

*Мйго м — от Мико с озвучаване на к  в 
г  (?) Мйгов ф. Доброславци (Софийско).

Мигоров ф. Варна.
Мигрели м  — вж. Мингрели. Трън.
Миджалйзов ф. — може би от ар.-тур. 

meclis ’съвет, събрание’; срв. Мезлишев. 
Разлог, 1917.

Мйджа м  — произволно видоизменение 
от Димитракия. Бусинци (Трънско). Мй- 
джов ф. Елин Пелин, Благоевград.

Миджоров ф — вж. Мижоров.
Мидйлев ф — от диал. м идйл  ’кон от 

дребна порода’ (тур. midilli — от остров 
Митилин). Сливен, Горно Езерово (Бургас- 
ско), Нова Загора, Бяла.

*Мйдо м — от Миндо с изпадане на ну 
както Минчо и Мичо, Пенчо и Печо (?) 
Мйдов ф. Харманли, Стара Загора, Ка
занлък, Православен (Чирпанско), Градина 
(Търновско).

Мндуров и Мидюрев ф— вж. Мюдюрев. 
Санданско, Стара Загора.

Мйжев и Мйжов ф — от прякор М йж о  
’мижав човек’. Река Девня (Варненско),

Варна, Грудово (гроб), Калчево (Ямболско),. 
Лютаджик (Врачанско).

Мижорков ф  — от прякор М иж дркь  ’ми
жав човек’. Брацигово, Пловдив, Силистра.

Мижоров и Мижорскн ф  — разновидност 
на Мижорков. Брацигово, Мездра, Лехчева 
(Мих ай ловгр адско).

Мизгева ж. Шумен.
Мйзго м  — навярно някакво видоизме

нение от Мизо, Мизин. Мйзгов ф. Карлово, 
Ботево (Ямболско).

Мизййски ф — псевдоним — от Мизия. 
Плевен.

Мизйн м — от Мезин с редукция на е 
в и. Мизйнов ф. Карлово. Мизйнски ф. 
Широка лъка (Девинско).

Мизлйчев ф — разновидност на Мезлишев. 
Габрово.

Мйзо м  — съкрат. от Мизин, успоредна 
форма на Мезо. Мйзов ф. Белово (Пазар
джишко), Пазарджик, Табан (Сливнишко), 
Световрачане (Софийско), Охрид.

Мийлски ф — вм. Михаилски. Врачеиг 
(Ботевградско).

Мййко м — умалит. от Мийо. Момин сбор 
(Търновско), Павликени, Българене (Ло
вешко). Мййков ф. Дряново (гроб), Мъглиж 
(Казанлъшко), Казанлък, Стара Загора.

Мййковски ф  — от с. Мийковци (Елен
ско). Русе.

Мййо м  — от Михо с изпадане на х. 
Мйов ф. Ботевград. Мйевски ф.

Мйка ж съкрат. от Марийка. Главно* 
ЗБ. Мйкин ф. Етрополе.

Мике м  — югозападна форма на Мико. 
Микев ф. Самоков.

Микишйров ф —вж. Мекишаров. Гол. Ко- 
наре (Пловдивско).

Микло м . Миклов ф.
Мйко м — съкрат. от Михал, Михаил. 

Белослатинско, Ботевградско, Тетевенско. 
Мйков и Мйковски ф.

Мйкренски ф — от с. Микре (Ловешко). 
Ловеч, Катунец (Ловешко), Троян, Русе.

Микул м  — от Мик(о) +  у л . Перник* 
15—16 век.

Мекуян м — от фамилното име на съвет
ския държавник А. Микоян. Сомовит, 
р. 1958.

Мйла ж — от м ила . Кичевско, Трудовец 
(Ботевградско), р. 1870, на разни места из 
страната. Мйлин ф. Вършец, Литаково* 
(Ботевградско).

Мйла2 м — западна форма на Мило. 
Брезнишко. Мйлич ф.

Милада ж — съкрат. от Миладина. 
Берковица.

Миладен м  — кръстоска от Миладин и: 
Младен. Миладенов ф.

Миладйн м — от Мил(о), Мил (а)2 +  адии  
по образеца на Костадин, Вълкадин, Стоя
дин и др. Софийско, Самоковско, Ихтиман
ски, Струмско (Благоевградско), Свилен-
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градско). Миладйнски ф. Станкедимитров- 
•ско.

Миладйна и Миладйнка ж — женска 
форма от Миладин. Голак (Ихтиманско), 
Карбинци (Белоградчишко), Челопечене (Со
фийско), Чибаовци (Свогенско).

Милай м  — разширено от Мила2, Мило. 
Милаев ф. Бойчиновци (Михайловградско).

Милаки м  — умалит. от Мило с гръцко 
-а ки . Ковачица (Ломско). Милакиев и Ми
ланов ф. Чернозем (Пловдивско).

Милан м  — от Мил(о), Мил (а )-\-ан. Главно 
ЮЗБ; Севлиево, 1875, Елена. Миланов ф. 
Главно ЮЗБ, Котел, 1873, Елена, Лясковец, 
Давидово (Търговищко), Сливен, Стара За
гора.

Милана и Миланка ж — женска форма от 
Милан. Рядко.

Миланко м  — умалит. от Милан. Рядко. 
Милан ков ф.

* Мил ар м  — от Милан с друго окончание 
(?) Милйров1 ф. Златарица (Еленско), 
Габрово, Нова Загора, Търговище.

Мнлара ж — видоизменено от Мелахри, 
Милахри. Болярци (Аденовградско).

Миларов2 ф — превод на Сапунов (от 
*м илар  ’сапунджия* ). Цариград (Възраж
дането).

Милаг м  — от Милан с друго окончание 
покрай имена като Игнат, Стамат. Орло- 
вец (Горнооряховско). Милатов ф. Орловец. 
Милатович ф.

Милатйн м  — разновидност на Миладин, 
както Милетин, Милутин. Милатйвов ф.

Милатйна ж — женска форма от Милатин. 
Рядко.

Милахрй ж — вж. Мелахри. Пловдив,
р. 1688.

Милачко м  — умалит. от Мило, Мильо, 
Милан. Банско, Пещера, Русе. Милачков ф. 
Търговище, Търново.

Мйлда ж — от Мила с вмъкнато д. Гърло 
(Брезнишко), р. 1922.

Мйлдо м  — от Мило с вмъкнато д или 
съкрат. от Миладин. Мйлдов ф. Обединение 
(Софийско).

Мйле м  — съкрат. от Михаил или от 
Милети. ЮЗБ. Мйлев ф.

Милева ж — от Мил (а) -f- ева. Трънско, 
Берковско, Михайловградско.

Милевка ж — умалит. от Милева. Трън, 
Брезнишко, Пернишко.

Милевой м  — кръстоска от Милан и Ра- 
дивой. Търново, 1885. Милевоев ф.

Милезов ф — видоизменено от Мелезов. 
Айтос.

Мйлен м  — от Мил(е), Мил(о) +  ен. Со
фийско, Ихтиманско. Мйленов ф. Софийско, 
Дивоти но (Пернишко), Калугерово (Ботев
градско). Мйлен ски ф. Правец, Разлива 
з( Ботевградско).

Милена ж — от Мил(а) +  ена  или женска

форма срещу Милен. Белослатинско, Л ет
ница (Белоградчишко), Етрополе, Трън.

Миленйя ж — разширено от Милена. Трън.
Миленка ж — умалит. от Милена. Плов

див, р. 1876, Трън.
Миленко м  — умалит. от Милен. Софий

ско, Кюстендилско. Миленков ф. СИзБ, 
Белоградчишко, Панагюрище, Самоков. 
Миленкович ф. Пловдив, 1900.

Миленчо м  — умалит. от Милен. Рядко. 
Миленчев ф.

Мйленя п р  — от изчезнало в говора л. и. 
Милен. Разлива (Ботевградско).

Милерад м  — от м и л  и pad  ’радостен’. 
Русе, 1936.

Милет м  — съкрат. от Милети. Павли
кени. Милетов ф.

Ми лета ж — женска форма срещу Милети. 
Вирове, Войници (Михайловградско).

Милете м  —• вм. Милети. Етрополски ма
настир, 1648.

Милети и Милетий м  — кръстоска от 
Мелетий и м и л . Казанлък, 1860, Горна Оря
ховица, 1865, Лом, Пожарево, Клисура 
(Софийско), Граовско, Кюстендил, Лехчево 
(Михайловградско), Медковец (Ломско). 
Милетиев ф. Мйлетнч ф. Скопие, 1871.

Милетйн м  — от Мнлет(и) +  ин . Войници 
(Михайловградско). Милетйнов ф.

Милетйна ж — женска форма от Милетин. 
Войници (Михайловградско).

Милетия1 ж — женска форма от Милети. 
Долна Бела Речка (Берковско).

Милетия2 м — разширено от Милети. Трън
ско. Милетиев ф.

Милетка ж — умалит. от Милета. Криво
дол (Врачанско), Долна Бела Речка(Берков- 
ско), Михайловград.

Милетко м  — умалит. от Милети. Огня- 
ново (Елинпелинско), Опицвет (Софийско).

Милечо м  — вм. *Милетчо, умалит. от 
Милети. Милечов ф. Дондуково (Ломско).

Мйлеш м  — от Мил (е) +  еш . Житуша 
(Радомирско). Мйлешки ф. Калейца (Троян
ско), Пловдив.

Милешко м  — от Мил(ьо) +  ешко. Ми- 
лешков ф. Айтос.

Миливой м  — разновидност на Милевой. 
Кюстендилско. Миливоев ф. Бобов дол 
(Станкедимитровско).

Мнлиджййски ф  — от колиби Милиджии 
(Тревненско). Троян, Русе.

Милидон ф. (Тод.Дим. Милидон, Стара За
гора, 1853).

Милизанов ф — от Мелезанов с редукция 
на неударените е .

Миликиев ф. Чирпан, 1905.
Милйн м  — от Мил(ьо) +  и н • Милйнов ф. 

Росица (Никополско).
Милинка ж — женска форма срещу Милин9 

Милинко. Рядко.
Милйнко м  — умалит. от Милин. Милйн- 

ков ф. Сливен.

333



Милинтев ф. Русе.
Милйнчо м  — умалит. от Милин. Милйн- 

чев ф. Станке Димитров, 1879.
Милион м  — навярно видоизменено от 

Мильо или Милон. Райково (Смолянско), 
1720. Мильонов ф . Пловдив.

Милитарев ф. Шумен.
Милифон м  — кръстоска от Миле и Три

фон. Берковица, р.1958, Лехчево (Михайлов
градско), р. към 1958.

Милйца ж — от Мил(а) 4- ица. Рядко, на 
разни места из страната; типично за Шумен. 
Милйчин ф. Ихтиман, Пловдив.

Милйцов ф. Разград.
Милйчев ф. Габровско, Русе.
Милйш м  — от Мил(ьо) +  иш . Милйшев 

ф. Варна. Милйшки ф. Койнаре (Белосл а- 
тинско).

Милйя ж — разширено от Миля. Етро
полски манастир, 1648, Софийско.

Милиянка ж — разширено от Милия. 
Мусачево (Елинпелинско), р. 1906.

Милияти м  — видоизменено от Милети. 
Лехчево (Михайловградско), р. към 1958.

Мйлка ж — умалит. от Мила или направо 
от м ила . На разни места из страната. 
Мйлкин ф. Ботевградско, Кюстендилско.

Милкан м  — от Милк(о) +  а н • Милка- 
нов ф. Пловдив.

Милкана ж — от Милк(а) -f- ана. Длъж- 
ка поляна (Омуртагско), Нова Загора. 
Милканин ф. Луковит.

Милканчо м  — умалит. от Милкан. 
Милканчев ф. Луковит.

Мйлко м  — умалит. от Мильо, Миле или 
направо от Михаил. На разни места из 
страната. Мйлков и Мйлковски ф. Мйлко- 
вич ф. Старо.

Милко й м  — разширено от Милко. 
Милкоев ф.

Милкон м  — от Милк(о) + о« . Милконов ф. 
Скалица (Ямболско).

Милкоте м  — югозападна форма за косвен 
падеж от Милко. Милкотев ф. Устово 
(Смолянско).

Милкун м  —  от Милк(о) +  ун- Милкунов
ф. Пазарджик.

Мйллер ф  — от нем. Miiller ’воденичар*. 
Габрово.

Мйлман м . Врачанско.
Мйло м  — съкрат. от Милети или от 

Михаил. Враждебна (Софийско), Врачанско, 
Лехчево (Михайловградско), Кичевско. 
Мйло в ф. Белосл атинско, Луковит, Русе, 
Пазарджишко. Мйловски ф. Литаково (Бо
тевградско).

Милован м  — от м ил-\-ован , както Брато- 
ван, Негован, Радован. Берковица. Мило- 
ванов ф. Еница (Белослатинско), Банско, 
Пирдоп.. Миловански ф. Благоевград, 
Пловдив.

Милованка ж — женска форма от Ми
лован,. Рядко.

Миловой м  — разновидност на Милевой.. 
Клисура (Босилеградско),Трън. Миловбев ф_ 

Милодйн м  — разновидност на Миладин. 
Белоградчишко.

Милодорка ж — от Милка и Тодора 
(кръстена на двете баби). Шумен, р. 1917.

Милодраг м  — от м и л  и драг. Михайлов
град, р. 1914, Берковица.

Милоздравка ж — от Милка и Здравка. 
Пазарджик, р. към 1958.

Милой м  — разширено от Мило. Милоев ф' 
Софийско.

Милойка ж — женска форма от Милой. 
Брезнишко, Мърчаево (Пернишко).

Милойко м  — умалит. от Милой. Долна 
Мел на (Трънско). Милойко в ф.

Милокя ж — от Милойка с премет на 
йотацията. Трънско.

Милон м — от Мил(о), Мил(ьо) - f  о н . 
Бяла, Кратово. Ми лоно в ф . Бяла.

Милонка ж — женска форма от Милон. 
Сливата (Ломско), Елинпелинско.

Милорад м  — разновидност на Милерад. 
Лом, 1870, Казанлък, р. 1929. Милорадев ф. 
Пиротско.

Милорана ж—разновидност наМилохрана. 
Милороска ж — може би от Мила и Роска. 

Милковица (Никополско), р. 1959.
Милослав м  — старинно име „да му е 

мила славата“. Плевен, Русе, Горна Оря
ховица. Милославов ф. Трънско.

Милослава ж — женска форма срещу 
Милослав. Рядко.

Милослов ф — съкрат. от Милославов* 
Стакевци (Белоградчишко).

Милостйв м — от милост ив. Стара За
гора, р. към 1914.

Милосов м  — видоизменено от Милослав. 
Трънско.

Милото в ф — от Милоте, Ми лота — кос
вен падеж от Мило. Станке Димитров.

Милотйн м  — писмена разновидност на 
Милутин. Тетевен, 1648. Чепинци (Со
фийско), Елин Пелин, Периловец (Кулско), 
Берковско. Милотйнов ф.

Милотйнка ж — женска форма от Мило- 
тин. Елин Пелин.

Милотия ж — женска форма от Милотин. 
Трънско.

Милохрана ж — навярно югославско име. 
Единичен случай.

Мйлош м  — от Мил(о) +  ош. Рядко. 
Мйлошев и Мйлошов ф. Главно ЮЗБ. 
Милошевски ф. Мйлошович ф. Враца.

Милтана ж — разновидност на Милтена. 
Бански.

Мйлтен м  — кръстоска от Милен и Мило
тин. Трънско. Мйлтенов ф.

Мйлтена ж — женска форма от Мйлтен. 
Трънско.

Милтияд м — съкрат. от Милтияди. Варна, 
р. 1872. Милтиядов ф. Силистра, Каварна, 
Варна, Поморие.
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Милтияди м  — гр. MtXxtaSrjc име на 
старогръцки пълководец. Каварна. Милтия- 
дев ф.

Мйлто м  — съкрат. от Милтияд или от 
Милтен. Мйлто в ф. Алфатар (Силистренско).

Милтон м  — разновидност на Мйлто или 
Милтен. Коевци (Севлиевско). Милтонов ф.

Мйлудин м  — разновидност на Миладин. 
Градоман, Доброславци (Софийско). Мйлу- 
динов ф.

Милудйнка ж — женска форма от Милу- 
дин. Клисура (Софийско).

Милутйн м  — разновидност на Милатин, 
Милудин. Софийско, София, р. 1871, Вра- 
чеш (Ботевградско). Милутйнов ф. Мещица 
(Пернишко).

Милутйнка ж — женска форма от Милу- 
тин. Михайловград.

Мйлуш м  — от Мил(о) +  уш . Рядко. 
Мйлушев ф.

Милуша ж — от Мил(а) +  Уш а• Бяла, 
р. 1885, Ахматово (Асеновградско).

Мйлча ж — успоредна форма на Милка. 
Мйлчински ф. Ихтиман.

Милчалйев, Милчелйев и Милчилйев ф — 
от някое село или местност с подобно име. 
Гоце Делчев, Пазарджик, Пазарджишко, 
Главница (Грудовско).

Милчан м — от Милч(о) +  ан. Милчанов 
ф. Розино (Казанлъшко).

Милчйн м  — от Милч(о) +  ин. Милчй- 
нов ф.

Мйлчо м — умалит. от Мильо, Миле. 
На разни места из страната. Мйлчев ф. 
Мйлчовски ф. Пловдив, 1927.

Мйльо м  — съкрат. от Михаил или от 
Емил, но преосмислено по м и л . На разни 
места из страната. Мйлев ф. Мйльов ф. 
Панагюрище. Мйлевски ф.

Мильонов ф  — вж. Милион. Пловдив.
Милютйн м  — разновидност на Милутин. 

Михайловград, р. 1922.
Милюшко м — от Миль(о)-|-уш/со. Ми- 

люшков ф. Луковит.
Мйля ж — успоредна форма на Мила с 

меко окончание. Брезник, Кюстендил, 
р. 1883, Габрово.

Милян м  — разновидност на Милан. 
Милянов ф. Карлово.

Милянка ж —женска форма срещу Милян.
Миляшки ф  — от прякорно име *Миляк. 

Борован (Белослатинско).
Мйма ж — „побългарено“ от Мими. 

Толбухин, р. 1958, Стара Загора, 1959 (4) 
Нова Загора, р. 1960, Казанлък, 1960.

Мйми ж фр. mi mi ’галено обращение 
към котенце*, у нас минава за умалит. от 
Мария. Сравнително ново.

Мимидичков ф. (Пише от Перущица по 
Възраждането, учител в Асеновград, 1893).

Мимилйгов ф —  може би нарочнр видо
изменено от мамалйга. Силистра, 1893.

Мймински ф. Етрополе.

Мимоза ж — от цветето мимоза. Каварна,, 
р. 1940, Челопечене (Софийско), р. 1959.

Мйна1  ж — съкрат. от Мария, Марина 
или друго подобно име. Главно ИзБ. Мй- 
нин ф. Мйнински ф. Кула, Селановци 
(Ореховско).

Мина2 м  — гр. Myjvoc, сродно с 
’месец’ — име на календарския светия. 
Рядко. Севлиево, 1843, Сливен, 1845. 
Мйнов1  ф.

Минаджйев ф — може би разновидност 
на Менкаджиев. Пловдив.

Минак м  — съкрат. от Минаки. Сливен. 
Минаков ф.

Минаки м  — умалит. от Мина2 с гръцко* 
-оки. Стара Загора, 1843, Алфатар (Си
листренско). Минакиев ф. Пирдоп.

Минакия м  — разширено от Минаки.
Н. Геров.

Минамин ф. (Хр. Ив. Минамин, Казанлък,. 
1900).

Минан м  — от Мин(а)2 +  ан. Минанов ф. 
Струмица, 1917. Минански ф. Живково 
(Ихтиманско).

Минаш м  — от Мин(а)2+  аш. Минашев ф. 
Берковица.

Мйнгов ф — от диал. М й нго  ’прякор иа. 
тънък човек’. Драмско, Пловдив.

Мйнголов ф — разширено от Мйнгов. 
Брегово (Видинско).

Мин грели м  — от фамилното име на кав
казкия княз Никола Дидиян Мингрели, кой
то бил кандидат за български княз. Трън,, 
р. 1887.

Мйнда ж — от Мина с вмъкнато д.
Н. Геров.

Миндака пр  — от изчезнало в говора л. и. 
Миндо. Трудовец (Ботевградско). Мин- 
дашки ф. Трудовец.

Миндалински ф. Криводол (Врачанско).
Мйндалов ф  — от диал. м индал  ’бадем’ 

(от гр. pofSaXo). Левски, 1917.
Миндачкин ф. Костенец.
Мйнджиков ф — от Минджев с вмъкнато- 

ик. Златица, 1893 (македонец), Асеновград, 
1900.

Мйнджо м  — от Минчо с озвучаване на 
нч  в ндж. Мйнджов ф. Охрид, Благоевград.

Миндзйлски ф  — от диал. м ензйл  ’1. поща. 
2. куриер* (ар.-тур menzil) — бил куриер 
на комитетите; срв. Куриерски. Темуша- 
(Ботевградско).

Миндйзов ф  — от остар. м и н д й зи н  * инже
нер* (от ар.-тур. miihendis). Плевен, Пе
щера, Руен (Айтоско).

Миндййски ф. Чепинци (Софийско).
Миндилйков ф  — разновидност на Менде- 

ликов. Плевен, 1893.
Миндйшков ф — видоизменено от Мин- 

дизов.
Мйндо м  — от Мино с вмъкнато д, Айтос*. 

Карнобат, Сливен, Стара Загора, Казан
лък, Дибич (Шуменско). Мйндов ф. Айтос,



Карнобатско, Новозагорско, Пазарджик, 
Елин Пелин.

Миндоровски ф — може би видоизменено 
'•от Миндюрев.

Мйндров ф. Лакатник (Свогенско), 1917.
Мйндьо м — от Миньо с вмъкнато д. 

Сливен. Мйндев ф.
Миндюрев ф — от Мидюрев с вмъкнато н\ 

вж. Ми ду ров. Пловдив.
Мине м  — югозападна форма на Мина2 

или на Миньо. Радомир, Самоковско.
. Минев ф.

Миневденев ф — от Минев и Денев (за 
разлика от Миневколев). Брезово (Плов
дивско).

Миневколев ф — от Минев и Колев; вж. 
Миневденев. Брезово.

Мйнеков ф — от Минев с вмъкнато ек. Па
нагюрище.

Минелос м — някакво гръцко име. Солун, 
р. 1897.

Минзйлев ф — вж. Миндзилски. Свищов.
Мйнзов ф — може би видоизменено от 

Мънзов. Варна.
Минзухарка ж — от цветето м инзухар .

. Казичене (Софийско), р. 1940.
Минзухарски ф  — от махала Минзухара 

в Краево, Ботевградско. Радотина (Ботев
градско).

Минйка м — умалит. от Мина2. Тутракан, 
1897. Минйков ф.

Министерски ф — от м и н и ст ъ р  или от 
минист ерст во.

Мйнка ж — умалит. от Мина1 или от 
Димитра. Главно ИзБ. Мйнкин ф.

Мйнко м  — умалит. от Миньо, Мино. 
Типично за Троян. Мйнков и Мйнко веки ф.

Мйнкол м  — от Минк(о) +  о/t. Мйнко- 
лов ф. Карлово.

Мйно м  — успоредна форма на Миньо с 
твърдо окончание. Ботевградско, Кюстен
дилско, Радомирско. Мйнов2 и Мйновски ф.

Миноков ф — може би грешка вм. Мине- 
ков. Казанлък.

Мйнта ж — от Мина с вмъкнато т. 
Н. Геров.

Минтан м  — от Минт(о)+а«. Юж. Тракия.
Минтйрски ф. — от диал. *м гнт йр  ’ши- 

ьач на ментета’; срв. Палтарски. Пловдив, 
Радомир.

Мйнто м  — от Мино с вмъкнато т . Мйн- 
тов ф. Калофер (Възраждането), Казанлък, 
Ямбол, Елин Пелин.

Мйятьо м  — от Миньо с вмъкнато т . 
Мйнтев ф.

Минцаров ф. Бургас.
Минци ф. (Тома Атанасов Минци, Асенов

град, 1960).
Мйнцов ф  — може би от остар. м и н ц  

’стара австрийска монета* (нем. Munze). 
Шумен.

Мйнча ж  — разновидност на Минка. 
Трънско. Мйнчин ф. Михайловград.

Мйнчиков ф — от Минчев с вмъкнато ик- 
Шумен.

Мйнчо м — умалит. от Миньо, Мино или 
направо от Михаил. Из цялата страна, 
главно СИзБ. Минчев ф.

Мйншо м — разновидност на Минчо. 
Брезнишко. Мйншев ф.

Мйньо м — съкрат. от Михаил (или от 
Мина2). На разни места из страната. Мйнев, 
Мйневски и Мйньовски ф. Мйньолу ф — 
с турско окончание. Стара Загора, 1900.

Миньона ж — от фр. Mignon ’хубава, 
нежна’. Пловдив, р. 1904.

Мйо м — от Михо с изпадане на х . Со
фийско, Ботевградско. Мйов и Мйев ф. 
Шишманово (Кулско).

Миодов ф. Ямбол.
Миодраг м — разновидност на Милодраг. 

Смоляновци (Михайловградско), р. 1939.
Мипулов ф — от Миов с допълнителна 

гръцка наставка -пул-. Ямбол.
Мйра ж — женска форма срещу Миро. 

Типично за Вършец; старо — главно ЗБ, 
ново — из цялата страна. Мйрински ф.

Мирабела ж — от фр. mirabelle ’вид 
жълта слива’. Ново, рядко.

Мйра Белла ж — от Мира и итал. Bella 
’хубава’. София, р. 1916.

Мирадйн м — вм. Миладин или Миродин. 
Единичен случай.

Миразов ф — видоизменено от Маразов 
или съкрат. от Миразчиев.

Миразчйев и Миразчййски ф — от диал. 
миразчйя ’наследник (обикн. на чужд 
имот или на зестра)’ (ар.-тур. miras^i). 
Граница (Кюстендилско.)

Миралаев и Миралайски ф — от диал. 
миралай ’полковник’ (ар.-тур. miralay). 
Плевен, Севлиево, Стара Загора, Пловдив.

Миран м — от Мир(о) +  ан. Перник, 
15—16 век.

Миранджев и Миранджиев ф — от Ми- 
ранчев с озвучаване на нч в ндж (?) Сун
гурларе (Карнобатско), Ямбол.

Миранчо м — умалит. от Миран. Миран - 
чев ф. Гулянци (Никополско).

Мирахчйев ф — от Миразчиев с преход 
на зч в хч. Пещера.

Мйрга ж — от Мирка с озвучаване на 
рк в рг. Пещера.

Мйрго м — от Мирко с озвучаване на 
рк в рг. Мйрго в ф. Казанлък, Пловдив.

Мирдан м — може би „даден за мир“. 
Демирхисарско, 16 в.

Мирдански ф — от с. Мерданя (Търновско).
Мйрдже и Мйрджо м — от Мирче, Мирчо 

с озвучаване на рч в рдж. Кукуш. Мйр- 
джев ф.

Мире м  — югозападна форма на Мирьо, 
Миро. Кюстендил. Мирев ф.

Мир&ла ж — от Мир{а) +  ела. Костенец, 
р. 1956.
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Мирена ж — от Мир(а) +  ена. Дълбоки 
(Старозагорско), Стара Загора.

Мйрзов и Мйрзовски ф — от пер.-тур. 
mirza ’почетно обращение към високопо
ставена личност’. Костенец, Нови пазар.

Мирдижйев ф — от диал. *миридж йя  ’по
мирител*. Търговище, 1878.

Миришанев, Миришлйев, Мириш иев и 
Мирйшев ф  — от м ириш а  (?) Лясковец, 
Русе.

Мйрия ж — кръстоска от Мира и Мария. 
Силистра, 1958.

Мирияна ж — вм. Миряна или Марияна. 
Вършец, 1961.

Мйрка ж — умалит. от Мира. На разни 
места, главно Софийско.

Мйрко м  — умалит. от Миро, Мирьо 
(в Трънско: от Димитър). На разни места 
из страната. Мйрков и Мйрковски1 ф.

Мирковлйев ф  — от диал. м ирковлйя  
’жител на с. Мирково, Пирдопско*. Смол
ено (Пирдопско).

Мйрковски2 ф  — от с. Мирково (Пир
допско).

Мй(о м  — съкрат. от Мирон или от Вла
димир, Любомир или друго подобно име. 
Лозен (Софийско), Ракитово (Велинград- 
ско). Мйров и Мйровски ф.

Мировка ж. София, р. 1926.
Мирод&нски ф  — може би вм. *Миродон- 

ски, от рум. Mirodon. Орехово.
Миродййски ф — вм. Меродийски.
Мкрздйн м  — кръстоска от Миро и Мав- 

родин.
Мирой м  — разширено от Миро. Мирбев 

ф. Винарово (Видинско).
Миролесков ф  — от рум. Mirulescu с 

допълнително окончание -ов. Брегово (Ви
динско).

Миролюб м  — еднакво по състав с Любо
мир. Рядко. Миролюбов ф.

Миролюба и Миролюбка ж — женска 
форма от Миролюб. Ново, рядко.

Мирон м  — гр. M6p<»v, сродно с м иро  
’благовонно масло* — име на календарски 
светия. На разни места из страната. Ми- 
ронов и Миронски ф.

Мирон а ж — женска форма от Мирон. 
Рядко.

Миронзов ф — може би грешка вм. Ме- 
ранзов. Чирпан, 1900.

Миронка ж — женска форма от Мирон. 
Локорско (Софийско), Петричко.

Миропа ж — гр. Moptfirq, име на жален* 
дарска светица. Благоевград, Благоев
градско, Самоков, Кубрат.

Мироско м  — умалит. от *Мирое, а то 
от Миро или от Мирон (?) Елин Пелин, Гор
ни Богров (Елинпелинско).

Мирослав м  — старинно име: „слава на 
света“ или „който слави мира“ (смятат 
го за превод на нем. Friedrich). Рядко. 
Мирославов ф. Варна, 1900, Кула, 1900.

Мирослава ж — женска форма срещу 
Мирослав. Вършец, р. 1950.

Мирочка ж — умалит. от Мирка. Ми- 
рочкин ф. Бела Слатина.

Мйрски ф  — от м и р  — навярно псев
доним. Котел (Възраждането), Варна, 1873, 
Чирпан.

Мирталов ф  — може би във връзка с 
рум. Mirto. Плевен.

Мйрча ж — женска форма срещу Мир- 
чо. Мйрчин ф.

Мирчан м  — от Мирч(о)+а«. Мирчанов 
ф. Силистра (външно лице).

Мйрче м  — югозападна форма на Мирчо. 
Мйрч&в ф.

Мйрчо м  — умалит. от Миро, Мирьо 
или съкрат. направо от Владимир, Любо
мир. Калофер, 1845, Казанлък, 1845. Мйр- 
чов ф. Шумен, 1860. Мйрчев ф. На разни 
места из страната. Мйрчовски ф . Врачеш, 
Правец, Скравена (Ботевградско).

Мйрьо м  — успоредна форма на Миро с 
меко окончание. Сливен, Стара Загора, 
Казанлък. Мйрев ф. Горна Оряховица, 
Въбел (Никополско), Казанлък, Мйрьов 
ф. Панагюрище. Мириев ф. Мйревски ф. 
Свищов.

Мирян м  — от Мирь(о)+а«. Миря но в 
ф . Елена, 1897, Плевенско, Тетевенско, 
Нова Загора, Стара Загора.

Миряна ж — женска форма от Мирян. 
Поповско, Шумен.

Мисалев ф  — вж. Месалев. Ковачевци 
(Радомирско).

Мисалков ф  — от прякор М исалко  *с 
дреха от месал*. Котел.

Мисирджйев ф  — от диал. *мисирдж йя  
’който отглежда мисирки, пуйки*. Па- 
ламарци (Поповско), Шумен.

Мисйрков ф. Пловдивско, Желява (Елин
пелинско).

Мисирлйев ф  — вм. Масърлиев. Варна.
Мисйров ф — разновидност на Масъров. 

Калояново (Пловдивско).
Мисканов ф  — нарочно видоизменено от 

Мискинов. София, 1893, Враца, 1909. (Във 
Враца единият брат Мискинов, другият 
Мисканов).

Мискеп м. Лозенградско.
Миск&тов ф  — от грозде и вино мискет . 

Ямбол, 1936.
Мискйнов ф  — от ар.-тур. miskin *1. бед

няк; 2. ленивец*. Велес, Враца, 1909. 
Мискйнович ф. Башино село (Велешко), 
1844.

Мйслимка ж — женска форма срещу Мие
ло, Мисльо. Кичевско.

Мйсло м  — успоредна форма на Мисльо 
с твърдо окончание. Мйслов ф. Лом, Комо- 
щица (Ломско), Михайловград.

Мисловщички ф  — от с. Мисловщица 
(Трънско). Трън, 1897.
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Мйсльо м  — превод на рум. Gande, 
Gandul; срв. Гънде, Гъндулов, навярно 
схванато като пожелателно име: да мислят 
за него или той да мисли за близките си. 
Мислиев ф. Горна Гнойница (Ломско), 
Банкя.

Мисляшки и Мисляшков ф. Казанлък.
Мйсо м  — може би вм. Мицо. Мйсов ф. 

Пловдив, Пазарджик, Русе.
Мйта съкрат. от Димитра. Рядко. 

Мйтин и Мйтински ф.
Митак м  — прякорно име от Мито. Луко

вит. Митаков ф. Луковит, 1894, Гюргево.
Миталовци род — навярно от прякор 

М ит ало  ’миткало’.. Драгойново (Първо
майско).

Митан м  — от Мит(о), Мит(ьо)+а«. Вар
на. Митанов ф. Варна, Плевен, Бесарабия.

Митана ж — от Мит(а)+я«а. Главно 
СБ.

Митанка ж — умалит. от Митана. Сви
щов, Софийско.

Митанкиев ф — може би от прякор М и-  
т анкьо  ’миткало’ (?)

Митачко м  — умалит. от Митачо. Ми- 
тачков ф. Стара Загора.

Митачо м — умалит. от Мито, Митак. 
Митачев ф. Враждебна (Софийско).

Миташ м  — от Мит(о)+аш. Миташ ев 
ф. Злокучане (Самоковско).

Миташко м  — умалит. от Миташ. Долни 
Богров (Софийско).

Мите м  — югозападна форма на Митьо, 
Мито. Радомир, Самоковско. Митев ф.

Мителиев ф.
Митефйшев ф — видоизменено от Мифе- 

тишев. Бела Слатина (външно лице).
Мйтиков ф — от Митев с вмъкнато ик. 

Силистра, 1894.
Митйн м  — от Мит(ьо), Мит(о)+ин. Ми- 

тйнов ф. Пловдив.
Митиризлйев ф — от диал. м и т и р и з- 

лй я  ’жител на с. Митиризово (Левски, 
Пловдивско)’. Карлово, 1878.

Митителов ф — от рум. mititel ’дреб
ничък, мъничък’. Тутракан.

Митйч м  — умалит. от Митьо, Мито. 
Митйчев ф.

Митйш м  — от Мит(ьо), Мит(о)+нш. 
Митйшев ф. Провадия, Шумен, Русе, Вар
на, Виница (Варненско), Бисер (Харман
лийско).

Митишлйев ф  — от някое село с подобно 
име. Русе, 1917.

Мйтка ж — умалит. от Мита, Димитра. 
Рядко.

Миткалото пр  — от м ит кало  ’скитник’. 
Троян, 1871.

Митко м  — умалит. от Митьо, Мито. 
На разни места из страната. Мйтков ф.

Мито м  — съкрат. от Димитър. Главно 
ЗБ. Мйтов и Мйтовски ф. Мйтович ф.

Мйтол м  — от Мит(о)+ол. Мйтолов ф- 
Видин, Казанлък.

Митон м  — от Мит(о)~гон  (или видо
изменено от Методи). Врачанско, Врачеш 
(Ботевградско). Митонов ф.

Митонка ж — женска форма от Митон. 
Враца, Уровене (Врачанско), Михайлов
град.

Митош м  — от Мит(ьо), Мит(о)-\-ош. 
Чирпан. Митошев ф. Чирпан, Скобелево 
(Първомайско).

Митр м  — вм. Митър. Н. Геров.
Мйтра ж — съкрат. от Димитра. Главно- 

ЗБ. Мйтрин и Мйтрински ф.
Митраджиев ф. Ямбол.
Митраки м  — съкрат. от Димитраки. 

Видин, 1833, 1860.
Митраков ф — съкрат. от Димитраков. 

Русе.
Митралев и Митралов ф. Славеево (Ивай* 

ловгр адско), Казанлък.
Митран м  — от Митър+яя- Митрано* 

ф. Обеля (Софийско), Благоевград, Казан
лък.

Митрана ж — от Митр(а)+а«а. Софий
ско.

Митранко м  — умалит. от Митран. Мит- 
ранков ф. Сливен.

Митрашко м — съкрат. от Димитрашко. 
Митрашков ф. Желява (Елинпелинско)^ 
Пловдив.

Мйтре м — югозападна форма на Митър. 
Радомирско, Санданско, Карнобатско. Мйт- 
рев ф.

Митренце м — умалит. от Митър. Мит- 
ренцев ф. Каблешково (Поморийско) — 
македонец, Стара Загора, 1930, Варна.

Митрешко м  — от Митр(е)+еш/со. Мит- 
решков ф. Кюстендил.

Мйтриков ф — от Митрев, Митров с 
вмъкнато ик. Свищов, Орехово.

Митринджаков ф. Дълбок извор (Асенов- 
гр адско).

Митрифон м — кръстоска от Митрофан 
и Трифон. Лехчево (Михайловградско).

Митрйца ж — умалит. от Митра. Видин 
(гроб).

Митрйчка ж — преумалително от Митра. 
София, р. 1953.

Митришор м — от Митър с румънска 
умалит. наставка -ию р . Митришоров ф. 
Орехово.

Мйтро м  — от Митър. Рядко. Мйтров ф.
Митродора ж — гр. Мт)тро8(6ра ’от майка 

дарена* — име на календарска светица. 
Калугерово (Ботевградско), р. 1895.

МитрЬй м  — разширено от Митро. Не- 
гован (Софийско), Видинско. Митроев ф. 
Кула, Дъбован (Никополско).

Митроколев ф — от Митров и Колев. 
Пловдив.

Митрон м  — от Митър+0 «. М и трон о в 
ф. Тияновци (Видинско).
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Митрополитски ф — от м ит рополит ; спо
ред семеен спомен: прадядото участвувал в 
свалянето на гръцкия владика, а по едно 
време работил в митрополията в Самоков.

Митрополски ф — навярно съкрат. от 
Митрополитски.

Митрофан м  — гр. MigTpoq>Gcvog *от майка 
явен* — име на календарски светия. Тър
ново, 1905, Търновско, Безден (Сливнишко). 
Митрофанов ф. Елена, 1833, Панагюрище, 
1849, Своде (Ботевградско).

Митрофана ж — женска форма от Митро
фан.

Митрошйн и Митрушйн м  — от Митър, 
Митр(е)+ошмя, както Вълкашин, Драго- 
шин, Петрошин. Свогенско. Митрошйнов
Ф-

Митружев м  — от Митрушев с озвучаване 
на ш  в ж. Казанлък.

Митруц м  — от Митър - \-уц • Митруцов 
ф. Видин, Сомовит.

Митруш м  — от М и т ъ р М и т р у ш е в  
ф. Полско Косово (Беленско), Бяла.

Митуш м  — от Мит(о)+//ш. Митушев 
ф. Охрид, 1905, Виногради (Санданско). 
Митушов ф. Кула.

Мйтър м  — съкрат. от Димитър. Со
фийско. Мйтров ф. ЮЗБ, Ботевград, Тру- 
довец (Ботевградско), Търново. Мйтров- 
ски ф. Ботевград. Мйтрович ф.

Мйтърко м  — умалит. от Митър. Мйтър- 
ков ф. Дрянковец (Айтоско).

Мйтърчо м  — съкрат. от Димитърчо. 
Мйтърчев ф. Пловдив.

Мйтьо м  — съкрат. от Димитър, източно 
съответствие на Мито. Мйтев и Мйтевски ф.

Мифетйшев и Мифитйшев ф  — от ар.- 
тур. mufetti§ ’ревизор, инспектор*. Тър
ново.

Мифтйшев ф  — съкрат. от Мифетишев. 
Горна Оряховица.

Михаела ж — вм. Михаил а с небългарски 
изговор на у]. Ново, рядко.

Михайл м  — гр MixortJX, от евр. „бого- 
подобен“ или нещо близко с бог. Доста раз
пространено из цялата страна. Михайлов 
ф . Рядко. Михайлов ф. Из цялата страна. 
Михайловски ф. Михайлович ф. Старо.

Михайла и Михайлка ж — женска форма 
от Михаил. Рядко.

Михайлена ж — от Михаил(а)+е/ш. Ряд
ко.

Михайлйна ж — женска форма от Ми
хаил. Рядко.

Михал м  — съкрат. от Михаил. Главно 
ИзБ. Михалов и Михалев ф. Михалски1 ф. 
Карнобат. Михалоглу ф — с турско окон
чание. Асеновград, 1900.

Михалаки м  — умалит. от Михал с гръц
ко -сиси. Видин. Михалакиев ф. Варненско.

Михалджйк п р  — умалит. от Михал с 
турско -дж ик. Михалджйков ф. Пловдив, 
Ямбол.

Михалевски ф — от с. Михалево (Софий
ско).

Михалена ж — от Михал+е«а. Нова За
гора.

Михалйна ж — от Михал-\-ина. Враца.
Михалка ж — женска форма от Михал. 

Уровене (Врачанско).
Михалко м  — умалит. от Михал. Главно 

ЮЗБ. Михалков ф.
Михалски2 ф  — от с. Михалци (Търнов

ско). Търново.
Михалчо м  — умалит. от Михал. Ми- 

халчев ф. Лозенградско, Луковит, Плевен.
Михальо м  — разширено от Михал. Н. Ге 

ров.
Михейлена ж — разновидност на Михай

лена.
Михйн м  — от Мих(о)+мн. Хасково, 

1906.
Мйхко м  — умалит. от Михо. Мйхков 

ф. Ъглен (Луковитско).
Мйхла ж ■ съкрат. от Михайлена, Ми- 

хайлина. Шумен.
Михлемов ф — вм. Мехлемов. Сливен.
Михлюзов ф  — от диал. м ихлю зин  'из

паднал в несъстоятелност, обеднял, фали
рал* (от ар.-тур. mufliis). Панагюрище.

Мйхна ж — женска форма срещу Михньо. 
Котленско, Айтос, Каблешково (Поморий
ско), Варненско, Гурково (Казанлъшко). 
Мйхнин ф. Долна Липница (Павликенско).

Мйхне и Мйхни м  — разновидност на 
Михньо. Сребърна (Силистренско), 1867, 
Силистра, Сливен. Мйхнев ф. Силистра, 
Разград, Русе.

Мйхнеков ф — от Михнев с вмъкнато ек. 
Котел.

Мйхно м  — западна форма на Михньо. 
Етрополски манастир, 1648.

Мйхньо м  — от Мих(о)-|-ябо по образеца 
на имена като Драгньо, Радньо, Черньо. 
Ловеч. Мйхньов ф. Силистренско, 1873. 
Ловеч, Търново. Мйхневски ф. Търново, 
Русе.

Мйхня ж — успоредна форма на Михна с 
меко окончание. Сушица (Горнооряховско).

Мйхо м  — съкрат. от Михал, Михаил. 
На разни места, главно СИзБ. Мйхов и 
Мйховски ф.

Михру м . Етрополски манастир (с. Тръ
нак), 1648.

Мйца1 ж — съкрат. от Мария. Ботев
град, Враца. Мйцин ф. Ботевград, Вра- 
чеш, Литаково (Ботевградско), Криводол 
(Врачанско).

Мйца2 м  — западна форма на Мицо.
Мицайко м  — от Миц(о)+ш2дсо, както 

Мишайко,1 Рашайко. Мицайков ф. Лом, 
1893.

Мицак м  — прякорно име от Мицо. 
Мицаков ф. Кюстендилско, Кюстендил.

Мицан м  — от Миц(о)+ая. Мицанов ф. 
Гълъбовци (Сливнишко).
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Мицангов ф  — от *Мицанков с озвуча
ване на н к  в нг. Пловдив.

Мицарев и Мнцаров ф. Плевен, Пловдив,
Варна.

Мнцаркински ф. Кнежа.
Мйцата п р  — от Мицо, Мида. Павликени.
Мицей м  — разширено от Мнцо. Мицй- 

ев ф.
Ми цел м  — от Миц(о)+ел. Мицелов ф .
*Мицер м  — от Миц(о)+ер покрай имена 

като Бисер, Левтер, Калофер. Ми церов ф.
*Мицил м  — от Миц(о)+ил или направо 

от Михаил.
Мицйлко м — умалит. от Мицил. Ми- 

цйлков ф. Перник.
Мнцкан м — от Мицк(о)+ан. Мицкамов 

ф. Самоводене (Търновско).
Мйцко м  — умалит. от Мицо. Мйцков 

ф. Станке Димитров, 1893, Петричко, Раз
град. Мйцковски ф. Борован(Белослатинско). 
Мйцкович ф. Габрово, 1908.

Мицкул м  — от Мицк(о)-\~ул. Мицкулев 
ф. Велинград.

Мйцо м  — съкрат. от Михаил (в Ботев
град) или от Димитър (в Кукуш и Пирин
ско). Мйцов, Мйцев (и Мицйев) ф. На разни 
места из страната. Мйцовски ф. Бела Сла
тина.

Мицопаков ф — от Мйцов и Паков. Лом, 
1942.

Мйцул м  — от Миц(о) + у л .  Мйцулов ф. 
Панагюрище, Варна, Ямбол.

Мйча ж — съкрат. от Мария, успоредна 
форма на Мика, Мица. Трън, Казанлък. 
Мйчинов ф — от Мичин с допълнително 
окончание -ов. Летница (Ловешко), Търново, 
Шумен.

Мйче ж — галена форма от Мария. Из 
цялата страна.

Мйчеков ф  — от Мичев с вмъкнато ек. 
Орешак (Троянско).

Мичингаров ф.
Мйчка ж — умалит. от Мича или съкрат. 

от Димитра. Ботевград. Мйчкин ф.
Мйчко м — умалит. от Мичо. Мйчков 

ф . Лом, 1893, Сопот, 1900, Пловдив.
Мйчковец и Мйчковиц ф  — от колиби 

Мичковци (Габровско). Габрово, 1900.
Мичкюров ф. Панагюрище.
Мйчо м — съкрат. от Михаил или от 

Димитър. Ловеч, Сопот. Мйчев и Мйчов 
ф. Ловеч, Севлиево, Разградско, Пирдоп, 
Радомирско.

Мичон п р  м  и ж — от Димитър или от 
Мария.

Мичоров ф. Кесарево (Горнооряховско), 
Горна Оряховица, Търново, Исперих.

Мйша ж — женска форма от Мишо. Бо
тевград. Мйшин ф.

Мишайко м  — от Миш(о)+ш2ко. Ми- 
шайков ф. Сничани (Костурско), Битоля, 
1893, Пазарджик. 1893.

Мишак м — прякорно име от Мишо или

видоизменено от Мишайко. Мншаков ф. 
Костурско, Ловеч, 1893, Плевен.

Мишалййски ф — от с. Мешелии (Дъ
бово, Елховско). Кюстендилско.

Мишан м  — от Миш(о)+ак. Мншанов 
ф. Горубляне (Софийско).

Мишйна ж — от Миш(а)-|-а/ш. Плевен.
Мишар ф. (Христо Янев Мшпар, Варна, 

1940).
Мйшеков ф  — от Мишев с вмъкнато ек. 

Русе.
Мишел м  — фр. Michel= Михаил. Варна, 

р. 1956.
Мишеморов (и Мишиморов) ф — от прякор 

М иш ем др . Пещера.
Мишйиев ф  — разновидност на Мешинов. 

Сливово (Грудовско).
Мишйнков ф  — вж. Мешинков. Старо 

Железаре (Пловдивско).
Мишкйлов ф  — може би нарочно видо

изменено от Мишкаров.
Мишнаров ф — а) от диал. *яииисар  

’който лови или яде мишки’; б) от рум. 
mi§care ’движение, вълнение*. Пловдив.

Мишкетов ф — от диал. м иш кет  ’гроз
де мискет*. Стара Загора.

Мйшкинов и Мйшкинев ф  — нарочно 
променено от Мискинов; срв. Мисканов. 
Русе.

Мйшко м  — умалит. от Мишо. Лом. 
Мйшков ф. Хасково (Възраждането), Па
нагюрище, Русе, Бистрица (Софийско).

Мишкодер пр  — „който дере мишки“. 
Демирхисарско, 16 в.

Мишлаков ф  — вж. Мешлаков. Пазар
джик.

Мишлйнков ф  — от диал. м еш лйнка\ вж. 
Мешинков. Сопот.

Мишляков и Мишляшки ф  — от диал. 
миш лА к  ’едра мишка’ (?) Враца, Пловдив.

Мйшо м  — съкрат. от Михаил или от 
Димитър. На разни места из страната. 
Мйшев, Мйшов и Мйшовски ф.

Мишон м  — от Миш(о)+оя. Враца, 1846, 
Мездра, Влашко село (Врачанско). Ми- 
шонов ф. Враца, Кремена (Врачанско), 
Тодорово (Плевенско), Чирпан, 1908, Ка
занлък.

Мишоров ф  — може би нарочно видо
изменено от Мишеморов (смятали Мише
моров за обидно и при преселването си 
от Пещера в Брацигово го изменили). 
Брацигово, 1900.

Мишуглййски ф  — от с. Мишуклии (Кли- 
ментово, Търновско). Ваксево (Кюстендил
ско).

Мищалов ф.
Миюшко м  — умалит. от Мио. Миюш- 

ков ф.
Мйя м  — съкрат. от Михал, Миал. Трън.
Мияклйев ф  — от диал. м и яклй я  ’мияк, 

от областта на мияците*. Грудово.
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Миярев ф — от диал. *м ияр  ’мияк’; 
Брацигово — македонец.

Мият м — а) от Мий(о)+ат по образеца на 
имена като Злат, Игнат, Стамат; б) от Ми- 
лат с преход на л  в й . Миятев ф. Пловдив.

*Млагьо м  — от Младьо с преход на д ' 
в г'. М л а г ь о в  б р е г  местност във 
Врачеш (Ботевградско).

Млада ж — от м лада  или съкрат. от 
Младена.

Млад&н м  — пожелателно име: да младее, 
да бъде с младо сърце. Доста разпростра
нено в СЗБ, а другаде по-рядко. Младе
нов ф. Младен ски ф.

Младена и Младенка ж — женска форма 
срещу Младен. Михайловградско, Русен
ско.

Младенчо м  — умалит. от Младен. Мла- 
денчев и Младенчовски ф.

Младжа м  — западна форма на Младжо. 
Младжин ф. Трънско.

Младжо м  — от Младьо с преход на 
д9 в дж . Станке Димитров, 1879, Леринско. 
Младжов ф. Станке Димитров, Радомир, 
Банкя, Кнежа. Млйджовски ф. Кнежа.

Младйн м  — разновидност на Младен. 
Габрово, Карлово, нар. песен.

Младина Ж  разновидност на Младена. 
Бр. Миладинови.

Младйя пр  — бил по-млад от друг свой 
съименник. Гурково, Литаково (Ботев
градско).

Младо м  — съкрат. от Младен.
Младун м  — разновидност на Младен. 

Дъскот (Търновско), 17 в.
Младьо м  — успоредна форма на Младо 

с меко окончание.
Мл&моловски ф  — от с. Мламолово (Стан

ке димитровско). Станке Димитров, 1879.
Млйхков ф — навярно вм. *Млашков, 

а то от *Младжков, умалит. от Младжо. 
Чепеларе.

Млек&нов ф — от диал. *млекан  ’лю
бител на мляко’. Ковачевци (Самоковско), 
Велинград, Дрънча (Пазарджишко).

Млекарев, Млекаров и Млекарски ф — 
от мяекар  (и с второ значение ’любител на 
мляко’). Копиловци (Михайловградско), 
Русе, Михайловград.

Млечев ф — разновидност на Млечков. 
Асеновград, Шумен.

Млечевенски и Млечевски ф — от с. Мле- 
чево (Севлиевско). Севлиево.

Млеченков ф — навярно разновидност на 
Млечевски. *Поликранще (Горнооряхов
ско).

Млечков ф — от прякор МлЬчко ’любител 
на мляко’; срв. Млека нов. Пещерско, Бра
цигово, Пловдив, Свищов.

Млечников ф  — от диал. м лечник  ’ба
ница или друго ястие с мляко’. Разград.

Млъзев ф . Дебелец (Търновско).

(РМлъчков ф — от диал. *млъчко  ’мълча
лив човек’. Копривщица, Карлово, Плов
див, Шумен.

Мляков ф  — от м ляко . Радецки (Ново
загорско), Габрово (гроб), Асеновград, Плов
див.

Млячков ф  — разновидност на Млечков 
със запазено югоизточно якане. Пещера, 
Брацигово, Розово (Пазарджишко), Бур
гас.

Многознаев ф — от прякор М ногознай- 
(ко). Варна.

Моба ж — може би от * Молба с изпаднало 
л\ срв. Моля. Н. Геров.

Мбга ф — рум. Moga, от бълг. мога. 
(Иван Петров Мога, Русе).

Могил&нски ф  — от диал. м огилан  ’който 
живее на могила’; срв. Могиларете. Враца.

Могиларете род — живеят на могила. 
Своде (Ботевградско).

Могйлков ф  — от село или местност Мо- 
гилката. Лясковец, Русе, Казанлък, Плов
див.

Могйлов и Могйлски ф — от могила  или 
от с. Могила (такива има три). Карнобат, 
Сливен, Стара Загора, Бела Слатина, Бо- 
жица (Бе лос латинско).

Могоров ф  — навярно във връзка с рум. 
mogfrlan ’дебелак, простак*. Тутракан.

Могош м  — рум. Mogo§, от унгарски. 
Вайганд.

Мода1  ж — от Модра с изпадане на р. 
Радомир. Мбдин ф. Берковица, 1897.

Мода8 м  — западна форма на Модо, Моде. 
Софийско, Алдомировци (Сливнишко).

Модалиев ф  — от диал. м ддалия  ’който 
се води по модата’.

Моданович ф. Лепица (Белослатинско), 
1906.

Моде м  — от Модре с изпадане на р . 
Модев ф. Брезнишко, Самоков, Софийско, 
Михайловград, Сливен. Сливнишко.

Модест м  — от лат. modestus ’умерен, 
скромен’. Русе.

Модйн м  — от Мод(е), Мод(о)+w«. Мо- 
дйнов ф. Пловдив.

Модйн ко м  — умалит. от Модин. Мо- 
дйнков ф. Пловдив.

Модис м  — може би от модист  (?) Ка
занлък, р. 1898, 1934 и още един по-млад.

Модко м  — умалит. от Моде. Алдоми
ровци (Сливнишко). Модков ф.

Моднев ф — от прякор М ддньо  или 
М о д н и я .

Мбдо м  — от Модро; вж. Моде. Михай
ловград. Модов ф. Пловдив.

Модра1  ж — от диал. м одра  ’синеока’. 
Трънско, Софийско. Модрин ф. Годечко.

Мбдра2 м  — западна форма на Модро.
Модре м  — югозападна форма на Модро. 

Модрев ф. Палатово (Станкедимитровско).
Мбдро м  — от диал. м д д ъ р  ’синеок’. 

Софийско. Мбдров ф.
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Мозайко м  — от рум. mozaic ’юдейски’. 
Мозайко в ф. Сомовит, Гулянци (Никопол - 
ско).

Мозак пр  — от рум. mozac ’печален, 
мрачен’. Търново, 1852., Мозаков ф. Пле
вен, Сливен, Стралджа (Ямболско).

Мозев ф. Търново, Пловдив.
Мозойков ф — разновидност на Мозай

ков. Сомовит.
Мозоков ф  — разновидност на Мозаков. 

Милковица (Никополско).
Моисеия ж — женска форма от Мойсей. 

Етрополски манастир, 1648.
Мойсей м  — гр. M<m>o6(i>c, прилаг. от 

Мо)«о>Зс, библейско име, евр. „от вода изва
ден“. Прилеп, 1844, Велинград, 1900, Пе
щера. Мойсеев ф. Велинград, Стара За
гора, Карнобат, Елховско, Плевен.

Моисея ж — женска форма от Мойсей. 
Орехово (само една, стара).

Мойсо м  — вж. Мойсо. Дебърско, Кръ
стец (Прилепено). Мойсовски ф. Орехово.

Мойка ж — умалит. от Моя. Мойкин 
ф. Врачеш (Ботевградско). Мойкински ф. 
Драготинци (Софийско).

Мойко м  — умалит. от Мойо. Вайганд, 
Синод, именник.

Мойна ж — женска форма срещу Мойно. 
Мойнин и Мойнински ф. Боженица (Бо
тевградско).

Мойно м  — от Мой(о)+яо, както Стой
но, Койно от Стойо, Койо. Кунино (Вра
чанско), 1648, Стояново (Ловешко), 1930. 
Мойнов ф. Абланица (Ловешко), Бежаново 
(Луковитско). Мойновски ф. Ловеч (гроб).

Мойо м  — заклинателно име: мой си е, 
да бъде мой (извеждат го и от Симеон). 
Ловеч, Изворче, Съево (Ловешко). Моев ф. 
Ловеч.

Мойсей м  — вм. Мойсей. Върбаново 
(Дряновско). Мойсеев ф. Върбаново, Пав
ликени, Пловдив. Мойсеин ф  (баща Мойсей 
Георгиев). Стара Загора, 1893.

Мойсо м  — съкрат. от Мойсей. Дебърско. 
Мойсов и Мойсев ф. Струга, Цер (Македо
ния).

Мокавчев ф. Варна.
Мокаенов ф — може би видоизменено от 

Мукаетов. Казанлък.
Моканов ф  — от диал. *м оканин  ’се

ляндур’ (рум. гпосап). Русе, Търговище, 
Шумен, Варна.

Мокелов ф. Русе.
М5ко м  — видоизменено от Монко, Мой

ко или друго подобно име. Свищов, 1888, 
1893, Пещера. Моков ф.

Мококов ф — може би грешка вм. Моков 
или Макаков. Павелско (Асеновградско).

Мокра ж — женска форма от Мокре. 
Мокрин ф. Берковица.

Мокре или *Мокрьо м  — от Макре с про
мяна на а в о под влияние на м о къ р  (?) 
Мокрев ф. Ловеч, Пресяка (Ловешко),

Търново, Шумен, Пловдив, Гранитица (Гру. 
довско), Оман (Елховско).

Мокрей м  — разширено от Мокре. Мок- 
реев ф. Елешница (Велинградско).

Мокрен м  — от Мокр(е)+е«. Мокренов 
ф. Луковитско, Шумен.

Мокреш м  — от М ок р(е)+т. Мокреше в 
и Мокри шев ф. Казанлък, Пловдив.

Мокриев ф — вм. Мокрев или Мокреев. 
Враца.

Мокрошевски ф — от някое село с по
добно име. Странджанско.

Мола ж — съкрат. от Мариола. Русе, 
р. 1864, 1913, Горна Оряховица, р. 1854, 
Враца, р. 1873, Севлиево.

Молалййски ф — от с. Молалия (Видин
ско). Самоков.

Молан м  — мъжка форма от Мола (или 
грешка вм. Милан). Свищов, 1893.

Моларов ф — от Мораров с дисимилация 
на първото р. Плевен.

Молата пр  — от диал. м ола  ’моля’ (бил 
крьчмар и постоянно викал така). Лита- 
ково (Ботевградско).

Молдованов, Молдовански и Молду- 
вански ф — от молдованин  ’преселник от 
Молдова* или ’ходил и живял в Молдова’. 
Дряново, Кнежа, Асеновград, 1900, Бре
зово (Пловдивско), Стара Загора, Медни- 
карово (Харманлийско), 1892.

Молев и Молевски ф — може би от прякор 
М для\ вж. Молата. Варна, Червен брег.

Молера пр  — от нем. диал. Moler, нем. 
Maler ’рисувач, художник’. Банско (много 
старо). Молеров ф. Банско.

Мблецов ф — от диал. м олец  ’тих, но 
лукав човек’. Пловдив.

Молка ж — умалит. от Мола. Русе, 
Севлиево.

Молле ф — може би от фирмата на хоте
ла си (съдържател на хотел Молле в Плов
див).

Моллов ф — от диал. молла  ’мохамедан- 
ски правник, съдия в голям град’ (ар.- 
тур. moll а). Пазарджик, Беброво (Елен
ско).

Молнеров и Молнер ф  — може би разно
видност на Молера. Русе (Никола Мих. 
Молнеров, 1885, Мих. Николов Молнер, 
1913).

Молнов ф  — може би видоизменено от 
Молнер.

Молов и Моловски ф — вм. Моллов. 
Винари (Преславско).

Молфати ф. Пловдив.
Молч&нов ф  — рус. Молчанов. Русе, р. 

1928.
Мольоски и Молюски ф  — от прякор 

М о ля  — необичайна за говора дума вм. 
м олим . Лозно (Кюстендилско).

Моля ж  — може би разновидност на 
Мола. Н. Геров.
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Мома ж — от мома — у родители, които 
си нямат, а жадуват момиче; срв. Момчо. 
Ловеч, Габровско, Търновско, Пордим 
(Плевенско), Градище (Шуменско), Си

листренско, Казанлък, Казанлъшко, Плов- 
.див, Асеновград, Карнобат. Момински ф. 
Беляковец (Търновско), Пловдив.

Момаин м. Неврокопско, 15—16 век.
Момаков ф — писмена разновидност на 

Момъков. Добри дял, Козаревец (Горно
оряховско).

Мбмеков ф — от Момов с вмъкнато ек.
Момена ж — от Мом(а)+ е н а . Етропол

ски манастир, 1648, Софийско.
Моменка ж — умалит. от Момена. Го

деч ко.
Момера ж — от Мом(а)-{-ера покрай име

на като Кера, Левтера. Габрово, р. 1906. 
JVloMepHH ф. Габрово, 1908.

Момеров ф  — видоизменено от Момерин 
или от Момиров. Русе.

Момешки ф  — навярно от с. Момино 
•{Търговищко) или от друго някое село с 
м о м и н  в името. Шумата (Севлиевско).

Момиков ф — вм. Момеков. Пазарджик.
Моминка ж — преумалително от Мома. 

Варна, р. 1957.
Моминов ф — от *Момин+ов (майката се 

казвала Мома или не била женена). Русе, 
Варна.

Моминчето пр  — от диал. *мдминче 
’срамежлив като момиче* (?) Павликени.

Момйр м  — съкрат. от *Миомир, *Мило- 
мир. Дебърско, Ракита (Трънско). М6 - 
мйров ф. Тетово, 1917, Македония, Вруток 
{Югославия), Видин, Лом, Търново, Шу- 
:мен, Пловдив, Ямбол.
. Момка ж — умалит. от Мома. Троянско, 
Габрово, Белослатинско, Шумен, Русе, 
Казанлък, Мъглиж (Казанлъшко), Стара 
Загора, Айтос, Карнобат, Чирпан, Пани- 
чино (Омуртагско).

Момко м  — успоредна форма на Момчо. 
Момков ф. Казанлък, Розовец (Пловдив
ско).

Момо м — декомпозирано от ,умалител
ното“ Момчо. Момов ф. Преслав, Толбухин, 
Шумен, Златарица (Еленско).

Момолов ф. Варна.
Момча ж — успоредна форма на Момка. 

Ъглен (Луковитско), 1648.
Момчан м  — от Момч(о)+ая. Рядко. 

Момчанов ф. Ник. Милев.
Момчеджйев ф — от диал. *момчеджйя 

’многодетен баща, който има само момчета’ 
или видоизменено от Момчеджиков.

Момчеджйков ф — от диал. *момчедж йк 
умалит. от момче с турско -д ж и н .

Момчер м  — от Момч(о)+ер; срв. Би
сер, Левтер. Момчеров ф. Берковица.

Момчйл м  — от Момч(о)+ил. Етрополски 
манастир, 1648, Ямбол, Нова Загора, Пър
вомай, Търново, Кюстендил, Трънско, Брез

ник, Тополница (Станкедимитровско), Вла
дая, Мърчаево (Пернишко), Белимел (Ми
хайловградско). Момчйлов ф. Елена, Горна 
Оряховица, Карнобатско, Асеновград, Пе- 
телово (Кърджалийско), Баня (Михайлов
градско), Брезник.

Момчйла и Момчйлка ж — женска форма 
от Момчил. Трънско.

Момчо м  — от момче — у родители, които 
си нямат и жадуват мъжка рожба; срв. 
Мома. Видраре (Тетевенско), 1648, Дебелец 
(Търновско), 1860, Асеново (Горнооряхов
ско), Алфатар (Силистренско), Махалата 
(Плевенско), Стара Загора, Сливен, Ям
бол. Момчев ф. Трявна, Елена, Поповско, 
Алфатар, Толбухин, Новозагорско, Стара 
Загора, Бургас. Момчов ф. Търново, 1845, 
1893.

Момчула ж — от Момч(а)-\-ула .
Момък м  — разновидност на Момчо. Ряд

ко. Момъков ф. Карлово.
Момяна ж — от Момена с вторично яка- 

не. Синод, именник.
Мона ж — съкрат. от Симона, Симеона. 

Ботевград, Ботевградско, Чарда (Ямбол
ско). Монински ф. Правец (Ботевградско).

Монахо в ф  — от м онахt може би превод 
на Кешишев или Карабашев. Полски Сено- 
вец (Търновско).

Мондешки ф. Червен брег, Пловдив.
Мондо м  — от Моно с вмъкнато д. Мон- 

дов ф. Пещера.
Монеджйков ф — може би от *Монеджик, 

умалит. от Моньо с турско -дж ик. Поморие, 
1893.

Монелски ф — може би вм. * Манелски, 
от диал. м анела  ’сопа’. Михайловград.

Монйка ж — фр. Monique. Търново, р.
1898.

Моников ф — от Монов, Монев с вмъкнато 
ик. Казанлък.

Монка1 ж — умалит. от Мона. Монкин 
ф. Златарица (Еленско), Новачене (Ботев
градско). Монкински ф. Новачене.

Монка2 м  — галена форма от Симеон.
Монко м  — умалит. от Моно, Моньо. 

Монков ф. Враца.
Моннарина ж — Русе, р. 1948.
Моно м  — съкрат. от Симон, Симеон. Вра

чанско, Търновско. Монов ф. Белослатин
ско, Ботевград, Враца, Врачанско, Луко
витско, Плевен. Моновски ф. Лехчево (Ми
хайловградско).

Монтан м  — от ит. montano, лат. топ- 
tanus ’планински’. Пловдив. Монтанов ф. 
Пловдив.

Мончо м  — умалит. от Моно, Моньо. 
Мончев и Мончо в ф. Елена, Литаково, Но
вачене (Ботевградско). Мончовски ф. Ли
таково.

Моньо м  — съкрат. от Симеон, Симон. 
Троян, Плевенско, Чарда (Ямболско). М6 - 
нев ф. Новозагорско, Стара Загора.
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Мора ж — съкрат. от Морава. Трънско.
Морава ж — от морава ’млада зелена 

трева’ или от м орав  ’теменужен’ (?)
Моравенов ф. Златица, Пловдив.
Моравка ж — умалит. от Морава. Ми

хайловград, Лехчево (Михайловградско).
Моравски ф — от с. Моравица (Врачан

ско). Бистрец (Врачанско), Скравена (Бо
тевградско), Шумен.

Моравяков ф — от прякор М оравяка  
’човек с червендалесто лице’. Габрово, 1908.

Мораджйев ф — от Мараджиев с преход 
на неудареното а  в о. Силистра.

Морадиев и Моралййски ф  — от диал. 
м оралйя  ’грък или българин, който е ходил 
и живял в Мора (Гърция)*. Габрово (гроб), 
Ловеч (гроб), Силистра, Гурково (Балчишко) 
Нефела (Врачанско).

Мораров и Морарски ф — от диал. морар  
’воденичар, мелничар* (рум. гпогаг). Си
листра, Загражден (Никополско), Крушо- 
вене (Ореховско),

Морарцалиев ф — от диал. м арарцалия  
’жител на с. Морар в Македония*. Дойран.

Моргенов ф. Цариград, 1873.
Мордетирски ф. Дряново (гроб — не личи 

напълно).
Морен м  — от Мор(о) +  ен. Морено в ф. 

Шумен, 1860.
Мореов ф.
Морзинков ф. Провдив.
Морйс м  — фр. Maurice. Така подновили 

дядо му Мико, 1957.
Морка ж умалит. от Мора или от Морфа. 

Морк.чн ф. Варна.
Моркев ф. Луковит.
Морлийски ф — според местно обясне

ние — уморили едно момче. Бела Слатина.
Моро м  — видоизменено от Морфо или 

от Мавро. Моро в ф. Габрово, Сопот, Бре
зово (Пловдивско), Пловдив, Бабадаг.

Моровенек ф. Копривщица, 1849.
Моровенов ф — разновидност на Мораве- 

нов. Цариград, 1844, Пловдив, 1944, 1950. 
. Моровяиов ф  — якавска форма на Моро
венов. Габрово, 1960.

Морозов ф  — рус. Морозов, от м ордз  
’мраз* (навярно бащата е останал в Бълга
рия след Освободителната война). Габрово, 
Русе, Неделско (Ямболско).

Морон м  — от Мор(о) +  он. Моронов ф, 
Пловдив.

Морски ф — от м орски  или съкрат. от 
Заморски.

Мортев и Мортевски ф — от гр.
’невъзпитан хлапак, уличник*. Казанлък, 
Тополовград.

Морун м  — от Мор(о) +  у н . Морунов ф. 
Карлово, Пловдив, Търново, Варна.

Морфа ж — от гр. p o p q p *1. форма, 
образ; 2. хубост*. Михайловград, р. 1880, 
Берковица, р. 1931, Айтос, Казанлък, Ца- 
лапица (Пловдивско).

Морфи м  — разновидност на Морфо. 
Варна.

Морфйна ж — от Морф(а) +  ина. Айтос„ 
р. 1937.

Морфо м  — мъжка форма срещу Морфа. 
Ямбол. Морфов ф. Калофер, 1861, Пловдив, 
1880, Айтос, Карнобат,Ямбол, Стара Загора.

Морно м  — умалит. от Моро, Морфо или 
Морян. Морчев ф. Сливен, Леденик (Търнов
ско). Шумен.

Морьо м  — разновидност на Моро с меко* 
окончание. Морев ф. Казанлък, Пловдив.

Морян м  — а) от море; срв. Океан; 
б) от Морь(о) +  ан. Морянов ф. Балчишко, 
Свиленград.

Моряна ж — женска форма от Морян. 
Пордим (Плевенско).

Морянски ф — от диал. морянец  ’край
морски жител*. Падеш (Благоевградско).

Мосйнски и Мосйнов ф — вм. Мусински. 
Търново, 1900, Пловдив, 1900.

Моска ж — женска форма от Моско. 
Врачанско, Толбухин.

Москалев ф — рус. Моска лев (бащата 
русин). Ямбол, 1960.

Моско м  — видоизменено от Мойсей 
(някъде го свързват с Емануил,Симеон и др.) 
Лясковец, 1845, Търново, Русе (българи и 
евреи), Копривщица, Ямбол, Врачанско. 
Москов ф. Лясковец, Горна Оряховица, 
Търново, Нова Загора, Стара Загора, 
Сливен, Ямбол, Ямболско, Ивайловградско, 
Пирдопско, Пещера, Драгошиново (Само
ковско), Благоевград, Прилеп Мдскович ф, 
Русе, 1900, Стара Загора, 1900. Москов
ски ф. Самоков, Староселци (Плевенско), 
Брусен (Врачанско). Московци — стар род 
в Пилашево (Първомайско). Москояни ф. 
Варна.

Мостников ф. Казанлък.
Мосьо м  — видоизменено от Симеон. Ло- 

пян (Ботевградско).
Мота ж — женска форма срещу Мото. 

Габрово, Пловдив, Котел.
Мотеков ф  — от Мотев с вмъкнато ек, 

Панагюрище, 1893.
Мотикаров и Мотикарски ф — от м от и - 

кар  ’майстор на мотики’. Радомир, Върба 
(Радомирско), Кюстендил, Рила (Станке- 
димитровско).

Мотиков ф — вж. Мотеков. Пловдив.
Мотйш м  — от Мот(о)+иш. Мотйшев ф\ 

Златарица (Еленско).
Мбтка ж — умалит. от хМота.
Мбтко м  — умалит. от Мото. Ловешко. 

Мотков ф. Катунец (Ловешко).
Мбто м  — от Моно с друго окончание, 

както Вано и Вато, Йоно и Йото, Къно и 
Къто, или видизменено направо от Симеон. 
Бела Слатина, Белица (Ихтиманско), Боже- 
ница (Ботевградско). Мбтов ф. Боженица, 
Мездра, Бела Слатина, Петърница, Тръсте
ник (Плевенско), Плевен. Мдтовски' ф>.
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Койнаре (Белослатинско), Лехчево (Михай
ловградско).

Мотовйлков и Мотовйлов ф — от м от о
ви лка , мотовила. Айтос, Казанлък,Стара За
гора.

Мотол м  — от Мот(о) +  оа. Мото лов ф. 
Стара Загора.

Мотьо м  — успоредна форма на Мото с 
меко окончание. Лопян (Ботевградско). 
Мотев и Мотьов ф. Лопян, Габрово, Габров
ско, Левски, Плевенско, Котел.

Мотя ж — женска форма от Мотьо. 
Шумен.

Мохалййски ф — вм. *Махалийски (от 
махала) с преход на неудареното а в о. 
Казанлък.

Моца1 ж — женска форма от Моцо. 
Михайловград, Радишево (Плевенско), Кьк- 
рина (Ловешко). Моцин ф. Михайловград. 
М оцннов ф — с допълнително окончание 
-ов. Ловеч, Русе.

Меца2 м  — западна форма на Моцо. 
Брезник.

М ецка ж — умалит. от Моца1. Ловеч, 
р. 1893, Брезнишко.

Моцк&н м  — от Моцк(о) +  ан. Моцка- 
нов ф. Аврен (Варненско).

Моцко м  — умалит. от Моцо. ^
Моцо м  — видоизменено от Симеон, 

Симон (а някъде и от Моско). Етрополе, 
Плевенско. Моцов и Моцев ф. Лом, Гиген 
(Никополско), Свищов, Михайловград, Сла
вяново (Плевенско), Садина (Поповско).

Мочйл м  — от Момчил с изпадане на вто
рото м . Карнобат, 1927.

Мочкардов ф— навярно грешка вм. Меч
ка рдов. Пловдив.

Минц» м  — умалит. от Мочо или от Моцо. 
Мдчков ф. Лом, Плевен.

Мочо м  — от Мончо с изпадане на н  
или видоизменено направо от Симеон, 
Симон, успоредна форма на Моно, Моцо, 
Мошо. Търново, Липница (Ботевградско). 
Мочев и Мочо в ф. Търново, Търновско, 
Плевен, Плевенско, Ловешко, Червен брег, 
Горник (Врачанско), Дългоделци (Ломско), 
Липница, Казанлък, Гюмюрджинско. Мо- 
чевски ф. Изворче (Ловешко).

М очуков ф  — разновидност на Мачуков- 
ски. Казанлък.

Мочуров ф — от мочур  (или нарочно видо
изменено от Мочев). Павликени, Карлово.

Мбша ж — женска форма срещу Мошо. 
Етрополски манастир, 1648. М б ш и н  л а г  
местност в Трудовец (Ботевградско).

Мошан м  — от Мош(о) +  ан. Мошанов 
ф . Дряново, Русе.

Мбшеков ф — от Мошев с вмъкнато ек. 
Троян, Стара Загора.

Мбшел м — от Мош(о) +  ел. Мошелов ф. 
Ямбол.

М ош йковски ф  — вж. Мушиковци.

Мошйцев ф — от рум. mo§ic i сп»
Русе, 1906.

Мошка ж — умалит. от Моша. Пловдив, 
Брезово (Пловдивско), Казанлък, Крушето» 
(Г орнооряховско).

Мошко м  — умалит. от Мошо. Мошков ф. 
Павликени, Кълново (Шуменско), Шумен, 
Русе, София, 1897.

Мбшлев ф — може би видоизменено от 
Мошелов. Варна.

Мошо м  — успоредна форма на Моньо, 
Моцо, Мочо или видоизменено направо от 
Симеон. Търновско, Севлиево, Врачанско. 
Мбшов ф. Кубей (Бесарабия), 1862. Мошев 
ф. Търново, Павликени, Павликенско, 
Ново село (Троянско), Слатина (Ловешко), 
Плевен, Гега (Пещерско). Мошовски ф.

Мошон ф  или пр  — навярно работил при» 
евреи. (Георги Янков Мошон, Русе, 1936).

Мбшула ф  — от рум. mo§ul ’старецът’. 
Павликени.

Мошъков ф — навярно вм. Мошеков. 
Пелишат (Плевенско).

Моща ж — женска форма срещу Мощьо,. 
Моще. Брезнишко.

*М6щьо или *М6ще м  — от мощ  'сила’; 
срв. Силян, или от мощи на някой светец. 
Мощев ф. Шумен, 1882, 1908, София, 1927. 

*Мощян м  — от Мощ(ьо) +  ан. 
Мощянкол* — умалит. от Мощян. Мощян- 

ков ф. Варна.
Моя ж — женска форма срещу Мойо. 
Моян м  — от Мой(о) +  ан . Ловешко. 

Моянов ф. Ловеч, Долна Липница (Павли
кенско).

Мравков ф — от прякор М равкат а  ’ра
ботлив или безобиден човек’. Ягодово. 
(Пловдивско), Пловдив, Пазарджик, Варна.

Мравов ф — разновидност на Мравков. 
Казанлък, Пловдив.

Мраков ф  — видоизменено от Мравков. 
или от Мръков.

Мраморен ски ф  — от с. Мраморен (Вра
чанско). Враца, Вировско (Врачанско).

Мрандаков ф  — писмена разновидност на 
Мръндаков. Котел, 1893.

Мрахол п р  — вж. Мархолев. Калофер* 
(Възраждането). Мрахолев ф. Калофер.

Мраценков ф  — разновидност на Мърцен- 
ков.

Мраченйков ф  — от с. Мраченик (Карлов
ско). Карлово.

Мрачийски ф. Цариград, 1873.
Мрена ж — от Мирена с изпущане на и- 

(може би под влияние на рибата м рена). 
Брезнишко.

Мренка ж — умалит. от Мрена. Бр. Ми
ладинови, Брезнишко.

Мренков ф — разновидност на Мрянков. 
Казанлък.

Мрихин ф. Казанлък.
Мръвков ф  — от м ръвка  (обичал месо 

или винаги носел в къщи мръвки); срв.
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Мървев. Плевен, 1870, Тетевен, 1873, Стара 
Загора, 1878, Сливен, Пловдив, Брезово 
'(Пловдивско).

Мръзев ф — разновидност на Мързев. 
Лом, 1882.

Мръзеков ф — от Мръзев с вмъкнато 
ек. Русе.

Мръзко м —умалит. от Мързо. Ник. Милев 
^Мръзков (и Мръсно в) ф . Калипетрово 
(Силистренско).

Мръков ф — от диал. м р ъ к  ’възчерен*. 
Пловдив.

Мръндака п р  — от диал. *м ръндак  ’който 
тлного мърда, движи се*. Котел. Мрънда 
ков ф. Котел, 1873.

Мрънков ф — от прякор М рЪ нко  ’който 
мрънка, мънка при говорене’; срв. Гънга- 
лов, Пловдив.

Мръньов и Мрънев ф — от диал. м ръньо  
’неприятен човек, мърморко*. Правешка Ла- 
кавица (Ботевградско).

Мръцков и Мръцов ф — от диал. м ръ цко  
м р ъ ц о  ’слаб, клекав или болнав човек’. 
Пловдив, Разложко.

Мръчака п р . Трудовец (Ботевградско).
Мръчков ф — от диал. *м ръчко  ’нечист, 

•омръчкан човек’. Малкотърновско, Кю
стендил.

Мрянков ф — разновидност на Мрянов (?) 
Паталеница (Велинградско).

Мрянов ф — съкрат. от Мирянов; срв. 
Мрена. Перущица, 1893.

Мугарешки ф. Михайловград (от Ма
кедония).

Мугелански ф — видоизменено от Моги- 
лански. Враца, 1965.

Мугеров ф — може би от рум. mugur 
’1. пъпка; 2. дете, потомък’. Варна.

Мугленичев ф. Пещера.
Мугрев ф — съкрат. от Мугеров. Варна.
Мугу м . (Мугу Христов, Котел, 1845).
Муда ж — съкрат. от Мавруда, Маруда. 

Чепеларе, Пъстроок (Ивайловгр адско), 
Казанлък.

Мудйн м  — съкрат. от Мавродин. Мудй- 
нов ф. Разград.

Мудо м  — от Мудро с изпадане на р  (?) 
Мудов ф. Берковица, Пловдив.

Мудолов ф — разновидност на Мадолев. 
Белица (Ихтиманско).

Мудро м  — от диал. м уд ъ р  ’мъдър’ (?) 
Мудро в ф. Стубел (Михайловградско), 
Ослен Криводол (Врачанско).

Мудьо м  — съкрат. от Мавруди. Сливен. 
Мудев ф. Сливен, Карнобат, Пчеларово 
(Кърджалийско), Гоцеделчевско. Мудьов ф. 
Котел, Сливен.

Муеров ф  — може би разновидност на 
Мугеров. Казанлък.

Мужйков ф  — от прякор М уж йк  ’руски 
•селянин’. Калофер, Пловдив.

Музаков ф  — писмена разновидност на 
Мозаков. Русе.

Музафоров ф — може би нарочно видоиз
менено от *Мюзевиров. Пловдив.

Муздраков ф — друга форма на Маздра- 
ков. Казанлък, Търново, Враца.

Музев ф.
Музиков ф — а) от м узика\ б) от Музев 

с вмъкнато ик  (?) Слокощица (Кюстендил
ско), Шумен.

Музянов ф — от ар.-тур. muezzin ’ходжа, 
който вика от минарето’ с вторично якане; 
срв. Ходжов. Казанлък.

Муйко м  — умалит. от Муйо. Муйков ф. 
Кула.

Муйо м  — може би разновидност на 
Мойо (от диал. м у й  ’мой'). Чирпанско, р.към
1930. Муевски ф. Брезово (Пловдивско). 
Шумен. Муевколев ф — от Муев Колев (за 
разлика от Миневколев). Брезово.

Мукаетов ф — от диал. м у  каеш  ’свобо
ден, отделил време за някаква работа; гриж
лив’ (ар.-тур. mukayyet).

Муканов и Му кан ски ф — вж. Моканов. 
Скравена (Ботевградско).

Мукарев и Му каро в ф — от диал. *м укар  
*1. участник в муканица (надбягване с коне 
на Тодоровден); 2. който изпълнява обреда 
мукане на Муковден (11 февруари)’. Сопот, 
Карлово, Пловдив, Русе.

Мукленов ф. Пещера, Пазарджик.
Муков ф — от диал. *м ук  ’който се за

пъва при говорене; човек с крайно беден 
език* (?) Ставерци (Ореховско), Славяново 
(Плевенско), Плевен, Летница (Ловешко), 
Пловдив, Казанлък.

Мукя ж — галена форма от Мария. Лех- 
чево (Михайловградско). Мукин ф. Лехчево. 
Мукинци род в Лехчево.

Мулдавлйев ф — от диал. м улдавлия  
’1. жител на с. Мулдава, Асеновградско; 
2. ходил и живял в Молдава в Румъния’. 
Асеновград, Видин, Плевен.

Мулев ф — от прякор М улет о  или М ульо  
’мухльо’. Лопян (Ботевградско), Пазар
джик, Пловдив, Айтос.

Мулетаров и Мулитаров ф — от м улет ар  
’който се занимава с мулета’. Типично за 
Пещера.

Мулешков ф — от прякор М у л е ш к о —> 
от м уле\ срв. Магарешко. Панагюрище, 
Горна Оряховица (гроб).

Мулин ф. мн. Мулинй ф. Лозен (Софий
ско), Самоков. Мулински ф. Михайловград.

Мулйшев ф. Алфатар (Силистренско).
Мумджйев ф  — от диал. мумдж йя  ’све- 

щар’ (тур. mumcu). Пловдив, Варна, Кула.
Муна ж — женска форма срещу Му но. 

Пелишат (Плевенско).
*Мунгьо м  — от Мундьо с преход на 

д ' в г’. М^ т н г ь о в  д о л  местност в 
Етрополе.

Мундров и Мундрев ф  — от прякор М ун -  
дроу М ундрьо  ’мръсен човек’ (от пер.-тур. 
mundar). Сливен, Златарица (Еленско).
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Мундьо м  — от Муньо с вмъкнато д. 
Мундев ф. Лопян (Ботевградско), Разград, 
Благоевград.

Мунко м  — умалит. от Муно. Мунков ф. 
Райково (Смолянско).

Муно м  — видоизменено от Мано, Моно, 
Мъньо, Марин или друго подобно име.Рядко, 
главно у цигани. Мунов ф. Въбел (Нико- 
полско), Боженица (Ботевградско).

Мунто м  — от Муно с вмъкнато т . 
Мунто в ф. Казанлък.

Мунчо м  — умалит. от Муно, Муньо.
Муньо м  — успоредна форма на .Муно с 

меко окончание. Мунев ф. Шереметя (Тър
новско), Горна Оряховица, Русе, Шумен, 
•Стара Загора, Якоруда.

Мура 3fL --  видоизменено от Мария. Му-
рин ф. Вършец.

Муравеев ф  — разновидност на Муравиев. 
Пловдив.

Муравйев ф — видоизменено от Му ров; 
^според семеен разказ — заминал след бунт 
в Русия, дето променил името си, за да 
изглежда по-аристократично и руско. Па
зарджик.

Мураданларски ф — от с. Мураданлар 
(Мировци, Новопазарско), Варненско.

Мурадов ф — съкрат. от Мураданлар
ски или разновидност на Муратов. Търго
вище, Каолиново (Новопазарско).

Мураков ф — може би грешка вм. Мера- 
ков. Ямбол.

Мураров ф — писмена разновидност на 
Мораров. Русе, Дряново.

Муратев и Муратов ф  — от турско л. и. 
Мурат. Пловдив, Никопол, Плевенско, Го
рубляне (Софийско). Муратовски ф. Кой
наре (Белосл атинско).

Муратлййски ф  — от с. Муратлии (Кольо 
Ганчево, Старозагорско).

Мурга пр  — женска форма срещу Мурго. 
Мургин ф. Враца. Мургински ф. Трудовец 
(Ботевградско).

Мургазлйев ф — от диал. м ургазлия  ’жи
тел на с. Мургазлии (Янтра, Горнооря
ховско)’. Лясковец.

Мургазов ф  — може би ськрат. от Мурга- 
злиев. Пловдив.

Мурго пр  — от м ургав . Мургав ф. Галатин 
(Врачанско), Горно Павликени (Ловешко), 
Ракитово (Велинградско), Пазарджик.

Мурданларски ф — съкрат. от Мурадан- 
ларски.

МУрдаров ф — от диал. м урдар  ’мръсен, 
нечист човек’ (пер.-тур. murdar). Свищов, 
1893, Никопол, 1897.

Мурджеев ф — разновидност на Мурджевг 
Дряново, Мусина (Павликенско).

Мурджо м  — от м ургав  ’възчерен’; срв. 
Черньо, Гальо, Гарчо. Разлог, Райково 
{Смолянско),Неврокопско, 16 в. Мурджев ф. 
Велес, 1890, Прилеп, Ловча (Гоцеделчев- 
ско), Панагюрище, Лесичево (Пазарджиш

ко), Габарево (Казанлъшко). Мурджов ф. 
Еремия (Кюстендилско), Кюстендил, Ло- 
зен (Софийско). Мурджовски ф — изчезнал 
род в Боженица (Ботевградско).

Мурзов ф — от тат. murza ’татарски го
лемец*. Карнобат, Силистра, Пловдив.

Муро м  — видоизменено от Мавро, Марко, 
Владимир или друго подобно име. София. 
Муров ф. Перущица, 1893.

Мурта ж — женска форма срещу Мурто. 
Муртин ф. Белица (Разложко).

Муртаджиев ф — от диал. *мурт адж ия  
’отстъпник от вярата или от думата си’ 
(от ар.-тур. murtat). Брезово (Пловдивско).

Муртазов ф  — от мах. Муртаза (Бърчево, 
Смолянско). Пловдив, Разград, Видраре 
(Тетевенско).

Муртезов ф. Бяла.
Мурто и Мурте м  — ог Муро, Мурьо с 

вмъкнато т . Мурто в и Муртев ф. Струмско 
(Благоевградско), Локорско (Софийско), 
Пловдив.

Мурфнев^.Горне Райково (Възраждането).
Мурьо м  — успоредна форма на Муро с 

меко окончание. Мурев ф. Спасово (Гене- 
нералтошевско), Варна.

Мусаков ф  — от ястието мусака  (ар.-тур. 
musakka); срв. Пилафов, Гевечанов, Яхна- 
джиев, Чорбов. Варна, Шумен, Свищов
ско, Берковско, Враца.

Мусарйев ф — може би разновидност на 
Мусаров. Пчеларево (Кърджалийско).

Мусаров и Мусарски ф — от ар.-тур. 
musaraa ’борба’. Пловдив, Асеновград.

.Мусев и Мусевич ф — от прякор М усьо  
’навъсен, намусен*. Плевен, Ловеч, Горно
оряховско, Горна Оряховица, Алфатар (Си
листренско), Видин, Лозен (Софийско).

Мусевич-Борйко в ф. Пазарджик (Въз
раждането).

Мусенов и Мусенски ф — вм. Мусинов, 
Мусински. Тутракан, Пловдивско.

Мусйевски ф — от с. Мусиево (Крали 
Марко, Пазарджишко). Пазарджик.

Мусйнски и Мусйнов ф — от с. Мусина 
(Павликенско). Търново, Малък чифлик, 
Ресен (Търновско), Разград.

Мускаров ф — от рум. muscar ’мухоло- 
вец’. Плевен, 1900, Пловдив.

Мускеров ф — навярно съкрат. от Мус- 
такеров.

Мускйчев ф — съкрат. от Мустакичев; 
срв. Мускеров. Казанлък, Видин.

Мусков ф — от рум. musca ’муха’ или 
съкрат. от Мускаров. Крушовене (Орехов- 
ско), Луковит.

Мускоров ф — разновидност на Мускаров 
или на Мускуров. Плевен, 1927. Габрово.

Мускуров ф  — от диал. м ускур  ’изцапан 
в лицето, гурелив, сополив’. Габрово, 
Севлиево, Русе, Шумен, Стара Загора.

Муслййски ф — от с. Муслу^чалъ (Върбен, 
Пловдивско). Ихтиманско.
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Мусов ф — разновидност на Мусев, Варна, 
Пловдив.

Мусров ф. Казанлък.
Мустакерски и Мустакеров ф — от диал. 

*мустакер(а) ’човек с големи мустаци’. 
Угърчин (Ловешко), Плевен, Ботевград, 
Варна, Враца.

Мустакерчев ф — от диал. *мустакерче 
’мустакат младеж’. Пловдив.

Мустакйчев ф — от диал. муст акйчест  
’мустакат’. Лясковец.

Мустаков ф — от прякор М уст ака. Си
листра, Каварна, Трявна, Видин, Враца, 
Букурещ, 1834, Казанлък, Банско.

Мустакович ф  — по-рядка форма на Му
стаков. Букурещ, 1833.

Мустаров ф — от рум. mustar ’продавач 
на гроздов сок, на сладко вино’.

Мустачков ф — от м уст ачки; вж. Муста
ков, София, 1897.

Мустракйнов ф. Русе.
Мустрев ф — може би във връзка с рум. 

mustru ’мъмря, укорявам’.
Муструков ф. Станке Димитров.
Мусубейлйя пр  — от с. Мусу бей (Гълъб- 

ник, Радомирско). Станке Димитров, 1879. 
Мусубейлйев ф.

Мусурлйев ф — разновидност на Масър- 
лиев. Пловдив.

Мусю-Пол ф — от фр.Monsieur Paul ’госпо
дин Пол’— навярно работел при някой фре- 
нец. (Иван Лазаров Мосю-Пол, Лом, 1873).

Мутан м  — от Мут(о) +  ан. Мутанов ф. 
Чирпан.

Мутафджййски ф — вм. Мутафчийски. 
Бобошево (Станкедимитровско-).

Мутафитов ф. Бела Слатина, 1900.
Мутафов ф — от диал. м ут аф  ’козинар, 

мутафчия’ (пер.-тур. mutaf). Плевен, Севлие
во, Русе, Шумен.

Мутафчйев и Мутафчййски ф — от диал. 
мут аф чия  (от мутаф). Враца, Берковица, 
Етрополе, Плевен, Русе, Боженци (Габров
ско), Калофер, Ихтиман, Врачеш, Правец 
(Ботевградско), Горни Богров (Елинпелин- 
ско).

Мутахов ф — от Мутафов с преход на 
ф в х . Варна, 1881.

Муташки ф  — видоизменено от Мутафов. 
Селановци (Ореховско),

Мутеров ф — от диал. *мут ер  ’ням човек’ 
вж. Мутика.

Му тика п р  — от диал. *м ут ик  ’ням чо
век* (от рум. mut). Станке Димитров, 1879.

Мутйнов ф  — от диал. * м у  т й н; вж. Му
тика. Орехово.

Мутйшев ф — от диал. *м ут йш \ вж. 
Мутика. Вълчедръма (Ломско).

Муткуров ф  — може би нарочно видоиз
менено от Мускуров. Търново, Шумен, 
Сливен.

Муто м  — успоредна форма на Мутьо с 
твърдо окончание. Мутов ф. Трояново

(Старозагорско), Трудовец (Ботевградско). 
Мутовски ф. Калофер.

Мутрев ф — от м ут ра. Бургас.
Мутулкин ф — от прякор М ут улка  'ня

мата*; срв. Мутика. Котел. 1867.
Мутьо м  — от тур. mut ’щастие, благо

получие*. Батак. Мутев ф. Калофер (Въз
раждането), Сухиндол, 1917, Исперих. 
Мутевски ф. Нова Загора, 1893.

Муфтйев ф — вм. Мюфтиев.
Мухарев, Мухаров и Мухарски ф— от диал. 

м у х а р  (муар) ’който много се пази лете от 
мухите*. Пловдив, Панагюрище, Севлиево, 
Радомир, Ковачевци (Радомирско), Пирдоп.

Мухата пр  — от м уха . Русе, Чирпан. 
Мухин ф. Ловеч, Пещера. Мухов ф. Стара 
Загора, Пловдив, Копривщица, Ракитово 
(Велинградско), Русе, Кремиковци.

Мухлев, Мухльов и Мухлов ф  — от пря
кор МухльОу М ухло . Лясковец, Горна Оря
ховица, Кесарево (Горнооряховско), Русе, 
Варна, Панагюрище, Асеновград.

Муховски ф — от с. Мухово (Ихтиман
ско). Ихтиман, Златица,Пирдоп, Берковица.

Мухтанов ф — от диал. *м ухт ан  ’муфтан- 
джия’ (?) Лясковец.

Мухтаров и Мухтарски ф — от остар. 
м ухт ар  ’селски избраник в турско време’ 
(ар.-тур. muhtar). Сливен, Ямбол, Казанлък, 
Мъглиж (Казанлъшко), Раднево (Староза
горско), Габрово, Варна, Елин Пелин, 
Алфатар (Силистренско).

Мухтййски ф — вм. Мюфтийски. Пала- 
тово (Станкедимитровско).

Мухчйев ф. Пловдив.
Муца ж — съкрат. от Маруца. Враца.
Муцаров ф — от рум. *mujar ’ням човек’; 

срв. Немов. Ловеч, Търново.
Муцев ф  — от рум. mut, mu$i ’ням*. 

Видин, Свищов, Толбухин, Росица (Толбу
хинско).

Муцевски ф — от колиби Муцевци (Дря
новско), Дряново, Павликени, Троян.

Муци ж — галена форма от Мария, 
Маргарита и др. Ново.

Муцков ф — от прякор М у ц к о ; вж. Муцев.
Муцуров ф — разновидност на Муцаров и 

Мутеров. Кормянско (Севлиевско).
Мучко м  — умалит. от Мучо. Баия 

(Благоевградско), Берковица.
Мучо м  — видоизменено от Мутьо или 

друго някое име, успоредна форма на Мушо. 
Мучев ф. Стара Загора, Първенец (Плов
дивско).

Муша ж — видоизменено от Мария, Ма- 
руша. Асеновград, Гоцеделчевско, Белица 
(Разложко), Петрич.

Мушака пр  — от диал. м уш а к  ’мека 
сърцевина на растение; прен. меко сърце’. 
Исперих, 1900. Мушаков ф. Въбел (Ннко- 
полско), Павел баня (Казанлъшко), Казан
лък, Пловдив.
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Мушамов ф — от м уш ам а  (ар.-тур. 
mu§amba), навярно в някакво преносно зна
чение. Шумен, Пловдив.

Мушана ж — от Муш(а) +  ана. Бургас.
Мушанка ж — умалит. от Мушана. 

Стара Загора, р. 1913.
Мушанов ф — писмена разновидност на 

Мошанов. Дряново, Русе, 1869. Долна Ди
каня (Радомирско).

Мушат м  — от арум. mu§at ’хубав*. 
Сомовит. Муш&тов ф. Сомовит. Никопол.

Мушеков ф  — от чеш. Musek (дядото бил 
чех). Княжево.

Мушиков1 ф — писмена разновидност на 
Мушеков. Княжево, Стоил войвода (Ново
загорско).

Мушйков2 и Мушйковски ф — от диал. 
м уш ика- ’червей дървояд*. Карнобат, Скра- 

• вена (Ботевградско).
Мушйлов ф —  от диал. м уш ило ; вж. 

Мушников и Шилов. Чирпан.
Мушйнков ф — може би сродно по зна

чение с Мушйлов, Мушников. Разград.
Мущйчков ф — от прякор М уш йчка(т а).
Мушиярски ф  — от диал. м уш ияр  *чиф- 

ликчия’ «(рум. mo§ier). Ловеч, Брестовица 
^Плевенско).

Мушко м  — умалит. от Мушо. Мушков 
ф. Жеравна (Котленско), Сливен. Ямбол. 
М у ш к о в  р ъ т  местност в Скравена 
«(Ботевградско).

Мушмов ф — навярно съкрат. от Муша* 
тиов. Тръстеник (Русенско), Русе, Свищов.

Мушмулев ф — от дърво и плод м уш м ула ,
Мушнйков ф — от диал. *м уш нйк  ’който 

се муши, навира навред’; срв. Мушйлов. 
Стара Загора, 1917.

Мушо м  — а) от рум. Mu§u; б) успоредна 
.форма на Мучо с друго окончание. Мушев ф. 
Пазарджик, Пловдив, Казанлък, Карнобат, 
Бургас. Мушгв ф. София, 1897. Мушески ф. 
Крушово (Македония).

Мушол м  — от рум. Mu§ul. Мушо лов ф. 
■Орехово.

Мъгев ф — вм. Мъглев, Мъглов. Казанлък.
Мъглев ф — разновидност на Мъглов. 

Соволяно (Кюстендилско).
Мъглена ж — вм. Меглена. Долна Бе- 

шовица (Врачанско). Ново.
Мъглиж&нов и Мъглйжинов ф — от с. Мъг

лиж (Казанлъшко). Казанлък, Варна.
Мъглин ф — ог прякор М ъ гла т а . Чипров

ци (Берковско).
Мъглов ф — от прякор М ъ гла т а , съкрат. 

■от Гонимъглов или видоизменено от Мъгли- 
жанов. Казанлък, Калофер, Грудово, Дря
ново, Дряновско, Самоводене (Търновско), 

.Давидово (Търговищко), Големи Извор 
(Тетевенско).

Мъгрянов ф. Карлово.
Мъдов ф  — от Мъдров с изпаднало р . 

«Ставерци (Ореховско), 1917.
Мъдри пр  — от м ъ д ъ р . Възраждането.

Мъдрев ф. Пелишат (Плевенско), Казанлък 
Стара Загора. Мъдров ф. Габрово, 1908» 
Казанлък.

Мъжа п р  — от мъж  — във връзка с 
една пикантна случка. Скравена (Ботев
градско).

Мъжгълов ф  — навярно видоизменено от 
Мазгалов. Грудово.

Мъждаров ф  — от Баждаров с промяна на 
б  в м . Шумен.

Мъжкаров и Мъж каре к и ф  — от мъж кар  
’момче, момък, мъжко чедо* Плевен, Русе, 
Шумен, Котел, Владимирово, Лехчево 
(Михайловградско).

Мъжкодански и Мъжкудански ф.
Мъжкото п р  — от мъж ко  — възникнало 

по някакъв повод. Пловдив. Мъжков ф. 
Пловдив.

Мъжлев ф — от мъж ле или прякор М ъж - 
лето. Златарица (Еленско).

Мъжлеков ф  — от Мъжлев с вмъкнато ек. 
Златарица.

Мъжовски ф  — според семеен спомен — 
били мъжествени и будни хора. Леринско.

Мъжъглов ф — от Мъжгълов с метатеза 
на гъ л  — ъгл.

Мъйно м  — от Мъньо с премет на йота- 
цията. Зелениково (Пловдивско). Мъйнов ф. 
Садово (Асеновградско), 1896.

Мълчанов ф — от м ъ лча н  ’който си пре
мълчава’. Лясковец.

Мълчйев ф — съкрат. от Мълчиниколов. 
Лясковец.

Мълчйниколов ф — от м ъ лч и  Никола 
’мълчаливия*; вж. Мълчанов. Лясковец, 
Русе, Плевен.

Мъна ж — от диал. м ъ н ъ к  ’мъничък*. 
Котел — циганка.

Мънго м  — от Мънко с озвучаване на 
нк  в нг\ срв. Манго. Мънгов ф. Лясковец, 
Горна Оряховица, Русе.

Мънда ж — женска форма от Мъндьо. 
Сливен, р. 1887.

Мъндьо м  — от Мъньо с вмъкнато д. 
Сливен, 1878, 1930. Мъндев ф. Котел, Ямбол, 
Казанлък, Кърджали. Мъндов ф. Казанлък, 
1917.

Мънзелов и Мънзалов ф  — от Мънзов е 
вмъкнато ел  (?). Нова Загора (гроб).

Мънзов ф  — от рум. mtnz *1. жребче; 
2. малчуган*. Лясковец (Възраждането), 
Разград, 1870, Русе, 1893, Видин, Котел.

Мънка ж — женска форма срещу Мънко. 
Кюлевча (Шуменско), Шумен.

Мънко м  — умалит. от Мъньо. Русе. 
Минков ф. Сухиндол, Павликени, Хасково.

Мънцов ф  — може би видоизменено от 
Мънзов или от Мънков.

Мънцърков ф  — от диал. м% нцърко  ’мъ
ничко* — поради често повтаряне на тая 
дума. Нова Загора, 1917.

Мънчанко м  — умалит. от Мънчо. Мън- 
чанков ф. Павликени.
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Мънчетож — разговорна членувана форма 
на Марин. Зелениково (Пловдивско).

Мънчо м  — умалит. от Мъньо или съкрат. 
от Маринчо. Свобода (Чирпанско), Ямбол, 
Старозагорско. Мънчев ф. Свобода, Стара 
Загора, Ямбол, Айтос, Габрово, Тетевенско.

Мъньо м  — от Манол с изясняване на 
неудареното а в ъ , успоредна форма на 
Маньо. Калофер, Пловдив. Мънев ф. Ка
лофер, Пловдив, Рогош (Пловдивско), 
Михайловград.

Мъняров ф — видоизменено от Иманяров. 
Нова Загора, 1917.

Мърваков ф — от диал. м ървак  ’проз
вище на селянин от Кратовско*. Брацигово, 
Пещера, Гоце Делчев, Перник.

Мървев ф — от диал. м ърве  ’мръвки* — 
бил готвач и носел в къщи мръвки. Самоков, 
Ихтиман.

Мърдало в ф — от диал. м ърдало  ’мръд- 
лив, много подвижен човек’; срв. Мръндака. 
Чирпан.

Мърдев ф — от диал. *мърдьо\ вж. Мър
да лов. Смолян.

Мързан м  — от Мърз(о) +  ан. Ник.Милев. 
Мързанов ф.

Мързе м  — югозападна форма на Мързьо. 
Мързев ф . Мокрени (Костурско).

Мързко м  — умалит. от Мързо, Мързьо. 
Ник. Милев.

Мързо м  — заедно с рум. Mirza от тат. 
mi'rza ’татарски големец, болярин’; срв. 
Бано, Бего, Бейо. Казанлък, 1878. Мързов ф. 
Козлодуй, 1917.

Мързованов ф  — от с. Мързево (Малко- 
търновско). Лещен (Гоцеделчевско), Ста
ра Загора.

Мързъков ф — вм. *Мързеков, *Мързи- 
ков — от Мързев с вмъкнато ек, ик. Кара- 
пелит (Толбухинско). И

Мързьо м  — успоредна форма на Мързо 
с меко окончание. Мързев ф. Казанлък, 
Павел баня (Казанлъшко), Лесичево (Па
зарджишко), Павликени.

Мързян м  — от Мързь(о) +  ан . Мързянов 
ф. Нова Загора, 1917, Мадан

Мърков ф — разновидност иа Мръков. 
Самоков, Ракитово (Велинградско).

Мърколев ф  — писмена разновидност на 
Марколев. Плевен.

Мъркушев ф — писмена разновидност на 
Маркушев. Лясковец.

Мърлев, Мърльов и Мърлиев ф  — от диал. 
м ъ р льо  ’мръсен човек*. Долна Диканя, 
Дрен (Радомирско), Самоков, Ломско.

Мърлов ф  — разновидност на Мърлев. 
Кюстендил, 1917.

Мърмърков ф  — от прякор М ъ р м ъ р к о  
’мърморко*. Търговище.

Мърмъров и Мърморов ф — от м ъ р м ъ р  
’мърморене*. Дрянковец, Ябълчево (Айтос- 
ко). Твърдица (Сливенско), Дълбоки (Старо
загорско), Пловдив.

Мъро м  — видоизменено от Марин идц 
от друго подобно име. Мъров ф. Калипет
рово (Силистренско), Силистра.

Мърсев ф — от прякор М ърсьо, М ъ р сг  
’който мърси’. Пазарджишко.

Мърхов ф — нарочно видоизменено от 
Мърсев; срв. Мархолав. Пазарджик,. 
Пловдив.

Мърцев ф — разновидност на Мръцов.. 
Ракитово (Велинградско).

Мърценков ф — от диал. *м ърценко  ’слаб, 
мършав или мръсен човек*. Гоце Делчев, 
Благово (Михайловградско).

Мърчитовски ф — от някое село с по
добно име.

Мършавелов ф — от диал. *мърш авел(а}  
’мършав човек’. Крива Паланка, 1917.

Мършев ф  — от м ърш ав  или от прякор 
М ъ р ш а т а . Чирпан.

Мъсев ф — от Мърсев с (нарочно) из
пуснато р. Лясковец, 1870, Свищов, Русе, 
Плевен, Казанлък.

Мъстънов и Мъстинов ф.Габрово, Плевен, 
Русе.

Мъхнев ф — от прякол М ъхньо*който- 
вместо брада и мустаци има само мъх па 
лицето*. Караисен (Павликенско).

Мъца ж — съкрат. от Марица, Маруца 
или друго подобно име с изясняване на 
неудареното а в ъ . Мъцин ф. Тръстеник 
(Плевенско).

Мъцо м  — съкрат. от Марин, Манол, 
Матей или друго подобно име с изясняване 
на неудареното а  в *&, успоредна форма на 
Мацо. Мъцо в ф. Котел, 1867.

Мъчанов ф — от Мълчанов с изпадане 
на л . Русе.

Мъчо м  — успоредна форма на Мъцо с  
друго окончание. Мъчев ф. Ковачевица 
(Г оцеделчевско).

Мъшко м  — от мъж ки. Блъсничево (Лу- 
ковитско) — навярно циганин.

Мъшолов ф. Златия (Ломско).
Мюджеджй пр  — от пер.-тур. miijdeci 

’вестител на нещо приятно*. Котел, 1867.
Мюдюрев ф — от остар. мю дю рин  ’упра

вител на по-малък град’ (ар.-тур. mudur)* 
Казанлък, Варна.

Мюлер ф — по-нова форма на Миллер. 
Габрово, 1959.

Мюнгов ф — разновидност на Мингов. 
Котел, 1845.

Мюранов ф — от диал. *мю ран  ’лицемер” 
(от ар.-тур. miirai). Русе.

Мюфтйев ф — от мю ф т ия  ’мохамедан-’ 
ски духовник, който издава решения по 
правни въпроси’ (ар.-тур. mufti). Шумен, 
1882, Русе, Щип, 1917.

Мюхтйев ф — от Мюфтйев с преход на 
ф  в х . Шумен, 1881.

Мядов ф — от Медов с вторично якане. 
Пловдив, 1900.
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Мяна ж — якавска форма на Мена. Дря
новско, Габровско.

Мянко м  — якавска форма на Менко. 
Дряново, Габровско, Тревненско. Павли
кени. Мянков ф. Дряново, 1833, Габрово, 
Търново, Русе.

Мяно м  — якавска форма на Мено. 
Мянов ф. Златарица (Еленско).

Мянуш м  — от Мян(о) +  уш . Мянушев ф. 
Лясковец.

Мянчо м  — умалит. от Мяно с югоиз
точно якане. Мянчев ф. Пловдив.

Мяньо м  — от Меньо с югоизточно якане. 
Мянев ф. Куклен (Асеновградско).

Мяхов ф  — от м я х ; вж. Меховски. Ка
занлък, Стара Загора.

Мяшев ф — от Мешов с югоизточно яка
не. Пещера.

Мяшков ф — от Мешков с югоизточно  ̂
якане.

е
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н
Лични имена с начално НА- най-често 

-са видоизменени от Найден, Найда (ЗБ) 
или от Атанас (ИзБ), напр. Найко, Найчо, 
Нако, Нана, Нано, Наньо, Начо, Нацо, 
Нашо.

Наалбантов ф — вм. Налбантов. Пе
щера.

Набодков ф  — от прякор Н абддкат а  (хра
нел се с набддка  ’вилица*, когато другите 
ядели с пръсти). Плов, ив, 1893.

Наваков ф  — от Новаков с преход на 
неудареното о в а. Грудово.

Наводненка ж — родена при наводне
ние  (4 юли 1942).Лехчево (Михайловградско).

Навременлйев ф  — от прякор Навременй  
ли я  ’с голям корем като навременила да 
ражда жена*. Грудово.

Навущанов и Навущански ф — от диал. 
*навущ ан  ’човек с навуща на краката*. 
Мухово (Ихтиманско), Панагюрско, Па
зарджик.

Навущаров и Навущарски ф — според 
местно обяснение: влачил си навущата. 
Липница (Ботевградско).

Нагорянов ф — от диал. *нагорянин  ’кой
то живее нагоре, над селото*. Пловдив.

Нада ж — видоизменено от Найда или 
от Надежда. Надински ф.

Надворни ф — чешко име, от nadvovny 
’придворен*. Русе.

Наде м  — югозападна форма на Надо. 
Софийско. Надев ф.

Надежда ж — превод на гр. •EXictg, -teog 
’надежда* — име на календарска светица. 
В миналото рядко, след Освобождението 
разпространено и под руско влияние. 
Бр. Миладинови, Пловдив, 1875, Трън, 
Брезник (стари).

Надеждинов и Надеждов ф  — по името 
на майката (извънбрачно дете). Гоце Дел
чев, 1959.

Надеин ф  — вм. Недеин, от Недея. Русе.
Наджаков ф  — от диал. надж ак *1. секи- 

ра; 2. овчарска гега* (тур. nacak). Станке 
Димитров, Костенец.

Надка ж — умалит. от Нада, Надя или 
направо от Надежда.

Надко м  — умалит. от Надо. Рашково 
(Ботевградско).

Надо м  — видоизменено от Найден. 
Надов ф.

Надолйев и Надолййски ф  — съкрат. от 
Анадолиев, Анадолийски. Карловско.

Надърлййски ф — от диал. н ад ъ рлия  
’жител на с. Надър, Айтоско*. Айтос, 1900, 
Бая (Толбухинско).

Н&дя ж  — рус. Надя, умал. от На
дежда.

Наемов ф  — от наем  или вм. Немов. 
Троян, 1900.

Наза ж — съкрат. от Назарка или от 
Назлънка. Кюстендил, 1879, Брезник.

Назар м  — съкрат. от Назари. Назаров ф. 
Сопот, Карлово, Пловдивско, Мездра.

Назаренко м  — умалит. от Назар. Наза- 
ренков ф. Пловдив.

Назари м  — лат. Nazareus, от евр. — 
име на календарски светия; у нас възприето 
и покрай евангелския град Назарет; срв. 
Витлием, Йерусалим. Назйриев ф. Измаил, 
1857.

Назарка ж — женска форма от Назар. 
Михайловград, р. 1917.

Назарчо м  — умалит. от Назар. Назар- 
чев и Назарчов ф. Михайловград, 1882 
(македонци), Толбухин, 1878.

Наздрачев ф — може би видоизменено 
от Назарчев. Пещера.

Назйков ф — от пер.-тур. nazik ’учтив, 
деликатен*. Пазарджик.

Назлев и Назлйев ф  — от пер.-тур. 
nazli *1. кокетен; 2. разглезен*. Болград, 
1857, Пловдив, Плевен. *

Назлййка ж — от същия произход с На- 
злиев. Пловдив, р. 1902.

Назлъма ж — от диал. н азлъ м  ’нежен, 
кокетен, опърничав*; вж. Навлев. Бяла, 
р. 1898.

Назлъмов ф — от същия произход с 
Назлъма. Болград, 1905, Стара Загора.

Назлънка ж — разновидност на Назлъма. 
Кюстендил, 1879. Назлънкин ф. Четирци 
Кюстендилско).
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На зо м  — съкрат. от Назар. Назов ф. 
Кюстендил, 1879.

Назъров и Назърски ф — от ар.-тур, 
nazir 'управител, министър’. Горна Оря
ховица, 1893, Климентово (Търновско), 
Русе, Стара Загора, Търничане (Казанлъш
ко), Черни връх (Бургаско), Варна, Паска-
лево (Толбухинско), Червен брег, Радомир.

>1

Най да ж — женска форма срещу Най
ден. Главно СЗБ. Найдннски ф. Баница 
(Врачанско).

Найден м  — от найден  ’намерен’ — от 
обичая да подхвърлят новородено дете, за 
което се боят дали ще оцелее или ако преди 
това са им умирали деца, та който го „най- 
де“, да му придаде своето здраве и живот, 
да му промени съдбата. Из цялата страна. 
Найденов, Найденовски и Найденович ф.

Найдена ж — женска форма от Найден. 
Пожарево (Тутраканско), Осеново (Бла
гоевградско).

Найденка ж — умалит. от Найдена.
Найденчо м  — умалит. от Найден. Най- 

денчовски ф. Враца.
Найдина ж — разновидност на Найдена. 

Видинско.
Най до м  — съкрат. от Найден. Габрово, 

1833, Железница, Лозен, Чепинци (Софий
ско), Ардино (Кърджалийско). Найдов ф. 
Прилеп, 1844, Софийско, Велинград, Ра
китово (Велинградско), Търново.

Найко м  — умалит. от Найо. Найков 
ф . Благоевград.

Найлетов ф — от Налетов с вмъкнато й 
покрай имена като Найко, Найден. Гол. 
Белово (Пазарджишко).

Н&йо м  — видоизменено от Найден. Те
тевен, 1893, Свищов, 1888, Спасово (Старо
загорско). Наев и Найо в ф.

*Найсто м — кръстоска от Найо и Насте. 
Найстов ф.

Найчо м  — умалит. от Найо. Враца, 
Кремена (Врачанско), Горни Богров (Со
фийско), Бухово (Елинпелинско). Найчев 
ф. Батак.

Нака ж — женска форма от Нако. Бо
тевградско.

Накачев ф  — навярно вм. Накашев.
Накашев ф  — от ар.-тур. nakka§ ’ри

сува^’; срв. Зографов. Щип, Варна (гроб).
Наке м  — югозападна форма на Нако. 

Н&кев ф.
Нако м  — съкрат. от Найден или от Ата

нас. На разни места из страната. Наков 
и Н&ковски ф.

Накьо м — съкрат. от Янаки или успо
редна форма на Нако. Накев и Накьов ф.

Налбантов и Налбандов ф — от налбйнтин 
’подковач’ (пер.-тур. nalbant). Котел, Па
нагюрище, Пазарджишко, Стара Загора, 
Грудово, Браила, 1862.

Налб&тски и Налбйцкн ф . от диал. 
налбат ин\ вж. Налбантов. Ботевградско, 
Стан кедим итровско.

Налбуров ф — от ар.-пер.-тур. nalbur 
’продавач на дребна железария’. Стара 
Загора.

Налджйев ф — от диал. *налдж йя ’който 
прави подкови’ (пер.-тур. *nalci).

Налетов ф  — от диал. палет  ’пуст, 
проклет' (от пер.-тур. nale). Дулово.

Налчо м  — може би прякорно име от 
налет \ вж. Налетов. Кубрат, 1897.

Намеран м  — заклинателно име — „да се 
намира“ на родителите си (след две-три 
поморчета посъветвали майката да избере 
ново, несрещано име). Липен (Михайлов
градско). Намер&нов и Намерански ф. 
Михайловград.

Намичев ф.
Намлйев ф — от диал. н а я л и я  'известен, 

прочут’ (пер.-тур. namli). Варна.
Наможев и Наможов ф — от диал. на  

може ’не може’; срв. Кугийски, Кавари- 
мов. Мала Църква (Самоковско).

Нана1 ж — женска форма срещу Нано, 
Наньо. ИзБ, Севлиево, Шумен.

Нана2 м  — западна форма на Нано. 
Радомир.

Нандро м  — рум. Nandru, видоизменено 
от Фердинанд. Нандров ф.

Нандьо м  — ог Наньо с вмъкнато д. 
Хасково, 1906.

*Нанйчко м  — умалит. от Наньо, Нано. 
Нанйчков ф.

Нанйш м  — от Нан(ьо), Нан(о)+мш. 
Нанйшев ф. Разград.

Нанка ж — умалит. от Нана1. Врачан
ско, Ботевградско, Карнобатско, Шумен. 
Нанкинов ф — от *Нанкин с второ окон
чание -ов.

Нанко м  — умалит. от Нано, Наньо. 
Липница (Ботевградско), Разградско. Нйн- 
ков ф. Ботевградско, Берковско, Севлиево. 
Нанко веки ф. Ботевградско.

Нйно м — видоизменено от Найден или 
от Атанас с детско повтаряне на сричката. 
Врачанско, Генералтошевско. Нанов ф. 
Ботевград, Етрополе, Балчишко. Нйнов- 
ски ф. Ловешко.

Нанбл м  — кръстоска от Нано и Манол. 
Нанблов ф. Варна.

Н&нссн м — от фамилното име на нор
вежкия изследовател на северните области 
Фридтьоф Нансен; родителите на нашия 
Нансен били учители в село и мечтаели 
за далечни пътешествия. Род. към 1920.

Нануш м  — от Нан(о )+ у ш .  Нанушев 
ф. Шабла (Балчишко), Варна.

Нйнчо м — умалит. от Нано, Наньо. 
Плевенско, Новопазарско. Н&нчев ф.

Наньо м  — успоредна форма на Нано с 
меко окончание. Калофер, 1845, Чирпан, 
Стара Загора, Казанлък, Калугерово (Бо-
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тевградско). Нанев ф. Чирпан, Фърговци 
(Габровско). Наниев ф. Стара Загора.

Напалеон м  — вм. Наполеон. Брезнишко, 
Сливница, Сливнишко.

Напетов ф — от прякор Н апет ия.
Наплатанов ф — от диал. *наплат ан  

’много висок, като че ли е наплатен, на
ставен’ (?) Оборище (Панагюрско).

Наплатаров и Наплатарски ф — ат диал. 
* н аплат ар , навярно близко по значение 
с наплатан; вж. Наплатанов. Пещера, 
Враца.

Наполеон м  — по името на френския вое
началник и император Napoleon. Рядко'. 
Н аполеднов ф.

Напруев ф. Попина (Силистренско).
Нара ж — женска форма срещу Наро, 

Наре. Бяла, р. 1891.
Нараджиев ф — от диал. *нарадж ия  ’ви

кан’ (от ар.-тур. пага). Русе.
Наргйса ж — име от индийски филм. 

Ракитово (Велинградско), р. 1956 и 1957.
Наре м  — успоредна форма на Наро. 

Нарев ф. Македония.
Нарзанов ф.
Нарко м  — умалит. от Наре, Наро. Нар- 

ков ф. Мараш (Шуменско).
Нарлев ф — съкрат. от Нарлиев. Сили

стра, 1960.
Нарлиев ф — може би от някое село с 

подобно име (в което виреят нарове). Ел
хово, Горноселци (Ивайловградско), Си
листра, 1894, Пазарджик (гроб).

Наро м  — от дърво и плод нар\ срв. 
Лимон, Маслина. Нйров ф. Средна кула 
(Русенско).

, Народното п р  — от народно  (Атанас 
Народното, Пазарджик, 1917).

Народияков ф — от народняк  ’член на 
някогашна политическа партия’. Русе.

Нарцйс м — от цветето нарцис  или ми- 
тологическото име Narcissus. Ново, рядко.

Нарцйса ж — женска форма от Нарцис. 
Кюстендил, р. 1958.

*Нарцо м — умалит. от Наро или съкрат. 
от Нарцис (?) Нарцов ф. Пловдив, 1958.

Наса ж съкрат. от Атанаса. Банско.
Насалевски ф  — от с. Насалевци (Трън- 

ско). Цариброд.
Наска ж — съкрат. от Атанаска. Рядко. 

Наскинов и Наскенов ф. От *Наскин с до
пълнително окончание -ов. Стара Загора, 
Ямбол.

Наско м — умалит. от Насьо. Главно 
ЮИзБ. Наско в ф.

Наскоемануйл м  — от Наско и Емануил. 
Ямбол, р. 1934.

Наследников ф — от наследник , може би 
превод на Миразчиев. Щръклево (Русенско), 
Русе, Габрово, Казанлък.

Насо м  — успоредна форма на Насьо с 
твърдо окончание. Насов ф. Елин Пелин.

Насонов ф — може би съкрат. от * Анасо
нов. Пловдив.

Наета ж — съкрат. от Анастасия. Главна 
ЮЗБ.

Насташ м  — от Наст(о)+яш. Наста- 
шов ф. Момчиловци (Смолянско).

Насте м  — разновидност на Настьо, 
Наето. Настев ф.

Наето м  — съкрат. от Анастас. Стара 
Загора. Нйстов ф.

Настродйнов ф — от прякор Н аст радин  
ходжа. Пловдив.

Настьо м  — успоредна форма на Наето с 
меко окончание. Настев ф. Панагюрище, 
Пазарджик, Стара Загора.

Настя ж — успоредна форма на Наета с 
меко окончание. Главно ИзБ.

Насуков ф. Русе.
Насъпов ф — а) от ар.-тур. nasip ’на

значение, утвърждение’; б) съкрат. от 
*Мунасъпов (от ар.-тур. miinasip ’удобен,, 
уместен’.

Насьо м  — съкрат. от Атанас. Главно 
ЮИзБ. Насев ф.

Ната ж — съкрат. от Наталия или видо
изменено от Наета. Станке Димитров, 
1843, Брезник, Благоевград. Натин ф. 
Доброславци (Софийско).

Натаки м  — умалит. от Нате, Ната с 
гръцко -а к и .

Натали м  — мъжка форма от Наталия. 
Наталиев ф.

Наталия ж — лат. Natalia ’родна, рож
дена* — име на календарска светица. В ми
налото проникнало у нас и под сръбска 
и румънско влияние, а в по-ново време — 
под руско. Самоков, р. 1845, Трън, Брез
ник (стари), Сливнишко, Русе, р. 1878, 
Свищовско, Ореховско (стари и средни), 
Градоман (Софийско), р. 1902, напоследък 
на разни места из страната.

Натанайл м  — гр. NaS-ava^X от евр. 
„даден от бога“. Рядко, главно монашеско* 
име. Натанайлов ф. Охрид, Вършец.

Наташ м  — от Нат(о)+аш. Наташев ф. 
Пловдив.

Наташа ж — рус. Наташа, умалит. от 
Наталия. Ново, рядко.

Наташка ж — умалит. от Наташа. Долна 
Левски (Панагюрско), р. 1960.

Нате м  — югозападна форма на Нато. 
Радомир. Натев ф.

Натка ж — умалит. от Ната. Станке Ди
митров, 1879.

Натко м  — умалит. от Нато или съкрат. 
от Анатко. Чепинци (Софийско), р. 1923.

Нато м  — видоизменено от Игнат, от 
Наето или направо от Анастас. Врачанско, 
Борован (Белослатинско), Липница (Бо
тевградско), Стояново (Ловешко), Пазар
джишко. Натов ф. Плевен, Ловеч, Пазар
джик, Панагюрище, Панагюрско, Курнова 
(Врачанско), Лозен (Софийско), Велес.



Натя ж — успоредна форма на Ната с 
меко окончание. Типично за Ловеч.

Наука ж — от н а у к а . Гостиля (Орехов- 
ско), р. към 1938.

Наум м  — гр. Naoujx, от евр. „утеха, уте- 
шител“ — име на библейски пророк и на 
старобългарски просветител. Типично за 
Охрид и Битолско; Елена, р. 1844, Карлово, 
1889. Наумов ф. Елена, 1842, Берковица, 
1878 и на разни места из страната.

Наумка ж — женска форма от Наум. 
Дебърско.

Наун м  — видоизменено от Наум. При
леп. Наунов ф.

Нафталина ж — а) женска форма от Неф- 
талим; б) видоизменено от Наталия. Ми
хайловград, р. 1927, 1930.

Наца ж — женска форма срещу Нацо, 
Наце. Зараево (Поповско), Трявна, Кнежа, 
Враца, Врачанско, Лопян, Осиковска Ла- 
кавица (Ботевградско).

Н&це м  — югозападна форма на Нацо. 
Софийско. Нацев ф.

Нацел м  — от Нац(о), Нац(е)+ел. На- 
целов ф.

Наци м  — а) от рум. Natii, съкрат. от 
Игнаций; б) от Наце с редуцирано е в
и. Видин, Луковит. Нацев ф.

Нацка ж — умалит. от Наца. Трявна, 
Севлиево, Исперих, Плевен. Нацкин ф. 
Търново.

Нацко м  — умалит. от Нацо. Градини 
(Царибродско), 1917. Нацков ф. Челопечене 
(Софийско), Русе.

Нацо м  — успоредна форма на Нако, 
Насо, Нато, Начо с друго окончание. Со
мовит, 1885. Нацов ф. Шишманово (Кулско),

Нацол м  — рум. Najul, от Игнаци. Лом, 
1893. Нацолов ф. Русе.

Началнички ф — от н а ча лн и к .
Начка ж — женска форма от Начко. 

Шумен, р. 1878.
Начко м  — умалит. от Начо или съкрат. 

от Аначко. Трънско, Ловеч. Начков ф. 
Пещерско.

Начо м  — видоизменено от Найден или 
от Янаки. На разни места из страната. 
Начев и Начо в ф. Начо веки ф. Русе, Лип- 
ница, Радотина (Ботевградско). Начович 
Свищов (старо).

Нашко м  — умалит. от Нашо. Рядко. 
Нашков ф.

Нашо м  — успоредна форма на Начо. 
Ловеч. Нашев ф. Зелениче (Леринско), 
Варна.

Лични имена с начално НЕ- най-често 
са видоизменени от Недельо, Неделя, напр. 
Неда, Недан, Недко, Недьо, Нейка, Нейко, 
Нейо, Нейчо, Неко, Нена, Ненка, Нено, 
Ненко, Ненчо, Нецо, Нечо, Нешо.

Небесйнка ж — умалит. от Небесна. Бо- 
гьовци (Софийско), р. 1921.

Небесна ж — превод на Урания. Плов
див, р. 1896, Пещера, р. 1927, Враца, р. 
1911, Бургас, р. 1934.

Небойша м . (Небойша Нинков, дописка 
от Белград, 1957).

Неболиев, Неболлиев и Небулиев ф —
от някое село с подобно име. Свищов, 
1888, Свищовско.

Небучинов ф. Русе, 1936.
Нева ж— съкрат. от Невена. Ново, рядко.
Неведешев ф — от диал. *неведеги ’прост 

човек, невежа’ (?) Кубадин (Грудовско).
Невелйна ж — кръстоска от Невена и 

Ангелина, Илина или друго подобно име. 
Белотинци (Михайловградско), р. 1927, 
Тетевен, р. 1964.

Невен м  — от цветето невен. Рядко. 
Невенов ф. Елешница (Разложко).

Невена ж — от цветето невен. Из цялата 
страна. (Така подновяват и старите Неда, 
Ненка и др.)

Невенка ж — умалит. от Невена.
Невенко м  — умалит. от Невен. Рядко. 

Невенков ф.
Невен уга ж — кръстоска от невен и 

т еменуга. Вайганд, Синод, именник.
Невестински ф  — от с. Невестино (Кю

стендилско). Кюстендил.
Невйдев ф — подигравателно видоиз

менение на Видев. Чирпан.
Невилйн м  — произволно видоизменение 

от Неделчо. Нова Загора, р. 1960 (Невилин 
Д. Неделчев).

Невин м  — от Невен с редукция на неу- 
дареното е в и. Бургас. Невинов ф. Пещера.

Невина ж — може би женска форма от 
Невин. Ихтиман, р. 1960.

Невка ж — умалит. от Нева или съкрат. 
направо от Невенка. Карлово, р. 1880, 
Трънско, Котеновци (Михайловградско).

Невко м  — съкрат. от Невенко. Трънско.
Невла ж — разновидност на Невка (?) 

Вайганд, Синод, именник.
Невлянски ф  — от с. Невля (?) Цариброд, 

1917, 1960.
Неволин ф — писателски псевдоним — 

от неволя.
Невольов ф — от прякор Н евдлят а. Му- 

хово (Ихтиманско).
Неврокоплйев и Неврокопски ф  — от град 

Неврокоп (Гоце Делчев). Пещера, Радомир, 
1900, Крупник (Благоевградско).

Невски ф — стегната форма от Неевски. 
Исперих, Варна.

Невшелиев ф — от диал. невш елия  ’жи
тел на с. Невша, Провадийско’. Шуменско, 
1861.

Невяна ж — якавска форма на Невена. 
Рядко.

Нега ж — от старинно нгьга ’обич, неж
ност’. Етрополски манастир, 1648.

Негенцов ф  — от колиби Негенците (Габ
ровско). Габрово, 1881.
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Негйна ж — от Нег(а)+мяа. Етропол
ски манастир, 1648.

Негна ж — разновидност на Нега и 
Негйна. Стъргел (Пирдопско), 1648.

*Него м  — мъжка форма срещу Нега или 
съкрат. от Негослав — у нас изчезнало, 
запазено в рум. Neagu.

* Негован м  — от старинно нгьгованъ ’оби
чан, негуван’ — запазено в име на села 
Негован, Негованци, Неговановци. Него- 
ванов ф. Дивдядово (Шуменско), Шумен.

Негованец ф  — от с. Негован (Софий
ско). Станке Димитров, 1879. Неговански 
ф. Самоков.

Негозов ф  — от Негосов с озвучаване на 
с в з, както при Христозов, Андрозов. 
Пазарджик, 1900.

*Негой м — разширено от Него — у нас 
изчезнало, запазено в рум. Negoi, Neagoi.

Негойко м  — умалит. от Негой. Не* 
гойков ф. Тетевен, Стара Загора.

Негойчо м  — умалит. от Негой. Негой- 
чев ф. Кнежа.

Негол м  — от Нег(о)+ол. Берковица, 
1893, Михайловград, Царибродско, Кнежа, 
Батулци (Тетевенско). Неголов ф. Кнежа.

*Негос м — съкрат. от Негослав. Не- 
госов ф. Варна.

Негослав м — старинно име „който не- 
гува, обича славата“. Перник, 15— 16 век, 
Вайганд.

Негра ж — рум. Negra ’черна*. Ново 
село (Самоковско), Горубляне, Железница, 
Казичене, Лозен, Чепинци (Софийско). 
Негрин ф. Самоков.

Негретка DtC ' умалит. от *Негрета, рум. 
N egret а. София, р. 1940.

Негри м — рум. Negri, разновидност на 
Негро. Негре в ф. Нова Загора, 1917, Сан- 
дан ско.

Негрйд м — от рум. Negrit. Брезнишко.
Негрйл м — от Негр(о)+цл, рум. Neg- 

ril. Галиче (Белослатинско). Негрйлов ф. 
Галиче, Видин.

Негрйта ж — рум. Negrita. Копаница 
(Радомирско), Темелково (Пернишко), Стан
ке Димитров, Криводол (Врачанско).

Негрйтка ж — умалит. от Негрйта. Ди- 
вотино (Пернишко), Долни Романци (Брез
нишко).

Негрйца м  — от Негр(о)+м^а. Демир- 
хисарско, нар. песен.

Негри я Ж  разширено от Негра. Де- 
бърско.

Негро м  — рум. Negru ’черен*; срв. 
Черньо, Мавро, Карьо. Негров ф . Сомовит, 
Варна.

Негул м  — писмена разновидност на Не
гол. Берковица, 1893. Негулов ф.

*Негуш м  — от Нег(о)+уш. Запазено в 
името на с. Негушево (Елинпелннско).

Негушевски ф  — от с. Негушево (Елйн- 
пелинско). Врачеш (Ботевградско).

Неда ж ' съкрат. от Неделя. Из цялата 
страна. Недин и Недински ф.

Недалеч ф. (Стоил Недалеч, 6ajjeT, 1958).
Недан м  — от Нед(о)+ая. Бр. Мила

динови, Прилеп, р. 1882, Кичевско. Не- 
данов ф. Пловдив, Плевен, Варна.

Недеков ф  — от Недев с вмъкнато ек.
Неделна ж — умалит. от Неделя. ЗБ. 

Неделкин ф.
Неделно м  — умалит. от Недельо. Кар- 

луково (Врачанско), 1602, Кула, Софийско, 
Ботевградско, Трънско. Неделно в ф. Не- 
делковски ф. Велес, 1912.

Неделкьо м  — успоредна форма на Не
делно с меко окончание. Лом, 1870. Не- 
д&лкьов ф.

Неделуш м  — от *Недел+ у ш . Неде- 
лушев ф. Сомовит.

Неделчо м — умалит. от Недельо. Глав
но СИзБ. Неделчев ф.

Недельо м  — от седмичния ден нед&ля, 
по смисъл превод на гр. Кириак. Пловдив
ско, Етрополе. Недельов и Неделев ф. Бо
тевград, Ботевградско, Пирдоп.

Неделя ж — от седмичния ден неделя\ 
срв. Кириаки, Доминика. Главно ИзБ; 
Стара Загора, р. 1864, Ловеч, Шуменско, 
Доганово (Елинпелннско), Ботевградско, 
Михайловград. Неделин ф. Рашково (Бо
тевградско).

Неден м  — разновидност на Недан. 
Неденов ф. Търговище (македонец).

Недена ж — от Нед(а)-\-ена. Софийско.
*Недешко м  — от Нед(ьо )-\-ешко. За

пазено в името на колиби Недешковци (Елен
ско).

Недея ж — от Неделя с изпадане на 
мекото л \  Недеин ф. Русе.

Неджйпов ф — от ар.-тур. necip ’родовит, 
благороден*. Пловдив, Русе.

Недйна ж — от Нед(а) +  ина. Шумен.
Недка ж — умалит. от Неда. Доста 

разпространено.
Недко м  — съкрат. от Неделко, Недялко 

или умалит. от Недьо. Дряново, 1845, 
Сливенско, Копривщица, Ботевградско, Те
тевенско. Недков ф. Недкович ф. Карлово.

Н&до м — съкрат. от Недельо. Дебър. 
Н&дов ф.

Недокланов ф  — от прякор Н еддклан  
’клан, но останал жив*. Самоков, Рельово 
(Самоковско).

Не дол м — от Нед(о) +  ол. Недо лов ф. 
Варна.

Недом&рков ф — от прякор Недомерко  
’който не домерва при продажба*. Пловдив.

Нед г̂ш м  — от Нед(ьо) +  уш . Нед^шев ф. 
Сомовит.

Недьо м  — съкрат. от Недельо. Главно 
СИзБ. Недев и Недевски ф.

Недял М — съкрат. от Недялко. Хасково, 
1942.
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Недяла ж — видоизменено от Неделя. 
Нова Загора (гроб).

Недялка ж — умалит. от Неделя с източ- 
нобългарско якане.

Недялко м  — якавска форма на Неделко. 
Недялков ф. Недялкович ф. Търново, 1906.

Нежа ж ' разновидност на Нега с пре
ход на г в ж. Ник. Милев.

Незабравка ж  — от цветето незабравка. 
Ново, рядко.

Независима ж — от независима. Еди
ничен случай, Криводол (Врачанско), р. 1916.

Незнакомов ф — псевдоним, от рус. не- 
знаком ий  ’непознат’.

Ней ж — съкрат. от Нея. Просеник 
(Сярско), нар. песен.

Нейка ж — женска форма срещу Нейко. 
Рядко, главно ИзБ. Нейкин ф. Враца, 
1833, Ихтиман.

Нейко м — от Недко (Недько) с преход на 
d’ в й. На разни места из страната.Нейков ф.

Нейковалията пр — от с. Нейково (Кот- 
ленско). Котел.

Н&йкьо м — разновидност на Нейко с 
удвояване на йотацията. Новачене (Ботев
градско). Нейкьов ф. Липница, Новачене.

* Нейно м  — от Ней(ко) +  но. Запазено 
в името на колиби Нейновци (Еленско).

Нейо м  — декомпозирано от „умалител
ното“ Нейко. Неев ф. Елена, Луковит (гроб). 
Нейов ф. Черни Вит (Тетевенско).Неевски ф.

Нейча ж — женска форма от Нейчо. Русе.
Нейчо м  — успоредна форма на Нейко с 

друго окончание. Русе, Стара Загора, Бо
тевград, Етрополе. Нейчев и Нейчов ф. 
Елховско, Стара Загора, Варна, Врачещ 
(Ботевградско).

Н&ка ж — видоизменено от Нейка или 
Ненка. Софийско.

Некезов ф — от диал. некезин  ’скъпер
ник* (пер.тур. nekes). Севлиево, 1900, 
Полски Тръмбеш (Търновско), Пловдив, 
Сопот.

Некйт м  — видоизменено от Никита. 
Вълчедръм а (Ломско), 1917.

Неко м  — видоизменено от Нейко или 
от Ненко. Ловеч, Гложене (Тетевенско), 
Шумен. Неков ф. Ловеч, Угърчин (Ловешко).

Некол м — от Нек(о) +  ол. Плевен, Габ
рово. Н&колов ф. Видинско.

Некрйд м  — видоизменено от Негрид. 
Завала (Брезнишко). Некрйдрв ф. Завала.

Нектарий м — гр. Nt*Tdpio$. Охридски 
архиепископ (към 1600). Нект&риев ф. 
вуйчото на Васил Левски.

Некул м — от Нек(о) +  у л , разновидност 
на Некол. Кула, Габаре (Белосл атинско), 
Враца. Некулов ф. Враца, Плевен.

Некьо м  — от Нейко с премет на йота
цията. Етрополе. Некьов ф. Скравена 
(Ботевградско), Лехчево (Михайловград
ско).

Некя ж — от Нейка с премет на йота
цията. Софийско.

Нела ж — „побългарено“ от Нели1. Варна, 
р. 1957, Шумен, р. 1959, Дряново, р. 1963

Нели1 ж — англ. Nelly, съкрат. от Елена, 
а у нас „модна“ форма на Недялка, Неда, 
Ненка. Ново. Рядко.

Нели2 м  — разновидност на Нельо. Бъзо- 
вец (Ломско), р. 1934.

Нелко1 м  — умалит. от Нело, Нельо. 
Нелковски ф.

Нелко2 м  — мъжка форма срещу Нели1. 
Варна, р. 1957 (2).

Нелкой м  — разширено от Нелко1. Д е
бър, нар. песен.

Нело1 м  — успоредна форма на Нельо с 
твърдо окончание. Нелов ф. Орехово, 1882 
(македонец), Галиче (Белослатинско).

Нело2 м  — мъжка форма срещу Нели1. 
Русе, р. 1959.

Нелсон м  — от фамилното име на англий
ския адмирал Хорасио Нелсън. Михайлов
град, р. 1929.

Нелчин м  — от *Нелч(о) +  ин. Нелчй- 
нов ф. Македония, Шумен.

Нельо ф — съкрат. от Недельо. Нельов ф. 
Орехово, 1917.

Нелюбов ф  — може би сродно с Ненадов, 
Нехтянов. Шумен, 1940.

Неляна ж — кръстоска от Нели и Лиляна 
София, р. 1956.

Немев ф — от прякор Н ем ьо; вж. Немов. 
Казанлък.

Нймигенчов ф — от немия Генчо. Пана
гюрище.

Немин ф — от прякор Немата ’нямата’. 
Гурково (Ботевградско).

Немйрников ф — от нем ирник. Павли
кени, Севлиевско.

Немйров ф — разновидност на Немир- 
ников. Севлиево. 1900.

Немйров2 ф — писателски псевдоним.
Немйшков ф — от прякор Н емйш ко\ вж. 

Немия.
Немия пр  — от ням . Гурково (Ботевград

ско). Немов ф. Самоков, Стара Загора.
Немски ф — от прякор Н ем ия  или НЬмеца 

Панагюрище, 1871, 1900, Пазарджик, 1906, 
Пловдив, Търново, Павликени, Троян.

Немуков ф — от диал. *немук  ’ням човек’ . 
Ягода (Казанлъшко). Стара Загора.

H£muqp ф — от прякор Н емеца  *1. ням 
човек; 2. който е ходцл и живял по Немско’. 
Бесарабия (Възраждането), Силистра, 1893, 
1900, Дединцц (Еленско), Каблешково (По
морийско). Немцоолу ф  — с турско окон* 
чание. Пловдив, 1893.

Немцойски ф — от нем цдйка  ’немкиня*. 
Гложене (Тетевенско).

Немчов ф — от прякор Немчо ’ням човек’ 
Якоруда (Разложко).
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Нена1 ж — от Неда с друго окончание. 
Ботевградско, Тетевенско, Средногорието. 
Ненин ф. Ботевград.

Нена2 м  — вм. Нено. Ник. Милев.
Ненад м — име на неочаквано, нежелано 

дете, по смисъл отговаря на Доста, Запрян 
или на Нехтян. Нен&дов ф.Кучево (Мооавско 
1917. ^

Ненада ж — женска форма срещу Ненад. 
Бургас.

Ненартович ф. Габрово, 1960.
Нендо м  — от Нено с вмъкнато д. Търго

вищко, 17 в.
Неника ж — умалит. от Нена1. Браци

гово, р. 1950.
Ненка ж умалит. от Нена1. Главно СБ. 

Ненкин ф.
Ненко м  — умалит. от Нено. Дряновско, 

Ловешко, Ботевградско, Толбухинско (там 
го извеждат от Нягул). Ненков ф.

Нено м  — съкрат. от Неделко, Недялко 
с детско повтаряне на първата съгласна. 
На разни места из страната. Ненов и Не- 
новски ф. Ненович ф. Барна.

Ненчо м  — умалит. от Нено. Ботевград
ско, Панагюрско. Ненчев ф. Пирдопско, 
Пазарджишко, Ботевград. Ненчовски ф. 
Боженица, Липница (Ботевградско).

Неньо м  — успоредна форма на Нено с 
меко окончание. Стоя ново (Ловешко). Не- 
ньов ф. Лопян (Ботевградско).

Нео м — от Нейо с изпадане на й. Неов ф. 
Стрелча (Панагюрско), Еидин, 1870.

Неофидан м — видоизменено от Неофит. 
Неофиданов ф. Пловдив.

Неофит м  — гр. Ne&poxog ’наскоро по
саден, новопокръстен’ — име на календар- 
ски светия. Възраждането (монашеско име), 
Търново, р. 1875, Шумен, 1913, Варна, 
Толбухин, Мърчаево (Пернишко), Станьов
ци (Брезнишко), Криводол (Врачанско), 
Чипровци (Берковско), Благоевград, Нео- 
фитов ф.

Неприенков ф.
Нералков ф. Шумен.
Нерамза ж — рум. Naramza, вж. Не- 

ранза. Орехово, 1648.
Нерандза и Неранза ж — от диал. неран- 

за  ’портокал’ (от пер.-тур. пагап$). Раз
град, 1868, Шумен, Шуменско.

Неранца ж — разновидност на Нерандза. 
Н. Геров.

Нервоз м — от нервдзен — прякор или 
псевдоним, възприет като лично име. (Нер
воз Марков Тотев, 1960).

Нерезов ф  — от прякор Нереза  ’неско- 
пена мъжка свиня’.Севлиево, 18й2, Пловдив.

Неро м — от Негро с изпуснато г. Бр. Ми
ладинови, Дебър. Неро в ф. Варна.

Нестар м  — вм. Нестор. Нестаров ф . 
Сомовит.

Нестер м  — вм. Нестор. Нестеров ф.

Белоградец (Варненско), Варна, Обел:' 
(Софийско).

Нестижййски ф — от диал. *нестиж йя 
’недостиг, немотия’. Лехчево (Михайлов
градско).

Нестор м  — гр. Ndoxwp — име на ка- 
лендарски светия (също име от античната 
митология). Белица (Ихтиманско), Поля
ците (Провадийско), Пирдоп. Несторов ф. 
Калофер, Панагюрище, Стара Загора.

Нестян м  — видоизменено от Нехтян. 
Нестянов ф. Пловдив.

Нета ж декомпозирано от Недка или 
съкрат. от Анета. Русе, 1936.

Нетезйлов ф — от рум. а netezi ’гладя, 
милвам, прегръщам’. Попина (Силистрен
ско), 1917, Варна.

Нети ж — „модернизирано“ от Нета.
Нетка ж — писмена разновидност на 

Недка или умалит. от Нета.
Нетко м  — фонетична форма на Недко.
Нето м  — декомпозирано от Нетко. Гоз- 

ница (Ловешко). Нето в ф. Девенци (Луко- 
витско), Блатница (Панагюрско). Нетов- 
ски ф . Бела Слатина.

Нетьо м  — успоредна форма на Нето с 
меко окончание. Нетев ф. Батулци 
(Врачанско).

Нефалйна ж — видоизменено от Нафта
лина. Шипочане (Самоковско).

Неферов ф  — от ар.-тур. nefer ’обикно
вен човек; редник’. Русе.

Нефо м  — от Нехо с преход на х  във ф. 
Нефов ф. Тетово, 1917.

Нефталйм м  — име на един от синовете 
на библейския патриарх Яков. Пазарджик, 
1845 (монах).

Нефтена ж — от Нехтена с преход на х  
във ф. Кривина (Софийско), р. 1896, Дол
ни Богров, р. 1917.

Нефтйм м  — кръстоска от Евтим и 
Нефталйм.

Нефтян м  — от Нехтян с преход на х  
във ф. Нефтянов ф . Асеновград, 1893, 
Стара Загора. Нефтиянов ф. Стара Загора 
(гроб).

Н&хо м  — от Нейо с вторично х  вм. й  или 
видоизменено от Него. Неховски ф. Михай
ловград.

Нехриа ж — вм. Негрия. Чурек (Елин- 
пелинско), 1648.

Нехрйз м  — от гр. *ve6xptfog ’новопо- 
мазан’. Нехрйзов ф. Кнежа, Перник.

Нехрйза ж — женска форма срещу Не- 
хриз. Чирпан, Стара Загора.

*Нехрйчо м  — вм. *Нехризчо, умалит. 
от Нехрйз. Нехрйчов ф. Карлово.

Нехро м  — съкрат. от Нехрйз. Перник, 
15- 16 век.

*Нехта или *Нехтя ж — съкрат. от Не- 
хтяна. Нехтин ф. Ник. Милев.

Нехтен м у Нехтена ж — екавски форми 
на Нехтян, Нехтяна. Синод, именник.
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Нехтян м  — от старинно нехтгън ’неже
лан, неискан’ — а) заклинателно име при 
нежелано многодетство, както Доста, За- 
лрян; 6) защитно име: уж не го искаме, та 
да не ни го вземат, да ни оцелее. Грудовско. 
Нехтянов ф. Пловдив, Чирпан, Малък чиф

лик (Търновско), Студен кладенец (Крумов- 
гр адско).

Нехтяна ж — женска форма срещу 
Нехтян.

Неца ЛС ' разновидност на Неда с друго 
окончание. Ботевградско, Врачанско, Ло
вешко. Нецин ф. Литаково (Ботерградско), 
1873.

Нецка ж — умалит. от Неца. Сюяново 
«(Ловешко).

Нецо м — разновидност на Недко; срв. 
Неца. Ботевград, Врачанско, Сомовит. 
Нецов ф . Ботевградско, Врачанско, Чирпан
ско. Нецовски ф. Ботевград, Врачеш, Правец 
(Ботевградско).

Неча ж — разновидност на Неца, Неша, 
Неда. Сопот.

Нечемски ф — от диал. печем, ’не ща, не 
искам’ — навярно поради често повтаряне 
ла тая дума. Страдалово (Кюстендилско).

Нечка ж — умалит. от Неча. Врачанско, 
Горна Баня.

Нечко м  — умалит. от Нечо. Липница 
♦(Ботевградско). Нечков ф. Липница, Чирпан 
Ясен (Плевенско).

Нечо м  — успоредна форма на Нешо, 
Нецо, Недьо с друго окончание. Врачан
ско. Нечев и Нечо в ф. Врачанско, Сопот, 
1893, Калофер, Трявна, 1843, Ловеч, 1845.

Неша ж — успоредна форма на Неца, 
Неча, Неда. Ботевградско, Врачанско, Шу- 
_мен. Нешински ф.

Нешка ж — умалит. от Неша. Своде 
^Ботевградско), Шумен.

Нешко м  — умалит. от Нешо. Пирдопско, 
Ловеч. Нешков ф. Бяла.

Нешкол м  — от Нешк(о) +  ол. Нешко лов 
ф . Кнежа.

Нешо м  — видоизменено от Неделчо или 
от Нестор. Типично за Панагюрище; Коп
ривщица, Пловдив, Винарово (Айтоско), 
Врачанско, Ботевградско, Берковица. Не- 
шов ф. Панагюрище, Калофер, 1845, Ихти
ман, Кнежа, Бистрица (Софийско). Нешев ф. 
Нешевски ф.

Нещеров ф — от диал. иещер ’хирурги
чески нож’ (пер.-тур. ne§ter). Бачково 
(Асеновградско), Батак, Пловдив.

Нея ж — женска форма срещу Нейо. 
Етрополски манастир, 1648. Неински и 
Нейнски ф. Стакевци (Белоградчишко).

Нивичанов и Нивичански ф  — от с. Ни- 
ничано (Македония). Струмица, 1942, Згу- 
рово (Кюстендилско).

Нивянин ф — псевдоним, 1944.
Нйго м  — от *Нигро с изпадане на р (?) 

Врачанско.

Нигрйта ж — вм. Негрита. Владая, 
р. 1921, Стара Загора.

Нидарезов ф. Варна.
Нйев ф. Велинград.
Низамов и Низамски ф — от диал. низам  

’войник’ (от ар.-тур. nizam). Брусарци 
(Ломско), Станкедимитровско, Стара За
гора, Черно поле (Видинско), Литаково 
(Ботевградско).

Низански ф — видоизменено от Низамски.
Низовкин ф. Шумен.
Низорчев ф. Пловдив.
Нйка1 ж — женска форма срещу Нико. 

Луковит, р. 1894.
Нйка2 м  — западна форма на Нико. 

Трънско.
Ни кан дра ж — женска форма от Никан* 

дър. Пловдив.
Никандър м  — гр. NCxavSpog ’победител 

на мъжете’ — име на календарски светия. 
Синод, именник.

Никанор м  — гр. Nixotvcof* ’който вижда 
победата’ — име на календарски светия. 
Синод, именник.

Нике м  — югозападна форма на Нико. 
Никев ф. Кюстендилско.

Нйки ж — от гр. vCxy] ’победа’. Асенов
град (една от тях променила името си на 
Победа).

Никйл м  — от Ник(о) +  U/2. Никйлов ф. 
Типично за Михайловград; Громшин (Ми
хайловградско), Пловдив, 1893.

Никйт м  — съкрат. от Никита1. Коприв
щица, 1849, Пловдив, 1894, Русе, 1894, 
Лехчево (Михайловградско). Никйтов ф.

Никйта1 м  — гр. NixtStŷ  ’победител’ — 
име на календарски светия и преподобен. 
Цариград, 1844, Копривщица, 1852, Бур
гас, Шабла (Балчишко). Никйтов ф. Пана
гюрище, Севлиево, Русе, Бургас.

Никйта2 ж — женска форма от Никит 
или от Никита1. Пловдив, р. 1928, Русе, 
1937, Девене (Врачанско), Лехчево (Ми
хайловградско), 1960.

Никйтас ф — гр. Ntx^xag от NtxTjxa. 
Тервел.

Никифор м  — гр. NtxKjqp6pog-* ’победоно
сец’ — име на календарски светни. Трявна, 
1845, Елена, 1868, Еленско, Врачеш, Лй- 
таково (Ботевградско). Никифоров ф. Ловеч, 
1860, Севлиево, 1871, Елена.

Никифорка ж — женска форма от Ники
фор. Пазарджик (гроб), Войнеговци (Со
фийско), р. 1938.

Нйкла ж — видоизменено от Николина. 
Кюстендил, Радомир. Нйклин ф. Кочери
ново (Станкедимитровско).

Никланович ф — може би близко по зна
чение с Недокланов. Пловдив, 1900.

Никле м  — видоизменено от Никола. 
Никлев ф. Самоков, Станке Димитров, 1879, 
Егълница (Радомирско). Никлйев ф.
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Нйклен м  — разширено от Никле. Со
фийско. Нйкленов ф. Дрен (Радомирско), 
Дрънча (Пазарджишко), Пазарджик.

Нйко м  — съкрат. от Никола, Никодим 
или от Никон. Лясковец, 1845, Кюстендил, 
1827, Карлово, Търновско, Провадийско, 
Софийско, Ботевградско, Разложко. Нйков 
ф. Торос (Тетевенско), 1755, Лясковец, 
1845, Нова Загора, Стара Загора, Бургас, 
Карлово, Провадийско, Ботевградско, Са
моков, Трън. Нйковски ф. Етрополе.

*Никодий м — видоизменено от Никодим. 
Никодиев ф.
v Никодйм м — гр. Nix687jpog ’народо- 
победител’. Габрово, 1833, Бела Слатина. 
Никодймов ф.

Никодймка ж — женска форма от Нико
дим. Кремена (Врачанско), ОпицЕет (Со
фийско).

Никодйн м — видоизменено от Никодим 
с по-употребимото окончание -ин. Войне- 
говци (Софийско). Ни код йно в и Никодйнев ф. 
Войнеговци, Шумен.

Никодйна и Никодйнка ж — женска форма 
от Никодин. Кобиляк (Михайловградско), 
Кремиковци.

* Никой м — разширено от Нико. Ни- 
коевски ф.

Никола м  — съкрат. от Николай. Много 
разпространено из цялата страна. Николов 
и Николовски ф. Никблски ф . Терзийско 
(Троянско). Николин ф. Медовница (Бе
лоградчишко).

Николай м  — гр. Nix6Xaog ’народопо- 
бедител’ — име на календарски светни, 
официална черковна форма срещу народ
ната Никола. Николаев ф.

Ни кол ай да ж гр. NtxoXafSag. Плов
див, р. 1903, Русе, Търново.

Николайка ж — женска форма от Ни
колай. Ямбол, р. 1944.

Николайчо м — умалит. от Николай. 
Николайчев ф.

Нико лак и м  — умалит. от Никола с гръц
ко -аки. Рядко, старо. Николакиев и Ни- 
колаков ф.

Николачко м  — умалит. от Никола (по
българено от Николаки). Враца (старо), 
Ковачевци (Самоковско), 1931, Бистрица 
(Софийско). Николачковф. Враца,Етрополе.

Николашко м  — разновидност на Нико
лачко. Софийско.

Николетка ж — модно умалит. от Нико
лина. Кула, 1960, Михайловград, р. 1960.

Николина ж — женска форма от Никола. 
На разни места из страната. Ннколйн- 
ски ф. Добри дял (Горнооряховско), Горна 
Оряховица.

Николйца1 ж — женска форма от Никола. 
Ботевградско, Свогенско, Дървеница (Со
фийско), Нови хан (Елинпелниско).

Николйца2 м  — от Никол(а) +  ица, както

Иваница, Стоица. Николйцов ф. Пещера.
Николйчка ж — умалит. от НиколицаЧ 

Софийско.
Николйя1 ж — женска форма от Никола. 

Трънско.
Николйя2 м  — от Никол(а) -]- ия  покрай 

имена като Илия, Мавродия, Езекия, Дра
гия. Николйев ф. Самоков, 1900, Свищов, 
1908, Русе, Варна, Стара Загора (гроб).

Ни колко м  — умалит. от Никола. Ня
колко в ф. Сухиндол, 1898, Липница (Ботев- 
градско). Николката прякор от лично име. 
Липница.

Николуш м  — от Никол(а)\-уш . Нико 
лушев ф. Варна.

Николча м  — западна форма на Николчо- 
Николчин ф. Стакевци (Белоградчишко).

Николчо м  — умалит. от Никола (по
българено от Николаки). Враца, 1908, 
Етрополе. Николчев и Николчо в ф. Враца, 
Ботевградско, Кюстендил, Сливница. Ни- 
колчовски ф. Ботевградско, Борова н 
(Белосл атинско).

Никои м  — гр. N£xa>voc — име на ка
лендарски светия.

Никония ж — женска форма от Никон. 
Радомир.

Никула ж — съкрат. от Никулина. Ляско
вец, Горна Оряховица, Дряново, Разград, 
Търговище, Шумен, Зимница (Ямболско), 
Шивачево (Сливенско). Никулин ф.

Никули м  — видоизменено от Никола. 
Търново, 1833.

*Никулйн м  — видоизменено от Никола,. 
Никулйнов ф. Ник. Милев.

Никулйна ж — писмена разновидност на 
Николина.

Никулча ж — умалит. от Никула. Никул- 
чин ф. Банско.

Никуш м  — от Ник(о) +  уш . Никушев ф , 
Каварна, Русе. . . .

Нйкша ж — разновидност на Някша (?) 
Етрополски манастир, 1648.

Ниноплйев ф — от диал. никю плйя  ’жи
тел на с. Никюп, Търновско’. Горнооря
ховско.

Нил м  — гр. — от река Нил в
Египет (?) — име на календарски препо
добен. Мачинци в Ренни, 1857 (свещеник), 
Русе, 1870 (протосингел), Варна, р. към 
1885. Нйлов ф.

Нилетов ф — видоизменено от Налетов.
Ниманцалиев ф — от някое село с по

добно име
Нимфодора и Ннмфидбра ж — гр. Nup- 

сродбра ’дар от нимфите’ — име на кален- 
дарска светица. Пловдив, р. 1925.

пйна ж — гр. N(va ськрат. от T»awfva. 
Шумен, р. 1920, Кюстендил, 1924, Софий
ско, Ботевград.

Нинак м  — прякорно име от Нино. 
Нинаков ф. Луковит, Кнежа. Нин&ков- 
ски ф. Еница (Белослатинско).
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Нинарков ф. Стубел (Михайловградско).
Нинел ж — обратно четене на Ленин. Род. 

преди 1944.
Нинешко м  — от Нин(о) +  ешко. Нинеш- 

ков ф. Букьовци (Ореховско).
Нйнка ж — умалит. от Нина. СЗБ, 

Софийско.
Нйнко м  — умалит. от Нино. Враца, 

Етрополе. Нйнков ф. Нйнковски ф. Кнежа.
Нйно м  — съкрат. от Никола с детско 

повтаряне на първата съгласна. Белосла- 
тинско, Ботевградско, Ловешко, Плевен
ско. Нйнов ф. Белослатинско, Ботевград
ско, Кулско. Нйновски ф. Бела Слатина.

Нинон ж — фр. Ninon. Род. 1946.
Нйнчо м — умалит. от Нино. Лопян 

(Ботевградско). Нйнчов и Нйнчев ф. Ловеч 
(гроб), Ново село (Видинско), Толбухин
ско, Етрополе, Лопян.

Нйньо м  — успоредна форма на Нино с 
меко окончание Нйнев ф

Нйсо м  — съкрат. от Нистор. Русе. Нй- 
сов ф.

Нйстер м  — вм. Нистор. Поибрене (Па
нагюрско), Ихтиман. Нйстеров ф. Враца.

Нйстор м  — навярно кръстоска от Не- 
стор и Никола. Калофер, Панагюрище, 
Етрополе, Калугерово (Ботевградско), Уро- 
вене (Врачанско), Баня (Михайловградско), 
Лом. Нйсторов ф.

Нйстора ж — женска форма от Нистор. 
Ивански (Шуменско).

Нйстър (и Нйстар) ч  — от Нистор с пре
ход на неудареното о в а  (■&)• Типично за 
Кула. Нйстъров (и Нйстаров) ф. Кула.

Нита ф.
Нйтко м  — умалит. от Нито. Червен брег, 

Търново. Нйтков ф.
Нйто м — видоизменено от Нистор или 

от Никола. Боженица, Калугерово, Своде 
(Ботевградско), Радомирци (Луковитско). 
Нйтов ф.

Нйтол м  — от Нит(о)+ол. Нйтоловски 
ф. Борован (Белослатинско).

Нйтула ж — женска форма от Нитол.
Ннфтан м  — вм. Нихтян. Стара Загора 

(старо). Нифтиянов ф. Стара Загора.
Нйхтен м — видоизменено от Нихтян 

поради изместеното ударение. Н. Геров.
Нихтян м  — от Нехтян с редуцирано е 

в и. Грудовско. Ннхтянов ф. Чирпан, 
Пловдив.

Нйца1 ж — съкрат. от Аница, Деница, 
Еленица, Зорница, Пауница или друго 
подобно име. Стара Загора, р. 1888 (3), 
Рабово (Кулско), Видин, Русе.

Нйиа* м  — разновидност на Ницо. Варна, 
1940, Нйцов ф.

Нйцел м — от Ниц(о) +  ел. Нйцелов ф. 
Русе.

Нйцко м  — умалит. от Ницо. Подем 
(Плевенско).

Нйцо м  — съкрат. от Иваница или Йони- 
ца. Ломско, Видинско, Видин. Нйцов ф. 
Кула, Куле махала (Ломско), Сомовит, 
Стара Загора.

Нйцол и Нйцул м  — от Ниц(о) +  ол, 
ул . Нйцолов и Нйцулов ф. Козлодуй, 1870,. 
Орехово.

Нйчка ж — умалит. от Ница. Рядко.
Нйчко м  — умалит. от Ничо. Нйчков ф. 

Пирдоп.
Нйчо м  — съкрат. от Еники, Никифор- 

или друго подобно име. Тетевен, 1836, 
Пирдоп, Узунджово (Хасковско). Нйчов и- 
Нйчев ф. Орехово, Пирдоп, Ботевград. 
Нйчовски ф . Ботевград. Ничото ф. Куб
рат, 1893.

Нишавски ф — от областта на река Ни
шава. Велинград, 1917.

Нишанджйев ф — от диал. ниш андж йя  
’стрелец, добър мерач’ (пер.-тур. ni§anci). 
Пещера, Пазарджик.

Нишанов ф — от остар. ниш ан  ’знак, 
орден’ (пер.-тур. ni§an).

Нишкетов ф—видоизменено от Мишкетов.
Нйшко м  — умалит. от Нишо. Нйшков ф. 

Мирково (Пирдопско), Сливен. Нйшковци 
род в Ботевград (цинцари от Епир).

Нишлйев ф — от диал. ниш лйя  'от град 
Ниш’. Пловдив.

Нйшо м  — успоредна форма на Ничо, 
Ницо, Нико с друго окончание. Нйшев ф . 
Видин, Етрополе.

Нищеров ф — писмена разновидност на 
Нещеров. Батак.

Нйя ж съкрат. от Антония, Стефания, 
Теофания, Урания или друго подобно име. 
Прилеп (старо), София, р. 1961.

Новак м  — пожелателно име: да поднови- 
рода. Търново, 1845, Трявна, Варна, Же- 
лязково (Грудовско), 1904. Новаков ф. 
Калофер, 1853, Панагюрище, Габрово, 
Горна Оряховица, Свищов, Варна, Ихти
ман, Мошино (Пернишко), Кюстендил, Ве
линград, Вършец, Видин, 1876, Ботевград, 
Каблешково (Поморийско).

Новака п р  — от новак ’новозапочнал, нео
питен’. Павликени. Новачки ф. Крайненци 
(Станкедимитровско), Неделкова Гращица 
(Кюстендилско).

Нов&нски ф — вм. *Новоански, от новоан- 
чанин  ’жител на с. Нови хан, Елинпелин- 
ск о\ Ихтиман, Ихтиманско.

Новач м  — успоредна форма на Новак с 
друго окончание. Новачев ф. Новоселец 
(Новозагорско), Камено (Бургаско), Победа- 
(Толбухинско), Генерал Тошево.

Новачански ф  — от с. Новачене (Ботев
градско). Скравена (Ботевградско).

Новачко м  — умалит. от Новач или от 
Новак. Новачков ф. Новозагорско, Ка
мено поле (Бе лос латинско).

Нбве м  — съкрат. от Новак. Новев ф.. 
Радомирско, Орехово.
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Новий и Новия пр  — от нов ’новодо- 
гшъл, новопостъпил и под.* Севлиево, 1900, 
Чирпан, Липница (Ботевградско).

Новйк м  — разновидност на Новак. Но- 
вйков ф. Габрово (гроб).

Новйчко м  — умалит. от Новик. Новйч- 
►ков ф. Пловдив.

Новка ж — женска форма от Новко. Бе- 
гуновци (Брезнишко), р. 1935.

Новкиришки ф — от нови ки р й ш и  (греди 
па къща). Враца.

Новко м  — разновидност на Новак. Вра
чанско, Долна Секирна (Брезнишко), Долна 
Мел на (Трънско), Благоевград. Новков ф. 
Бучино, Берковица, Михайловград, Кюстен
дил, Омуртагско.

*Ново м  — съкрат. от Новак. Новов ф. 
Пловдив.

Новодранов ф — може би вм. *Недодра- 
нов. Стара Загора.

Новомйр м  — рус. Новомир, образувано 
по модела Владимир, Любомир. Род. 
към 1940.

Новопазарски ф — от град Нови пазар. 
Шумен.

Новопокръстен пр  — прадядото бил приел 
израилтянство, а правнукът отново ста
нал християнин; срв. Покръстенов. Станке 
Димитров, 1838.

Новоселец ф — от Ново село (Щипско), 
.преселен във Велес, после в Кюстендил. 
Кюстендил, 1900.

Новоселов ф — от някое Ново село (та
кива има около 20) или от с. Новосел (Плов
дивско). Габрово, 1927.

Новоселски ф — в София — от Новоселци 
-(Елин Пелин), в Берковица и Лехчево — 
от Ново село, Михайловградско; във Ви
дин — от Ново село, Видинско.

Новоусенлиев ф — от някое село Ново 
Осеново.

Новтеков ф. Чавдар (Пирдопско).
Ногалчев ф  — от диал. *ногалче *?’ 

Варна.
Нодев ф  — а) от гр. vwWg ’беззъб*; 

б) от рум. nod ’възел* (?)
Ноджелов ф  — разновидност на Ножде- 

лов. Баня (Панагюрско).
Нодин ф — може би от общ произход с 

Нодев. Миланово (Оюгенско).
Ноел м  — фр. Noel ’Коледа, Рождество’. 

Варна, р. 1956 (бабата французойка).
Ножаров ф  — от нож ар ’който прави и 

продава ножове’. Етрополе, Гоце Делчев, 
1905.

Ножделов ф. Пловдив.
Ножичков ф. Пловдив.
Ножков и Ножчев ф  — писмена разно

видност на Ношков, Ношчев. Бургас, 
•Стара Загора.

Нозйков ф  — от Назиков с преход на а 
в о. Пазарджик.

Ной м  — библейско име, евр. „утеха“. 
Старо, рядко. Ноев ф. Сливен, Габрово, 
Варна, Омуртаг, Бистрица (Софийско).

Нойка ж — женска форма от Нойко. 
Вайганд, Синод, именник.

Нойко м  — умалит. от Ной или от Нойо. 
Ямбол. Нойков ф. Ямбол, Сливен, Дряново.

Нойо м  — разширено от Ной. Елена, 
1844, Сливен, 1843, Сопот, Стара Загора, 
Шумен, Бяла, Стражица (Горнооряхов
ско). Ноев ф . Калофер, Тутракан, Сопот, 
Сомовит.

Нойчо м  — умалит. от Ной или от Нойо^ 
Панагюрище, 1860, Сливен. Нойчев ф. 
Панагюрище.

Ноко м — от Новко или от Нойко с 
изпадане на е, й. Ноков ф . Котел, 1867, 
Славотин (Михайловградско).

Нокьо м  — от Нойко с премет на йота- 
цията. Нокьовци род в Дружево (Свогенско).

Нокя ж — от Нойка с премет на йотация- 
та. Брезник.

Нолаов ф — може би далечно видоиз
менение от Николаев, Прилеп, 1844.

Нолко м  — съкрат. от Манолко. Нолков ф. 
Мадан (Михайловградско).

Нолчо м  — съкрат. от Манолчо. Нолчев ф. 
Бургас, 1908.

Нольо м  — видоизменено от Манол. Н6- 
лев ф. Пещера, Брацигово, Пловдив, 
Мрамор (Софийско).

Номоконов ф — може би съкрат. от 
ном окандн  ’книга с черковни правила* 
(гр. vopoxavo>v).

Нона ж — а) женска форма срещу Ноно, 
Ноньо; б) рум. Nona. Пирдоп, рядко на 
разни места из страната. Нонински ф. Тру- 
довец (Ботевградско), Борован (Белосла- 
тинско).

Нонка ле умалит. от Нона. Софий
ско, Ловеч (гроб).

Нонко м  — умалит. от Ноно, Ноньо. 
Пирдоп, Карлово. Нонко в ф.

Ноно м  — а) от Никола, Николай с дет
ско повтаряне на съгласната; б) произволно 
видоизменение от Иван или от Йоно; 
в) рум. Nonu от гр. Novvog. Нонов ф . 
Пазарджик, 1893. Трудовец (Ботевград
ско). Ноновскиф. Трудовец, Скравена (Бо
тевградско).

Нончо м  — умалит. от Ноно, Ноньо. 
Стрелча (Панагюрско). Нончев ф. Вълкова 
Слатина(Ломско),1870,Кошарник(Михайлов- 
градско), Врачанско, Татарево (Първо
майско).

Ноньо м  — успоредна форма на Ноно с 
меко окончание. Кукорево (Ямболско), 
Горна Оряховица. Нонев ф. Сливен, 1883, 
Стара Загора.

Нора ж — съкрат. от Елеонора. Сравни
телно ново и рядко.

Нори м  — съкрат. от Никанор. Изгрев 
(Плевенско), р. 1937. Норев ф.
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Норка ж — умалит. от Нора. Петрич, 
1954.

*Норчо м — умалит. от Нори. Норчев ф. 
Панагюрище.

Носачев ф — от носач, навярно превод 
ла Хамалски. Варна.

Носков ф — видоизменено от Москов (?) 
Горни Цибър (Ломско).

Нота ж — женска форма срещу Ноте, 
Ното. Брезнишко, Трънско.

Ноте м  — югозападна форма на Ното. 
Кондофрей (Радомирско). Нот&в ф. Добро- 
славци (Софийско), Големи Върбовник 
(Станкедимитровско).

Нотка ж — умалит. от Нота. Ямбол. 
Нотко м — умалит. от Ното. Нотков ф. 

Кътина (Софийско).
Ното м  — видоизменено от Панайот. 

Нотов ф. София, 1893, Пловдив, Нотовски ф. 
Бесарабия. Нотович ф. Търново, 1862. 

Нотуров ф.
Нотьо м  — успоредна форма на Ното с 

меко окончание. Бургас. Нотев ф. Бургас, 
Каменец (Ямболско).

Нофер м  — съкрат. от гр. N?6<ppa>v (?) 
Пловдив.

Нохчо м  — от Ношчо с преход на шч в 
хч . Нохчев ф. Карнобат.

Ноча ж — женска форма срещу Ночо. 
Шумен.

Ноче м — разновидност на Ночо. Елин 
Пелин, Мусачево (Елинпелинско). Ночев ф. 
Елин Пелин, Мусачево.

Ночка ж — умалит. от Ноча или съкрат. 
направо от Панайотка. Шумен, Търново, 
р. 1885.

Ночко м  — умалит. от Ночо. Шумен. 
Ночков ф.

Ночо м  — видоизменено от Панайот, 
Нойчо, Нончо или друго подобно име. 
Лопян (Ботевградско), Стефаново (Ловеш
ко), Шумен. Ночев ф. Стефаново, Златарица 
(Еленско), Нова Загора, Лесичево (Па
зарджишко), Станке Димитров, Берковица. 
Ночов ф. Лопян, Пирдоп. Ночевски ф.

Ношко м  — разновидност на Ночко. Нош- 
ков ф. Бургас, 1893, Ямбол.

Ношчо м  — успоредна форма на Ношко 
с  друго окончание. Ношчев ф. Стара Загора.

*Нощьо м  — разновидност на Ношчо или 
на Нотьо (?) Нощев ф.

Ноястов ф. Търговище, 1882.
Нравков ф — навярно вм. Мравков. 
Нуков ф — вм. *Внуков. Голямо Чочове- 

ии (Сливенско), Сомовит.
Нулата п р  — от н ула  (често употребяаал 

тая дума, когато била още малко позната). 
Ботевград.

Нумеров ф — от нумер\ вж. Нулата. 
Карлово.

Нуна ж — женска форма срещу Нуно. 
Бр. Миладинови.

Нуне м  — югозападна форма на Нуньо, 
Нуно. Нунев ф. Свогенско, Драговищица 
(Софийско).

Нунка1 ж — женска форма срещу Нунко. 
Крушово (Карнобатско).

Нунка2 м  — западна форма на Нунко. 
Банско. Нунков ф.

Нунко м  — умалит. от Нуньо, Нуно. 
Чирпан. Нунков ф. Чирпан, 1910.

Нуно м  — от диал. нуно  ’кръстник, кум’ 
(от гр. vov6g) — пожелателно име: да по
расне, да стане кръстник и кум. Габровско. 
Нунов ф. Гостилица (Габровско), Айтос, 
Видин.

Нунта ж — от Нуна с вмъкнато т . 
Бр. Миладинови.

Нунчо м  — умалит. от Нуно, Нуньо. 
Софийско, Чирпан. Нунчев ф.

Нуньо м  — успоредна форма на Нуно с 
меко окончание. ИзБ. Нунев ф. Стара За
гора, Търговище, Бяла.

Нупетов ф  — разновидност на Напетов 
(неударено а ^ » о - + у ) .  Станке Димитров.

Нура и Нурка ж — женска форма срещу 
Нурьо. Синод, именник.

Нурджйев ф  — може би вм. Нараджиев. 
Пловдив.

Нурушка ж — от Нур(а)+уш/са. Синод, 
именник.

* Нурьо м  — от диал. н ур  ’светлина, сия
ние, озарение(което пада от небето)’(ар.-тур. 
пиг). Нурев Пазарджик, Павликени, Русе.

Нурян м  — от Нурь(о) +  ан. Нурянов ф.
Нусев ф  — от гр. voOg ’ум, разум’. 

Варна.
Нусторов ф — видоизменено от Несто- 

ров. Банско, Разлог.
Нута ж — разновидност на Нунта, Нунка. 

Брезнишко.
Нухов ф — вм. *Евнухов, от евнух  

’скопен мъж* (гр. euvoOxofi)- Разград.
Нуца ж — от Нуна с друго окончание, 

както Мина и Мица, Нена и Неца. Литако- 
во, Правец (Ботевградско), Войново (Ду- 
ловско).

Нуц(о) м  — рум. Nut, съкрат. от друго 
име. Нуцов ф . Силистра, 1917, Русе, Варна.

Нуцул м  — от Нуц(о) +  у л . Нуцулов ф. 
Русе%.

Нучев ф — разновидност на Нуков. Плов
див, Сливен.

Нуша ж — съкрат. от Ануша. Лехчево 
(Михайловградско), 1961.

Нушка1 ж — съкрат. от Анушка, Теме
нужка или друго подобно име. Рядко.

Нушка2 ф . (Иван Нушка, Станке Ди
митров, 1879).

Нушко м  — умалит. от Нушо. Нушков ф.
Нушо м  — съкрат. от Мануш, Януш или 

друго подобно име. Нушев ф. Елешница 
(Разложко), Пловдив.

Нущаков ф  — от прякор Н ущ ака  — който 
често повтаря рум. пи §tiu *не знам’.
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Нущев ф — от същия произход с Нуща- 
ков. Добромирка (Севлиевско).

Ньбко м . — видоизменено от Панайот. 
Бачково, Родопите.

Ньона ж — кръстоска от Нона и Йона. 
Избегли (Асеновградско), Чирпан.

Ньонка ж — умалит. от Ньона. Пещера.
Ньоньоков ф. Гомотарци (Видинско).
Ньоров ф. Владимирово (Михайловград

ско).
Ньото м  — разновидност на Ньоко. 

Ньетев ф. Стара Загора, Сливен.
Нюсев ф — разновидност на Нусев. Варна.
Нюша ж — съкрат. от Анюша. Едини

чен случай.
Няга ж — от Нега със старинно якзне. 

Бр. Миладинови, Орехово, р. 1894, 1906, 
Попина (Силистренско).

Нягал м  — от Нягол с преход на неуда
реното о в а. Няга лов ф. Типично за Ка
занлък.

Няго м  — якавска форма на Него. Со
мовит, р. 1901.

Нягол м  — якавска форма на Негол. Ка
лофер, 1845, Клисура (Карловско), Стрелча 
(Панагюрско), Копривщица, Търново, 1845, 
Ловеч, Ловешко, Карнобат, Варненско,

Дулово. Няголов ф. Калофер, Котел, Сли
венско, Айтоско, Карнобатско, Хасково, 
Свищов, Арчар (Видинско 1870, Крушове- 
не (Ореховско).

Нягул м  — писмена разновидност на Ня
гол. Копривщица, Пловдив. Толбухин. 
Нягулов ф. Копривщица, Сливенско, Търго
вище, Толбухин.

Нягула ж — женска форма от Нягул. 
Етрополски манастир, 1648.

*Някйш м  — разновидност на Някшо. 
Някйшев ф. Русе.

Някша ж — рум. Neac§a от бълг. Няга. 
Балчишко.

Някшо м  — рум. Neac§u от бълг. Няго. 
Попина (Силистренско). Някшев ф. Волка- 
нец (Бесарабия), Болгарад, Варна,* 1893, 
Сомовит, Кула.

Някшол м  — от Някш(о) +  ол. Някшо- 
лов ф. Плевен.

Нямцов ф — от Немцрв с диалектно яка- 
не. Силистра, 1908.

Няцо м  — а) от Няго с друго оконча
ние; б) от Нецо с якане под румънско влия
ние. Черквица (Никополско), р. 1882, 1914. 
Няцо в ф. Черквица, Сомовит.
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Обай маков ф  — навярно във връзка с 
юбайвам или с диал. обайник  ’муска, аму
лет’. Орехово.

Обан м  — видоизменено от Убан, Хубан. 
Обанов ф. Севлиево, 1900.

Оббов ф  — разновидност на Обов.
Обедйн ф — вм. *О бидймски\ вж. Оби

дим кин. Кюстендил, 1879.
Обесников ф — от обесник в конкретно 

или преносно значение. Ловеч, 1878, Стара 
Загора.

*Обецан м  — от диал. *обецан *мъж с 
обеца на ухото’ (обеца слагат на момче, 
родено след поморче — за здраве и дълъг 
живот); срв. Дупко. Обецанов ф. Банско.

Обидйев ф  — съкрат. от *Обидимлиев, от 
с. Обидим. Благоевград.

Обидймкин ф  — от обидим ка  ’жена от 
с .  Обидим, Гоцеделчевско’. Разложко.

Обйчка ж — а) пожелателно име: да е 
обична; б) еднакво по значение с Обецан. 
Цацуровци, р. 1912, Озърновци, р. 1927 

езнишко).
блака пр  — от облак  (мрачен като облак 

и бързо се носи от място на място). Луко
вит. Облаков ф. Бела Слатина, Пловдив, 
Сливен, Ямбол, Дивдядово (Шуменско). 
Облачни и Облашки ф.

Обляков ф — навярно вм. Облаков. Ка- 
зичене (Софийско) — външно лице.

Обов ф — според семеен спомен: бил аба
джия и имал работа с арнаути, които вместо 
^абаджията казвали дбата. Плевен.

Оборинов ф. Варна.
Обрад м  — старинно име „да обрадва, 

да радва близките си“. Етрополски ма
настир, 1648, Сливница, 1944. Обр&дов ф.

Образцбв ф — от Образцов чифлик край 
Русе (дълго време работил там). Русе, 1936.

Обранйя ж — вм. *Обрения, женска 
•форма от Обрен. Трънско.

Обрезанов ф — от диал. *обрезан ’обря- 
зан, потурчен българин*. Пловдив.

Обрейка ж — женска форма срещу Обрей- 
ко. Никополско.

Обрейко м  — от Обретко (Обретько) с 
лреход на т ’ в й. Сопот. Обрейков ф. Сопот,

Карлово, Пловдив, Гол. Конаре (Пловдив
ско), Стара Загора, Бургас, Търговище.

Обрен м  — съкрат. от Обретен. Търго
вищко, 17 век, Стара Загора. Обренов ф. 
Лесковац (Моравско). Обренович ф. Русе, 
1867.

Обренко м  — умалит. от Обрен. Търго
вищко, 17 век. Обрейков ф. Търговище.

Обретен м  — от старинно обретен ’на
мерен* — еднакво по значение и повод за 
възникване с Найден. Етрополски мана
стир, 1648, Лом, 1870, Русенско, Шумен, 
Чепинци (Софийско). Обретенов ф. Шумен, 
1843, Русе, Провадия, Чепинци (Софийско), 
Краево (Ботевградско). Обретеновци род в 
Рашково (Ботевградско).

Обретена ж — женска форма срещу Обре
тен. Бухово (Софийско), 1648.

Обретенйя ж — женска форма от Обре
тен. Кострошовци (Трънско).

Обретенчо м  — умалит. от Обретен. Обре- 
тенчев ф. Габрово.

Обретин м  — разновидност на Обретен. 
Обретинов ф. Стубел (Михайловградско).

Обретина ж — разновидност на Обре
тена. Ник. Милев.

Обретко м  — вж. Обрятко. Шумен, 1861.
Обр&цов ф. Ракитница (Видинско).
Обрешко м  — видоизменено от Обретко. 

Дряново, Павликени, Русе, Толбухин, Со
фийско. Обрешков ф. Русе, Разград, Варна, 
Бабадаг, Горна Оряховица, Ловеч.

Обрядко м  — писмена разновидност на 
Обрятко. Шумен. Обрядков ф. Шумен.

Обрятко м  — съкрат. от Обретен с вто
рично или старинно якане. Шумен, Търго
вище. Обрятков ф.

Обухов ф — руско име (бащата русин). 
Ямбол.

Обущаров ф — от обущ ар  (може би и 
превод на Кундураджиев). Сопот, Асенов
град, Търново, Варна, Казанлък.

Обшййков ф. Лясковец.
Общйнски ф — от общ ина  по някакъв 

повод, напр. в Асеновград било подхвърлено 
дете и отгледано за сметка на градската 66- 
щина. Асеновград, Пловдив.
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Овагим м  — арменско име. Ловеч. Ова- 
гимов ф. Плевен.

Овагин ф — разновидност на Овагимов. 
Севлиево.

Овалов ф — от тур. ovali ’полски, полян- 
ски’ (от полско село се заселил в планин
ско и му казвали Овалийчето); срв. Увалиев. 
Кубадин (Грудовско), Ямбол.

Ован м  — от Йован с изпадане на й .  
Извор, 1755, Копривщица. Ованов ф.

Ован а ж — от Йована с изпадане на й . 
Старо.

Овдов ф — може би от необичайната в 
говора дума двде ’тук’; срв. Котрев, Ка- 
варимов, Кугийски. Видин.

Оведенски ф  — от диал. Оведене ’праз
ник Въведение, Въведене’ (рум. ovidenie). 
Орехово.

Овенов ф — от прякор Овена. Шумен, 
1893, Силистра, 1897, Варна.

Овереклиев ф — може би от някое село 
с подобно име. Търново.

Овесов ф — от овес по някакъв повод. 
Лозен (Пазарджишко).

Овиорски ф.
Овнански ф  — може би от прякор с из

пуснато начално г.
Овнаров и Овнарски ф — от овнар  ’търго

вец или пастир на овни’. Горна Василица 
Лещехан (Ихтиманско), Бистрица, Желез
ница (Софийско), Селище (Благоевградско), 
Благоевград.

Овощаров ф — от овощар.
Овроков ф — може би грешка или нарочно 

видоизменено от обрдк ’служба на светец’.
Овча ж —"видоизменено от Опча. Трънско.
Овчаров ф — от овчар или превод на Чо

банов. Рядко, на разни места из страната.
Овчарченски ф — от с. Овчарци (Ново

загорско или Станкедимитровско).
Овчев ф — може би видоизменено от 

Отчев. Кавадарци, 1917.
Овчеларец ф — от с. Овчеларе (Свети Кли

мент, Карловско). Калофер, 1914. Овчела- 
ров ф. Калофер, Карлово.

Овчеполски ф — от с. Овчеполци (Па
зарджишко).

Овчинйков ф  — от диал. овченйк ’ядиво 
от гъсто овче мляко’. Търново.

Огнемйр м  — от Огньо +  м и р . Ново, 
рядко.

Огнен м  — от огнен или от Огн(ьо)+е«. 
Дебърско, София, 1908. Огненов ф. Нико
пол, 1897, Бургас, 1893, Охрид, 1917. 
Огнено(в)ски ф. Тресънче (Дебърско). 
Огненски ф.

Огненин м  — от Огнен+ц«. Прилеп, 
нар. песен.

Огни м  — разновидност на Огньо. Алфа
тар (Силистренско).

Огнов ф — вм. Огнев или *Огньов. Варна.
Огньо м  — от огън  — защитно име: да 

не му вреди огън или мълния; срв. Вълко,

Змейо, Сипко. Алфатар (Силистренско). 
Огнев ф.

Огнян м  — а) от Огнь(о)+ая; б) от диал. 
огнян  ’огнен’; срв. в народни песни Огнян 
змей. Вердикал, Владая, Иваняне, Мрамор» 
(Софийско), Мърчаево (Пернишко), Радо
мирско, Ракитово (Велинградско) и на
последък на разни места из страната. 
Огнянов ф. Котел, 1873, Кюстенджа, 
Никопол, Сомовит, Поповско. Огнянски ф. 
Падеш (Благоевградско).

Огняна ж — женска форма срещу Огнян. 
В миналото — рядко, напоследък на разни 
места из страната.

Огнянка ж — умалит. от Огняна. Петърч 
(Софийско), р. 1910.

Огойски ф  — от с. Огоя (Свогенско). 
Враца.

Огорелков ф — екавска форма на Ого- 
рялков. Пазарджик.

Огорялков ф — от диал. *огорялко  ’обго
рен от огън или комуто е изгорял имотът*. 
Панагюрище.

Огреяна ж — новосъздадено име, може 
би от Угра и Яна. Род. 1964.

Одаджййски ф — от диал. одаджия ’1. гот
вач на дружина овчари; 2. който наглежда 
стаи в хан или другаде’ (тур. odaci); срв. 
Собаджи. Литаково (Ботевградско).

Одваров ф — от диал. одвара ’отвара, изва
ра’. Поликраище (Горнооряховско).

Оделенов ф — от отделен (отделил се от 
родителите и братята си.). Рашково (Ботев
градско).

Одет ж — фр. Odette. Единичен'случай. 
Търново, р. 1900.

Оджаков ф — от диал. оджак ’огнище’ 
(тур. осак) — може би много пушел като 
оджак. Лясковец (Възраждането), Русе, 
Охрид.

бджов ф — вм. Ходжов. Троян, 1893. 
Чепинци (Софийско).

Одинов ф. Шумен.
Одисей м  — гр. *08иое6с — име*! от] антич

ната митология. Рядко. Пловдив, р. 1927, 
Русе, 1936, Варна, София. Одисеев ф. 
Стара Загора, Пловдив.

Ододжййски ф — разновидност на Одад- 
жийски. Ружинци (Белоградчишко).

Одренка ж — вм. *Одринка (?) Кътина 
(Софийско), р. 1931.

Одрински ф  — от град Одрин. Плевен, 
1927, Шумен, 1940, Йордан Йовково (Толбу
хинско), Лехчево (Михайловградско).

Ожилка ж. Само у Вайганд.
Озйровски ф — от с. Озирово (Берковско). 

Враца.
Озярски ф — може би от някое село с 

подобно име. Симитли.
Ойко м  — от Окьо с изместване на. йота- 

цията. Сливен (старо). Ойков ф. Сливен, 
Варна.
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*Ойкьо м  — от Окьо с удвояване на йота- 
цията. 0  й к ь о в о т о  местност в Пра
вец (Ботевградско).

Ойнаков ф — от тур. oynak ’игрив*. Ви- 
ница (Варненско).

Ойрадин м . Само у Вайганд.
Ой чо м  — успоредна форма на Ойко. 

Ойчев ф.
Окадъров ф — от ар.-тур. okadar ’тол

кова, дотолкова’ — поради често и непра
вилно повтаряне на тая дума. Пловдив.

Окалов ф — вж. Укалски. Михайловград.
Океан м  — а) рум. Ochean; б) според 

обяснения от Врачанско: бащата бил на 
печалба в Америка и като се връщал, на
правил му най-силно впечатление Атланти
чески океан; срв. Американ, Африкан. 
Видин, р. 1907, Враца, р. към 1895, Бер
ковица, р. 1910, Михайловград, р. 1918, 
1927, Рогозен (Белослатинско). Океанов ф.

Окербшев ф — от рум. ochi ’око’ или 
ochire ’поглед’; срв. Очко, Око. Свищов.

Оклев ф  — от прякор О кле , Окльо
’човек с големи очи’. Прилеп.

Око м  — от око — заклинателно име: 
да го пазят като окото си. Оков ф. Врачан
ско, Цървище (Станкедимитровско), Ляско
вец. Оковски ф. Кула, 1893, Бойница (Кул- 
ско).

Окол м  — от Ок(о)+ол. Етрополски ма
настир, 1648.

Околийски ф — видоизменено от Околски. 
Станке Димитров, 1908.

Околлй ф — стара форма на Околски. 
Самоков, 1852.

Околски ф  — от с. Горни или Долни Окол 
(Самоковско). Самоков.

Окселинов ф.
Оксйнович ф — от * Океан, видоизменено 

от Аксенти.
Оксентов ф  — от *Оксент(и), видоизме

нено от Аксенти. Силистра.
Оксилов ф. Михайловград.
Октав м  — фр. Octave. Единичен случай, 

Михайловград, 1957.
Октавия ж — лат. Octavia. Единичен 

случай, 1950.
Октомврийски ф — навярно псевдоним 

във връзка с Октомврийската революция. 
Шумен, София.

Окьо м  — успоредна форма на Око, 
Очко. Окев ф.

Олвановски ф — вм. Алвановски. Тър
говище, 1882.

Олга ж ■ рус. Ольга, име на киевска 
княгиня, канонизирана като светица. От 
Възраждането насам, на разни места из 
страната.

Ол& м '— от Йоле с изпадане на й\ срв. 
Ован, Ордан. Олев ф. Благоевград.

ОлЬг м  — рус. Олег, име от скандинавски 
произход, у нас разпространено напоследък 
по литературен път.

Олейников ф — разновидност на Олени- 
ков (?)

Олек м  — вм. Олег. Деца на разни Mecrai 
напоследък.

Олеко м  — от Алеко с преход на а в о. 
О леко в ф. Габрово, 1903, Търново.

Олеников ф — видоизменено от Але- 
наков (?) Пловдив.

Оливер м  — италианско име от лат. 
olivifer ’маслинодаен’. Дебърско.

Оливера ж — женска форма срещу Оли
вер. Скопие, 1942.

Олйвка ж — съкрат. от Оливера. Ми
хайловград, р. 1938.

Олимбйя ж — от Олимпия с новогръцко  ̂
озвучаване на м п  в м б. Пловдив, р. 1877, 
Каварна.

ОлЙМПИ И ОлЙМПИЙ М  — гр. 3OX6|JL7CtO€4, 
по името на планината Олимп. Старо.

Олимпиада и Олимпияда ж—гр. ’ОХбртесас, 
-а5ос. Видин, р. 1861, Силистра, 1893, 
Шумен, р. 1885, Поморие, 1893, Кюстен
дил, р. 1889, Сушица (Горнооряховско), 
1956.

Олимпйя ж — женска форма срещу Олим- 
пи. Пловдив, р. 1895, Свищов, р. 1955, 
Долни Богров (Софийско), р. 1938.

Олованов и Оловански ф — може би 
от рум. Olivian. Белотинци (Михайлов- 
градско).

Оловенков ф. Панагюрище.
Олтинка ж — от рум. olteanca ’жителка, 

на Олтения’. Русе.
Олче м  — умалит. от Оле. Македония. 

Олчев ф.
Олшевски ф.
*Олюд м  — пожелателно име: да олю- 

ди, да насели, да даде поколение.
Олютко м  — вм. *Олюдко, умалит. от 

Олюд.
Олюшко м  — разновидност на Олютко. 

Олюшков ф. Пловдив.
Оля ж — рус. Оля, умалит. от Олга. 

Берковица, р. 1960, Лехчево (Михайлов
градско), р. 1960.

Олянов ф  — според местни сведения: 
скарал се с баща си в Лясковец, отрекъл се  
от родовото си име Бъчваров и съчинил нова 
по името на жена си Олга. Варна, 1940.

Омайников ф — от о м а й н и к  ’омаен чо
век, който омайва, магьосва’. Сливен,. 
1900, 1962.

Омайски ф — от омая  ’магьосване, магия’. 
Ярлово (Самоковско).

Ом&рбалиев ф  — от диал. ом арбалия  ’жи
тел на с. Долни Омарбас (Домлян, Кар
ловско)’.

Омарски ф  — може би от турско л. и. 
Омар. Типченица (Врачанско).

Омарчевски ф — от с. Омарчево (Ново
загорско). Нова Загора.

Омерски ф  — може би от турско л. и. 
Омер; срв. Омарски. Кюстендил.
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Омортаг и Омуртаг м  — име на старобъл
гарски владетел. Ново, рядко.

Омурски ф —  разновидност на Умуров. 
Пловдив.

Онбашев ф —  от тур. onba§i ’десетник, 
началник на десет души*.

Онбашйята пр — от остар. днбашйя; вж. 
Онбашев. Драгоданово (Поморийско).

Онбешев ф —  от тур. on be§ ’петнайсет* 
(може би били петнайсет деца на родителите 
си). Дибич (Шуменско).

Онгирски ф.
Сндев ф — от диал. днде ’там’; срв. 

Овдов. Ихтиман.
Ондеров ф —  видоизменено от рум. un- 

tar ’маелар’ (?) Козлодуй.
Оникилйев ф —  от тур. on ikili *от 12 

части; един от дванайсетте*; срв. Онбешев. 
Варна.

Снко м — от Йонко с изпадане на й. 
Онков ф.

Оно м  — от Йоно с изпадане на й. Онов 
ф. Калояново, Ръжево Конаре (Пловдив
ско). С нобски ф. Ръжево Конаре, Пловдив.

Онуфри и Онуфрий м  — гр. ’Отобфрюс 
’хранач на магарета* — име на календарски 
светия. Рядко, старо. Онуфриев ф

Онуфро м  — видоизменено от Онуфри. 
Шумен, 1940.

Онцов ф — от рум. Оп{, видоизменено 
от Йоан. Хайредин (Ореховско).

Ончо м — от Йончо с изпадане на й. 
Типично за Грудовско (Бистрица, Драчево, 
Проход, Факия), модернизират го на Ог
нян. Ончев ф. Грудовско.

Опакалйев ф —  от диал. опакалйя ’жи
тел на с. Опака, Поповско’. Русе.

Опанов и Опански ф —  от с. Опан (Ста- 
розагорско). Казанлък, Стара Загора, Ло
веч, Каблешково (Поморийско).

Опашков ф —  от опашка по някакъв по
вод. Разлог.

Опашнев ф  — от диал. *опашня ’?* 
Радомирско.

Опйнчин ф —  от опинци ’цървули*.
*Опленко м  —  от диал. оплен ’стол на 

волска кола’ — защитно име по малоценен 
и вечен домашен предмет; срв. Стрехчо, 
Праго, Брусо. Опленков ф. Сливница, Ра
кита (Сливнишко).

*Опин м  — от Оп(ьо)+ин. Опинов ф. 
Пловдив.

Оплетненски ф  — от с. Оплетня (Сво- 
тенско). Згориград (Врачанско), Враца.

Спов ф. Сеславци (Софийско), 1888.
Спорът (Спурът) пр —  от диал. дпор 

’подкрепа, опора*. Котел. Споров ф. Ко
тел, Русе.

Спра ж — от рум. Оргеа, женска форма 
-срещу Опро. Ореховско, Сомовит, Никопол- 
ско. Спрян ф. Видин.

Оправкин ф.

* Опрал м  — от Опр(о)+ал; срв. рум. 
Oprel. Опрал е в ф.

Опран м  — от Опр(о)+яя; срв. рум. 
Оргап. Опранов ф. Петрич.

Опреньо м  — видоизменено от Опро, Оп- 
рьо. Вайганд, Синод, именник.

Опретен м  — кръстоска от Опро и Обре- 
тен. Вайганд, Синод, именник.

Спри м  — разновидност на Опрьо. Русе. 
Спрев ф. Сомовит, Тутракан.

Оприетка ж — умалит. от Оприя. Пле
вен, 1917.

Опрйка1 ж — рум. Oprica, умалит. от 
Опра. Видинско.

Опрйка2 м  — мъжка форма от Опрйка1. 
Опрйков ф. Видин.

Опрйна ж — рум. Oprina, разширено от 
Опра. Видин.

Опрйца1 ж — рум. Oprija, от Опр(а)+ 
ица. Ломско, Габрово.

Опрйца2 м  — мъжка форма от Опрйца1. 
Опрйцов и Опрйцев ф. Козлодуй.

Опрйша ж — рум. Opri$e, разширено от 
Опра. Свищов.

Опрйя ж — разновидност на Опрйца1.
Опро м  — рум. Орги, от a opri ’спирам* — 

заклинателно име, еднакво по значение и 
повод за кръщаване с Доста, Запрян, Ста
мат. Видинско, Орехово. Опров ф. Орехово, 
Ореховско, Подем (Плевенско).

Опрьо м — успоредна форма на Опро с 
меко окончание. Спрев ф.

Сптев ф.
Оптеров и Сптиров ф. Калофер.
Спча ж съкрат. от Калиопа.
Опълченов и Опълченски ф — от о п ъ л

ченец. Варна, Толбухин, Стара Загора, 
Ловеч, Горан (Ловешко), Костенец.

Опьо м  — може би от гр.к. бф, бябс ’глас, 
песен, дума, око, изглед*. Стара Загора, 
1893. Спев ф. Калофер.

Ораклиев ф — може би видоизменено от 
Оракчиев.

Ораков ф — от тур. огак ’сърп, жътва' 
или съкрат. от Оракчиев.

Оракчйев ф — от диал. оракчйя ’жътвар’ 
(тур. orak^i). Пловдив.

Оранов и Оран ски ф — а) от тур. огап 
’мярка, отношение, маниер*; б) от с. Ора- 
ново (Благоевградско). Варна.

Ораховац ф — черногорско име, от сръб. 
орах  ’орех*.

Орачев ф — от орач , може би превод на 
Чифчиев. Стара Загора, 1877, 1950, Ка
занлък, Ямбол, Елховско.

Орашйк п р  — от тур. ugra§ik ’трудолю
бив, работлив*. Еленчанин в Цариград, 
1844. Орашъков ф. Копривщица.

Орбецов ф  — от диал. *орбец ’слепец’; 
вж. Орбов.

Орбов ф — от рум. orb ’сляп*. Видин.
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Оргазанов и Оргозанов ф — от диал. 
*оргазан  ’трудолюбив, работлив човек* 
{от гр. £рча£ора?). Пловдив.

Органджйев ф — вм. Йорганджиев. Велес.
Орда ж — от Йорда с изпаднало й . Бр. 

Миладинови.
Ордакия м  — от Йордаки с изпаднало 

й. Вършец, р. 1898.
Ордан м  — от Йордан с изпаднало й. 

Трън, 1960.
Орде м  — разновидност на Ордо. Радо

мирско. Ордев ф. Радомирско, Свети Никола 
(Македония), 1917.

Ордена ж — вм. Йордана. Прилеп, нар. 
песен.

Ордо м  — от Йордо с изпадане на й. 
Радомир.

Оренйка ж — видоизменено от Орханий- 
ка. Маслово (Софийско), р. 1910.

Ореоли ф — от итал. aureola ’ореол на 
светец’. Пловдив.

Орести м  — гр. Ч)р6отт]с — име от антич
ната митология. Каварна, р. 1905.

Орехов ф — може би от прякор Ореха. 
Твърдица (Сливенско), Сливен.

Орешана ж — женска форма срещу Ореш- 
ко. Замфирово (Берковско), р. 1929.

Орешара пр  — от орешар ’продавач или 
любител на орехи’. Гол. Пещене (Врачан
ско). Орешаров ф. Абланица (Ловешко), 
Махалата (Плевенско).

Орешенски ф — от с. Орешене (Тетевен
ско). Кнежа.

Орешко м  — от дърво и плод орех; 
срв. Крушо, Череша и др. Габрово, 1882, 
Горна Оряховица. Орешков ф. Казанлък, 
1868, Орехово, Копривщица, Чирпан, Лом, 
Видин, Грудово.

Орея ж — гр. ’0 реСу. Пловдив, р. 1896, 
Асеновград.

Орианка ж — видоизменено и умалит. от 
Арияна.

Оризаров и Оризарски ф — от оризар  
или видоизменено от Озировски. Берко
вица, 1903, Люта (Михайловградско).

Оризов ф — може би видоизменено от 
Ризов. Самоков (външно лице).

Орйлов ф — вм. Урилов. Торово (Юго
славия), 1917.

Орка ж — умалит. от Орхания. Мрамор 
(Софийско). Оркин ф.

Орландо м  — итал. Orlando. Орландов 
ф. Пловдив.

Орленскй ф — от местността Орля над 
селото. Врачеш (Ботевградско). Орленцйте 
род във Врачеш.

Орлето пр  — от орлЬ. Плевен, 1886.
Орликов ф. Карлово, 1904.
Орлйн м  — от о р е л + и н . В миналото съв

сем рядкс  ̂ напоследък тук-таме из стра
ната. Орлинов ф.

Орлйна ж — женска форма от Орлин. 
Горна Баня, р. 1949.

Орлйнски ф — видоизменено от Фър- 
лински. Алфатар (Силистренско).

Орлов и Орловски ф — от прякор О ргла  
или от орлдву орловски  ’като на орел’. 
Айтос, Чирпан, 1897, Пещера, Курново, 
Лютаджик (Врачанско), Тетевен, 1893, 
Габрово.

Орманджйев ф — от диал. *ормандж ия  
’1. горски пазач; 2. лесовъд’ (тур. ormanci). 
Лозенградско, Варна.

Орманков ф — видоизменено от: а) Ор- 
манов; б) Армянов. Кюстендил (гроб).

Ормйнов и Ормански ф  — от прякор 
О рмана  ’човек, който работи в гората* 
(тур. orman), или съкрат. от *Делиорманов. 
Омуртаг, Смядово (Преславско), Карнобат, 
Кърнаре (Карловско), Кърджали, Боженица 
(Ботевградско).

Орманя п р  — диалектна форма на Ор
мана; вж. Орманов. Боженица (Ботевград
ско).

0ро м  — от Йоро с изпадане на й. Оров 
ф . Ботунец (Софийско).

Оровчанов ф — от някое село с подобно 
име. Велес.

Орозанджй ф — от диал. *орозандж й(я) 
’зидар, който маже с хоросан*. Кюстендил, 
1879.

Орозина ж. Род към 1900.
Орозов ф — вм. Хорозов. Казанлък, Вра

ца. Орозки ф. Горни Богров (Софийско).
Орон м  — от Арон с преход на неударе- 

ното а в о .  Оронов ф. Бистрица (Софийско); 
напоследък някои променят Оронов на 
Аронов.

Оропатски ф — може би от някое село с 
подобно име. Мурсалево (Станкедимитров- 
ско).

Орошаков ф — навярно видоизменено от 
Орашъков. София, 1897.

Орсов ф  — може би видоизменено от Ар- 
сов. Желява (Софийско).

Ортаков ф — от орт ак  ’съдружник* (тур. 
ortak). Пловдив. **

Ортакчййски ф — от диал. *орт акчйя  
’изполичар* (тур. ortak9 i). Карлово.

Ортанза ж фр. Hortense. Хърсово (Ма
кедония), Никопол, р. 1919.

Орто м  — съкрат. от Ортодокси. Ортов 
ф. Русе, Ново село (Видинско).

Ортодокс и Ортодокси м  — от гр. 
’православен’, правоверен*. Варна, 1940. 
Ортодоксиев ф. Варна.

Орукин ф  — може би от диал. ур о ки  
(ур уки )  ’болест или злина, причинена от 
урочасване*. София, 1893.

Орульов ф  — от рум. aurul ’златото’. 
Деветли агач (Бесарабия), 1857.

Орфей м  — гр. ’Орфвбс — име от антич
ната митология. Варна, р. към 1904, Бла
гоевград, р. 1912, Пловдив, р. 1922, Кю
стендил, р. 1925, Злогош (Кюстендилско), 
р. 1933, Красно село, р. 1964.
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Орфея ж — женска форма от Орфей. 
София, р. 1922.

Орхаев ф. Свищов.
Орхана ж — съкрат. от Орхания. Мра

мор (Софийско), р. 1918.
Орхангелиев ф — от Орханкелиев с озву

чаване на нк  в нг. Айтос.
Орханйев ф — навярно от град Орхание 

(Ботевград). Никопол, 1911.
Орханййка умалит. от Орхания.

Петърч (Софийско), р. 1908, 1911.
Орханйя ж — от Урания с вмъкнато х . 

Шумен, Мрамор (Софийско).
Орханкелиев ф — от диал. орханкьой- 

ли я  ’жител на с. Орхан кьой’ (Орханово, 
Бургаско). Бистрец (Грудовско).

Орхидеи м  — мъжка форма от Орхидея. 
Може би единичен случай.

Орхидея ж — от екзотичното двете ор
хидея. Ново, рядко.

Орце м  — разновидност на Орчо. Ор- 
цев ф. Белица (Разложко).

Орче ж — умалит. от Орхана. Мрамор 
(Софийско).

Орчо м  — умалит. от Оро, Орьо. Пана
гюрище, Пазарджишко. Орчов и Орчев ф. 
Панагюрище.

Оршевски ф — може би от град Оршова 
в Румъния.

Орьо м  — от Йорьо с изпадане на й\ 
срв. Ордан вм. Йордан. Орев ф. Бургас.

Оряшко м  — якавска форма на Орешко. 
Оряшко в ф. Панагюрище, Сопот, Троян.

Освалд м  — нем. Oswald. Павел баня 
(Казанлъшко).

Осевичин ф — от Осевица, жената на 
Осе (Осман). Банско.

Осенов ф  — може би съкрат. от Осенски.
Осеновеца п р  — от с. Осенов лак (Сво- 

генско). Рашково (Ботевградско).
Осенски ф — от с. Осен (Врачанско). 

Ловеч, Голец (Ловешко), Ботевград.
Осйков ф — а) от тревата или дървото 

осика\ срв. Остриков и Осинин; б) съкрат. 
от Осиковски. Плевен, 1900, Кнежа.

Осйковски ф — от с. Осиковица (Ботев
градско) или Осиково (Миланово, Своген- 
ско). Ботевград, Етрополе, Кнежа, Враца.

Осинец ф  — от с. Осен (Търговишко). 
Шумен.

Осйнин ф — родов прякор, от дървото 
осйна  ’трепетлика’. Долна Бела Речка 
(Берковско).

Осински ф  — разновидност на Осенски 
или на Осинец.

Оско м  — от Йоско с изпадане на f i r  
или умалит. от *Осе (Осман). Осков ф. 
Елешница (Велинградско).

Ослек пр  — може би от осел-\-ек. Коприв
щица. Ослекев ф. Копривщица.

Османлйев ф  — от диал. осм анлйя  ’1. тур
чин; 2. човек с широка душа’ (тур. osmanli). 
Шумен.

Османов ф — от турско л. и. Осман. 
Враца, Търново, Кремиковци.

Османя пр  — (приличал по нещо на из
вестния в селото циганин Осман). Трудо- 
вец (Ботевградско).

Осоярски ф — от диал. *усояр *жител на 
махала Усое или на усойно мж;то’. Тросково 
(Симитлийско).

Остенов ф — от остен —  възникнало по* 
някакъв повод. Пловдив.

Остоич ф.
Острев и Остров ф — от остър  ’лют, зъл’. 

Трявна, Дряново, Златарица (Еленско); 
Стрелец (Горнооряховско), Търново, Су
хиндол, Пловдив, Златица.

Острешев и Остришев ф — навярно близ
ко по произход и значение с Острев. Ка
занлък, 1893, Стара Загора, 1940.

Острйков ф — от прякор Острйката, 
а той от диал. ост рйка  ’трева, с която човек 
може да си пореже ръцете’; според семеен 
спомен: скарал се на един пиян, а той поч
нал да мърмори: ,,Тн си лют като острйка!“ 
Враца.

Островски ф — от с. Остров (Ореховско). 
Бела Слатина, Кнежа, Габаре (Белосла- 
тинско), Габрово.

Остролевски ф — от някое село с подобна 
име. Панчарево.

Остромски ф  — видоизменено от Остров- 
ски. Търново.

Остроумов ф — от остроумен.
Остроухов ф — може би грешка вм. 

Остроумов. Пловдив.
Остхаймеров ф. Видин.
Осфалд м — вм. Освалд. Стара Загора,. 

1940.
Осъмски ф — навярно псевдоним — ог 

река Осъм; срв. Витски. Плевен, Карлово.
Ота ж — от Йота с изпадане на й  или 

съкрат. от Панайота. Котел, 1873.
Оташлййски ф — вм. *Атешлийски (ог 

пер.-тур. ate§li ’огнен, пламенен’). Ихтиман, 
Търново.

Отварков ф — разновидност на Одваров. 
Пловдив.

Отйлия ж — нем. Ottilia, женска форма 
от Ото. Русе, 1937.

Отказов ф  — от от каз (отказал се ог 
нещо, напр. от женитба, или получил от
каз). Златарица (Еленско).

Отко м  — умалит. от Панайот. Петрич.
Ото1 м — съкрат. от Панайот. Бела Сла

тина.
Ото2 м — нем. Otto.
Отон м — разширено от Ото2. Поморие,. 

1893, Аликочово (Пещерско). Отонов ф; 
Пловдив, Асеновград.

Отровов ф — от прякор Отрдвата. Мил- 
ковица (Никополско). -

Отузбиров ф — от тур. otuz bir ’трийсет 
и едно — вид комарджийска игра на карти’. 
Котел, Каварна.
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Отчев ф — от прякор Отчето ’попа’. 
Ресен (Търновско), Търново.

Офа ж — може би видоизменено от Ка- 
лиопа. Рядко, старо.

Офеин и Офейн ф. Стара Загора.
Офелия ж — по името на героиня от 

Шекспировата трагедия Хамлет. Кюстен
дил, р. към 1910, Благоевград, р. 1926, 
Челопечене (Софийско), р. 1927, Пловдив, 
р. 1928, Враца, р. 1957, Берковица, р.
1959.

Офелов ф  — от гр. бфгХоб ’полза, печалба*. 
Пл овдив.

Офицеров ф — от оф ицер. Горна Оря
ховица, 1917, Търново, 1940.

Оханезов ф — арменско име. Враца.
Охлев ф — от Олев с вмъкнато х . Габ- 

рово, 1899.
Охов ф. Сливен.
Охрйденски ф  — вм. *Оходенски, от с. 

Оходен (Врачанско). Бела Слатина, 1900.
Охридски ф — от град Охрид.
Оцедаров и Оцед&рски ф  — от диал. 

оцедар ’оцетар*. Звъничево (Пазарджиш
ко), Правец (Ботевградско).

Оцетаров ф — от оцет ар  ’производител 
или продавач на оцет’. Брезово (Пловдив
ско).

Оцетов ф — от оцет  или съкрат. от 
Оцетаров. Лом, 1893, Самрков.

Оцкинов ф. Михалци (Търновско).

Оцо м  — от Йоцо с изпадане на й. Оцев ф .
Очев ф — фонетична форма на Отчев. 

Ресен (Търновско), Габрово (гроб), Плов
див.

Очин&лски ф  — може би от необичай
ната в говора дума учинайка  ’вуйна’. 
Пелитаково (Кюстендилско).

Очйнски ф. Згориград (Врачанско), Вра
ца.

Очко м —умалит. от Око, Окьо. Дебърско. 
Очков ф. Стефановци (Габровско), Габ
рово, Търново, Русе, Шумен, Казанлък, 
Сливен.

Очушки ф — от с. Очуша (Ихтиманско). 
Самоков.

Ошавков ф — от прякор Ошавко ’лю
бител на ошав’ или съкрат. от Ошавчиев.

Ошаво п р — от ошав. (пер.-тур. ho§af). 
Радомир, 1906. Ошавов ф. Сливен.

Ошавчиев ф  — от диал. *ошавчйя ’про
давач на ошав, на сушени плодове* (от 
пер.-тур. ho§af). Перник, Темелково (Пер
нишко).

Ошанеца п р  — от колиби Ошаните (Трев
ненско). Трявна (Възраждането). Ошанов 
ф. Трявна, 1882, Русе, 1917, Стара Загора

Ошански ф  — от с. Ошане (Белоград
чишко). Белоградчик.

Ошахов ф — вм. *Ошафов с преход на 
ф в х; вж. Ошавков. Щръклево (Русенско).

Ошйнов ф. Благоевград.
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п
Па- (съкрат. от папа  ’поп*) — първа 

съставна част на фамилни имена като Па- 
луков, Памихов, Паниколов.

Павал м — вм. *Павъл срещу Павла, 
както Петър срещу Петра. Софийско. Пав
лов ф.

Павел м  — гр. ПосОХос от лат. Paulus 
’малък* — име на християнски апостол. 
Из цялата страна. Павлов и Павловски 
ф. Павловия ф.

Павелко м — умалит. от Павел. Пир
доп, нар. песен.

Павко м  — съкрат. от Павелко. Пйвков 
ф. Вятово (Исперихско), Сенокос (Тол
бухинско), Сенник (Севлиевско), Плевен, 
Кула.

Павла ж — женска форма от Павел. 
ЮЗБ, Свищовско (католички). Павлин ф. 
Маджаре (Самоковско).

Павлаки м — умалит. от Павел с гръцко 
-аки . Ловеч, 1857. Павлакев ф. Стара За
гора.

Павлана ж — от Павл(а)+а«а. Асенов- 
градско.

Павле м  — разновидност на Павел. Ра
домирско, Самоковско, Варненско. Пав
лев и Павлевски ф.

Павлевчев ф — вм. *Павелчев от Павелчо. 
Кюстендил (гроб).

Павлеков ф  — от Павлев с вмъкнато ек. 
Дрянковец (Айтоско).

Павлена ж — женска форма от Павел, 
Павле. Софийско.

Павлета ж — от неправилно схващане 
на диал. Павлета, косвен падеж от Павле 
(покрай стихотворението от Пейо Яворов). 
Ново, рядко.

Павли м  — източна форма на Павле, 
Павльо. Стара Загора, Пловдивско, Сли
венско, Ямболско. Павлев ф.

t__  ■ ■ - V -  -------------

Павлйк м — умалит. от Павел. Горна 
Оряховица, Лехчево (Михайловградско) — 
дете.

Павликенски ф  — от град Павликени. 
Търново, Варна.

Павликянов ф  — от п а вли кян и н  ’бъл

гарски католик’. Сомовит, Ловеч, 1866, 
Къкрина (Ловешко), Кюстендил, 1893.

Павлин м  — от Павел+ш*. Рядко.
Павлина и Павлйнка ж — женска форма 

от Павел. На разни места из страната.
Павлйтов ф. Тулча (Възраждането). Плов

див, 1905, София, 1897.
Павлйч м  — умалит. от Павел. Павлй- 

чев ф. Русе.
Павлйя ж — разширено от Павла. Трън- 

ско.
Павло м  — разновидност на Павел. Ста

ра Загора, 1908. Павлов ф.
Павльо м  — от звателната форма на 

Павел. Рядко. Пйвльов и Павлев ф.
Павол м  — разновидност на Павал. Бу- 

синци (Трънско).
Паволшки ф — от с. Паволче (Врачан

ско). Враца.
Павонов ф — разновидност или грешка 

вм. Павунов. Айтос, 1893.
Павсания м  — гр. Ilaoaavfoc — близко по 

значение със Запрян. Струмица, 1917.
Павтййски ф — от диал. *пафтйя ’паф

та’ (?) Пловдив.
Павун м  — от диал. павун  ’паун*; срв. 

Паун. Калофер, 1845, Казанлък. Паву
нов ф. Казанлък, 1843, Стара Загора, Ста
розагорско, Калофер, Пловдив, Пловдив
ско.

Павуна ж — женска форма срещу Павун. 
Брезово (Пловдивско), Пещерско (Айтос
ко), Стара Загора, Плевенско.

Павунка ж — умалит. от Павуна. Пле
вен, 1890, Казанлък.

Павунчо м  — умалит. от Павун. Па- 
вунчев ф. Трънак (Белослатинско).

Павуняшки ф. Плевен.
Павурджйев ф — от диал. павурджйя 

’който прави павурчета за ракия*. Сопот, 
Пловдив, Бургас, Ловеч, Свищов. Па- 
вурджйоглу ф — с турско окончание. Га- 
лац, 1843.

Павчйев ф — от диал. *пафчйя ’зла
тар, който прави пафти* (?)

Пйгалов ф — от Пангалов с изпуснато
н . Ковачевица (Гоцеделчевско), Варна.
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Паганйни м  — от фамилното име на ита
лианския цигулар и композитор Николо 
Паганини. Брежанци (Благоевградско), р. 
1921.

Пагаш пр  — може би от рум. pag ’ша
рен, на петна*. Казичене (Софийско).

Пагелски ф — видоизменено от Панге- 
лов (?)

Паго м  — разновидност на Пагун. Н. 
Геров, Вайганд, Синод, именник.

Пагона ж — от гр. rcaftiva ’пауница*. 
Малкотърновско, Грудовско, Бургаско, Шу
мен (стара учителка).

Пагонатов ф — може би от същия про
изход с Пагунов. Варна.

Пагоняшки ф. Плевен.
Пагун м  — от гр. naytivi ’паун'. Па

гунов ф. Горна Оряховица, 1844.
Пагунчо м  — умалит. от Пагун. Па- 

гунчев ф. Мандрица (Ивайловградско).
Падалски ф — от местност Падало(то). 

Габрово, Търговище.
Падарев и Падарски ф — писмена разно

видност на Пъдарев, Пъдарски. Сливен, 
Станке Димитров, Разлог, Алфатар (Си
листренско).

Падертов ф — може би в някаква връз
ка с итал. padre ’баща’. Пловдив.

Падешки ф — от с. Падеш (Благоевград
ско). Благоевград.

Падинярски ф — от диал. *падиняр  ’жи
тел на махала или местност Падина(та)’. 
Рашково (Ботевградско).

Паднигащов ф — (паднали му гащите 
някъде пред хората).

Падолски ф — от Падалски с преход на 
неудареното а в о.

Падпадъков ф — писмена разновидност 
на Пъдпъдъков. Чирпан.

Падурев ф  — от рум. padure ’гора*; 
срв. Корийков. Чирпан.

Падъков ф — съкрат. от Пъдпъдъков. 
Габрово, Дряново.

Паже м  — видоизменено от Пазо. Па- 
жев ф. Радобер (Македония), 1905.

Пазавитев ф. Кърджали.
Пазаидов ф. Пловдив.
Пазайтидов ф. Пещера, Бургас.
Пазарджйев ф — от пазардж йя ’който 

ходи на пазар*. Павликени.
Пазарджиклйята пр  — от град Пазар

джик. Голямо Конаре (Пловдивско), 1900.
Пазаренски ф  — от пазар  или пазарЬне. 

Казанлък.
Пазарлй и Пазарльов ф  — от град Нови 

пазар или Осман пазар. Ник. Милев.
Пазарски ф  — разновидност на Паза

ренски. Казанлък.
Пазачев ф — от пазач , навярно превод 

на Пазвантов. Дебелт (Бургаско).
Пазвантов и Пазван(т)ски ф — от остар. 

пазвант (ин) ’нощен пазач* (пер.-тур. paz-

vant). Стара Загора, Троян, Горна Митро
полия (Плевенско).

Паздерков ф — от паздерка (навярно бил 
тънък като паздерка). Свищов, 1888, Ай
тос.

Паздеров и Паздерски ф — от паздЬр. 
Шумен, Омуртагско, Пловдив, Кула, Ви
дин, Царевец (Врачанско).

Пазййски ф — може би от диал. пазйя 
’вид цвекло* (тур. pazi).

Пазйтелов ф  — от пазит ел; вж. Паза
чев.

Пазо м  — съкрат. от Пандази и преосмис- 
лено по глагола пазя. Пазов ф. Прилеп, 
1844, Битоля, 1905, Радомир, Пловдив.

Пайс м  — съкрат. от Паиси. Своде (Бо
тевградско), р. 1906. Пайсов ф. Станке 
Димитров, 1849.

Пайси и Пайсий м — гр. natoiog ’дет
ски*— монашеско име, инак рядко. Пай- 
сиев ф.

Пайсия1 ж — женска форма от Паиси. 
Старо, рядко.

Пайсия2 м  — разширено от Паиси. Старо.
Пайдовски ф — може би от диал. пай- 

ддс ’прекратяване на работата’ (тур. рау- 
dos).

Пайдулов ф. Айтос.
Пайка ж — женска форма срещу Пайко.
Пайко м — видоизменено от Павко, Па

вел или умалит. от Пайо. Пайков ф. Пав
ликени, Българене (Ловешко), Ловеч.

Паймаков ф — от Пармаков с преход на 
р  в  й . Котел, Пловдив, Плевен.

Пайнавелов ф. Габрово.
Пайнашки ф. Лесидрен (Тетевенско).
Пайо м — може би от Пальо или от 

Паро с преход на л ' или на р в й (?) Паев 
ф. Пловдив, Родопско. Пайски ф.

Пайпанов ф — може би видоизменено от 
Парапанов.

Пайпукчйев ф — от Папукчиев с вмъкнато
%/и.

Пайтаков, Пайташки и Пайташев ф —
от диал. пайтак ’кривокрак* (тур. рау- 
tak). Клисура (Карловско), Панагюрище, 
Калековец (Пловдивско), Пещера, Цари
брод.

Пайталев и Пайталов ф — от Парталев, 
Парталов с преход на р в й. Сопот, Ма
настир (Асеновгр адско).

Пай то м — от Парто с преход на р в й. 
Пайтов ф. Пловдив.

Пайтонджйев ф — от диал. пайтон- 
джйя ’файтонджия*. Айтос.

Пайчо м — от Парчо с преход на р в й. 
Пайчев ф.

Пакеров ф.
Пакета пр — от пакет. Чирпан, 1893.
Пако м — а) видоизменено от Панко, 

Парко или друго подобно име; б) от пак — 
пожелателно име: пак да се роди момче. 
Плевен (старо), Лопян (Ботевградско),
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Софийско. Паков ф.Плевен, 1845, Лопян,Сво- 
де (Ботевградско), Берковско, Елин Пелин.

Пакутев ф — от папа Кутьо; вж. Па- 
и Папа-. Стара Загора.

Пала ж — от Павла с изпадане на в. 
Радомирско. Палин ф.

Палабея пр  — вм. Палавея. Копривщица, 
1849.

Палабуйков и Палабуюков ф — от тур. 
palabiyik ’(човек) с дълги, гъсти и извити 
мустаци’. Свиленград, Айтос.

Палавеев и Палавейски ф — от прякор 
Палавея ’палавия, лудия*. Копривщица, 
Ихтиман, Момина баня (Ихтиманско), Русе.

Палавозов ф —  от Палаозов с вмъкнато 
в. Костинброд {Софийско).

Палавраков ф  — от прякор П алаврака  
’който пуща палаври*; вж. Палаврата.

Палаврата пр — от диал. палйвра *1. 
измислица, лъжа; 2. самохвалко, дърдор
ко’ (от исп. palabra през турски или гръц
ки). Враца. Палавров ф. Пловдив, Враж
дебна.

Палавутов ф. Пловдив.
Палагачев и Палагачов ф. Смолян.
Палагйев ф — вм. Пелагиев.
Палагйя ж — вм. Пелагия. Доброслав- 

ци, Лозен (Софийско), Доганово (Елинпе- 
линско), Станке Димитров, Банско, Вър
шец, Михайловградско. Палагйин ф. Зла
тица. Палагййски ф. Лозен.

Палади м — рум. Paladi, от името на 
Атина Палада. Видин, 1960.

Палаза пр  — от тур. palaz *1. тлъст, 
угоен; 2. пиле’. Търново, Русе. Палазов 
ф. Търново, Павликени, Панагюрище.
, Палайот пр  — от палавият, лудият. Ре- 
сен (Македония).

Палакаркин ф (Кюстендил, Станке Ди
митров), Палакарски ф (Лозен, Софийско, 
Говедарци, Самоковско) и Палакарчев ф 
(Елин Пелин) — вм. Паликаркин, Пали- 
карски.

Палакйя ж навярно вм. Палагйя. Стан- 
кедимитровско.

Палалея пр. (Илия Палалея, Станке 
Димитров, 1879). Палалйев ф.

Паламарев и Паламаров ф — от диал. 
палам ар  ’цигански гвоздей’ (от гр.) Станке 
Димитров, 1900, Плевен, Хисар.

Паламарков ф — от диал. паламарка 
’уред за жътва* (от гр.) Попово.

Паламйдов ф — от паламйда ’бодлив 
бурен по нивите*. Ямбол, 1860.

Паламудов ф — от паламуд *1. вид мор
ска риба; 2. вид дъб’ (от гр.) Шипка (Ка
занлъшко), Казанлък, Пловдив.

Паламудчйев ф — от диал. паламуд- 
чия ’1. риболовец на паламуд; 2. търговец 
на паламуд (чашки от жълъди за щавене)*. 
Фере (Дедеагачко), Нова Загора.

Паланкалиев ф — от диал. паланкалия 
*1. жител на Крива Паланка; 2. който е

живял в Крива Паланка’. Благоевград, 
Панагюрище.

Паланков и Паланковски ф — от град или 
село Паланка (такива има много). Велин
град, Правец (Ботевградско).

Паланов ф — видоизменено от Палан
ков. Ракитово (Велинградско).

ПалансКи ф — от Паланката (=Лом). 
Вълчедръма (Ломско), Михайловград.

Паланчански ф — от паланчанин  ’жи
тел на Крива Паланка’. Станке Димитров, 
1879.

Паланчев ф — от някое заселище Па- 
ланче(то). Търново.

Палаозов и Палаозевф— от гр. лаХа 1о$ 
’стар, древен*. Пазарджик, Варвара (Па
зар дж иш ко), 1906.

Палапердов ф  — от диал. палаперда  ’вид 
грозде’; срв. Мискетов. Чирпан.

Палапешков ф.
Паласкаджиев ф — от диал. * паласка- 

дж ия ’който прави паласки’. Пловдив.
Паласков ф — от паласка  ’чантичка за 

патрони*.
Палата пр  — от диал. пала  *1. огън; 

2. спокойствие*. Зетьово (Чирпанско). Па- 
латов и Палатев ф. Пловдив.

Палатйнов и Палатйнков ф. Русе, 1936.
Палатовски ф — от с. Палатово (Станке- 

димитровско). Станке Димитров, 1879, Са
моков, Пирдоп.

Палаузов ф — разновидност на Палаозов. 
Г аброво.

Палауров ф — навярно вм. Палавров. 
Смоля нско.

Палаханов и Палахански ф — рт някое 
село или местност Пала хан. Гоцеделчев- 
ско, Благоевград, Струмско (Благоевград
ско).

Палацка ж . София, р. към 1948.
Палачанов ф. Нова Загора (гроб).
Палачоров ф — според семеен спомен било 

значило „щедър“. Карнобат, Карнобат
ско.

Палаш пр  — от палаш  ’вид ловно куче*. 
Казанлък, 1878. Палашев ф. Кюстендил, 
Речица (Сливенско), Карнобат. Пдлашов 
ф. Видин, Чепинци (Софийско). Палйшки 
ф. Бърдарски геран (Белослатинско). Па- 
лашете род в Церецел (Свогенско).

Палаш йн и те родов п р  — вж. Палашин- 
ката. Сливен.

Палашйнката пр  — от диал. палаш йнко  
’палав, подвижен човек, немирник*. Зим
ница (Ямболско).

Палашурски (Банско) и Палашутски (Тър
ново) ф  — навярно близко по значение с 
Палашинката.

Палая ж — от гр. TcaXawfc ’стара*. Мичу- 
ринско.

Палвощев ф. Русе.
Палдъмов ф — от диал. палдъм  ’подо- 

пашник* (тур. pal dim). Пловдив.
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Пале м  — разновидност на Пальо. Ло- 
корско (Софийско). Палев ф.

Палежев ф — от палеж  ’палене, подпал
ване’. Русенско.

Палезанов ф — от Полезанов с преход 
на неудареното о в а. Пловдив.

Палейков ф — от диал. *палейко  ’стар, 
отдавнашен човек’ (от гр. гсаХоибс). Плов
див, Ямбол.

Паленгята пр . Пловдив, 1900.
Паленйков ф — от диал. *паленик  (спо

ред местно обяснение: запалил някаква 
гора). Шумен.

Паленков ф. Ямбол.
Палерум ф. (Стефан Харитов Палерум, 

зидар, неграмотен, Шумен, 1940).
Палесана и Палесанка ж — видоизменено 

от Алексана. Софийско.
Палечев ф. Хасково.
Палешников ф — от палеш ник. Пазар

джик, Пазарджишко, Стара Загора.
Палибачййски ф — (запалил някоя ба- 

чия). Букьовци (Ореховско).
Палигбров ф — (запалил гората). Мало- 

вище (Македония), 1900, Девинско, Ве
лино (Шуменско), Шумен, София, 1893.

Палигорчев ф — от прякор П алигдрчо; 
вж. Палигоров. Разград, 1893, Русе.

Палйев ф — а) от Палев поради мекото 
л \ б) от гр. n a X a ’стар, вехт’. Павликени.

Палййски ф — а) от диал. палйя  ’нещо 
неприятно, нежелано’; б) от гр. 7iaXai6g; 
вж. Палйев. Борец, Гол. Конаре, Калоя- 
ново (Пловдивско).

Паликара пр  — от диал. паликар  ’юнак’ 
(гр. яаХЛгрсйрс). Врачеш (Ботевградско). 
Паликаров ф. Пещера, Пловдив, Етрополе. 
Паликарски ф. Толбухин, Враца, Врачеш.

П&ликов ф — от Палев с вмъкнато ик. 
Търново.

Паликопов ф: — (запалил някоя копа 
сено). Дълбок извор (Първомайско).

Паликоров ф — видоизменено от Пали
горов. Пещера, 1900.

Паликрушев ф — (изгорил някоя круша). 
Русе, 1879, Голямо Конаре (Пловдивско), 
Пловдив.

Паликсена ж — от Поликсена с преход 
на неудареното о в а.

Паликъщов ф — (запалил някоя къща), 
Пловдив.

Палйча п р  — от диал. палич  ’кибрит’. 
Айтос, Сливен. Палйчев ф. Айтос, Шумен, 
Русе, Търново. Палйчов ф. Ихтиман.

Паличоров ф — разновидност на Пала- 
чоров. Каварна.

Палйшев и Палйшки ф — може би разно
видност на Палйчев. Варна, Елена, 1897.

Палишумов ф — еднакво по значение с 
Палигоров. Райково (Смолянско), 1720.

Палишутски ф — разновидност на Пала- 
шутски. Благоевград.

Палко м — умалит. от Пальо. Палков 
Гайтаниново (Гоцеделчевско).

Палма ж — от дървото палм а  (или пре 
вод на Тамара). Ново, рядко.

Палмйна ж — от Палм(а)+шш. Мездра, 
р. 1955, 1958.

Палмов ф.(Нено Карлов Палмов от Херце
говина във Владая).

Пало м — успоредна форма на Пальо с 
твърдо окончание. Палов ф. Белеврен (Гру- 
довско),Каблешково (Поморийско), Нова За
гора, Стара Загора, Търново.

Палома ж — от персонаж на филм. 
Враца, 1957.

Палпурин ф. Долна Диканя (Радомирско).
Палтарски ф — от остар. палт ар  ’шивач, 

който шие и палта’.
Палуйко м — умалит. от рум. Paului от 

Paul, Павел. Палуйков ф. Орехово, Кула.
Палуков ф — от Папалуков; вж. Па- 

и Папа-. Бръшляница (Плевенско).
Палуна ж — от Пал(а) +  уна. Петричко.
Палуш м — от Пал(ьо), Пал(о) +  уш. 

Палушев ф.
Палуша ж — от Пал(а)-\-уша. Палушин р
Палушка ж — умалит. от Палуша. Со

мовит, Гулянци (Никополско).
Палчо м — умалит. от Пальо, Пало. 

Палчев ф. Станке Димитров, 1879, Казан
лък, Стара Загора.

Пальо м — от Павльо с изпадане на е. 
Плевенско. Палев ф. Пазарджишко. 
Палевски ф.

Пальонгов ф. Чепеларе (Асеновградско).
Пальбнов ф — от диал. пальдн ’монета 

наполеон*. Свиленград.
Палюш м — от Паль(о)+уш. Палюшев ф.
Паляка пр — може би „много се пали* 

горещи“. Трудовец (Ботевградско). Паля- 
ков ф. Самоков, Гоце Делчев (гроб). Паляч- 
ки ф. Кюстендил.

Палянков ф — разновидност на Палан- 
ков. Горно Броде (Сярско).

Палйновци род в Езерово (Първомайско).
Палйнчев ф. —  сродно с Паляка или с 

Палянков. Каспичан.
Памбуков ф — от диал. памбук ’памук’. 

Варна.
Паминонда м — от гр. 9̂ 7tajistva>v8ag, ти-

вански вожд от древната история. Силистра, 
1893.

Памйхов ф — от Папамихов; вж. Па- и 
Папа-. Плевен, 1900, 1960, Пещера.

Памишовски ф — може би от Папами- 
шовски; вж. Памйхов.

Пампарев ф — видоизменено от Фампа- 
ров или от Пампоров. Пазарджишко.

Пампйлов ф. — разновидност на Пампу- 
лов. Пловдив.

Пампйрев ф — разновидност на Пампуров.
Пампов ф. Перущица, Пловдив.
Пампора пр — от диал. пампдр ’пара

ход или локомотив’ (от итал.) — движел се
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тежко, с лула в уста.Сливен, Шумен, Врачеш 
(Ботевградско). Пампоров ф. Смолян, 1917, 
Пловдив, Пазарджик, Сливен, Ямбол, Ру- 
саля (Търновско), Шумен. Пампорски ф. 
Врачеш, Горна Баня.

Пампула пр  — от диал. *п а м п ул  ’гъба 
прахутка’. Сопот, 1900. Пампулов ф. Сопот, 
1893, Пловдив, Стара Загора.

Пампуров и Пампурков ф — от диал. 
пам пур  ’гъба прахутка’ или видоизменено 
от Пампоров. Крумовград, Самоков.

Пампушков ф — от прякор П ам пуш ко  
’постоянно пуши или пърди’. Катунци 
(Санданско).

Памука пр  — от пам ук  ’мек и с благ 
характер’. Казанлък, 1878. Памуков ф. 
Айтос, Бургас, Тополовград, Ямбол, Ямбол
ско, Казанлък, Габрово, Търново, Варна, 
Шумен, Русе, Луковит.

Памукчйев ф — от пам укчия  ’търговец на 
памук’. Беброво, Златарица (Еленско).

Памфйл м — гр. Пар,ф£Ло£ ’приятел на 
всичко, вселюбещ’ — име на календарски 
светия. Рядко, старо.

Памфйлия ж — женска форма срещу 
Памфйл. Вайганд.

Памънов ф — разновидност на Поменов. 
Райково (Смолянско).

Пана ж съкрат. от Панайотка, Пана- 
гия или друго подобно име. Световрачане 
(Софийско), Пернишко, Радомир, Пловдив
ско, Банско. Панин ф. Пловдивско.

Панагйя ж — гр. Пауа^Са ’пресвета, 
всевсвета’ — епитет на Богородица. Омур- 
тагско.

Панагонов ф — от диал. панагдн  ’при- 
давка в пари’. Разград, Търговище, Кюстен
дил, Горно Уйно (Кюстендилско), Копилов- 
ци (Михайловградско).

Панагоров ф — от гр. rcav ’всичко’ и 
dtfopa ’търгуване, купуване’. Свиленград.

Панагюрски ф — от град Панагюрище. 
Русе.

.Пакайца и Панайчка^ж — женска форма 
от Панайот. Сливен, Ямбол.

Панайод м  — вм. Панайот. Панайодов ф. 
Търново, 1908, Балчик, 1908.

Панайот м  — гр. Пауа^бттдс ’пресвети, 
всесвети’. На разни места из страната, 
главно ИзБ. Панайотов ф.

Панайота ж — женска форма от Панайот. 
Карнобат, Шумен.

Панайотаки м  — умалит. от Панайот с 
гръцко -аки.

Панайотка ж— женска форма от Панайот. 
Поморие, Сливен.

Панамов и Панамски ф — може би от 
остар. панам а  ’вид лятна шапка’илй видоиз
менено от Пананов. Казанлък.

*Панан м  — от Пан(о)+яя. Пананов ф. 
Сопот.

Панарет м — гр. navdpexog ’добродетелен,

вседобродетелен’. Старо, рядко. Панаре- 
тов ф. София (Възраждането), Сливен.

Панароиков ф. Пазарджик, 1893.
Панарски ф — може би съкрат. от 

Тъпанарски.
Панаю ж — видоизменено от Панагйя. 

Сливенско.
Паная ж — от Панагйя. Берковица 

(каракачанка).
Пангалов ф — от гр. rcdfxaXog ’много 

хубав, прекрасен’. Възраждането, Райково 
(Смолянско), 1917.

Пангаров ф — кръстоска от Пангалов и 
пангар  в черква. Челопеч (Пирдопско).

Пангелов ф — навярно видоизменено от 
Попангелов. Дряново, Горна Оряховица, 
Търново, Русе, Две могили (Беленско), Пле
вен, Пловдив, Варна.

Панго м  — от Панко с озвучаване на 
нк в нг. Пан го в ф. Елин Пелин, 1893.

Пангул м — от Панг(о) +  */л. Пангулов ф. 
Пловдив.

Пангъров ф — разновидност на Панга
ров. Ямбол.

Панда ж — от Пана с вмъкнато д или 
съкрат. от Пандора. Крушево (Македония) 
Берковица.

Пандаджиев ф — от Пантаджиев с озву
чаване на нт в нд. Пловдив.

Пандазй м  — гр. Паутар)£ ’всежив или 
нещо подобно’. Пандазйев ф. Мъдрец (Хар
манлийско), Пловдив.

Пандайчев ф.
Пандаклйев и Пандаклййски ф — от с. Пан- 

дъклии (Лесково, Старозагорско). Стара За
гора, Варна.

Пандар м  — гр. IldvSapog, име от антич
ната митология. Пандарев ф. Сърнево (Гру- 
довско), Пловдив. Пандарски ф.

Панда у зо в ф — от гр. udvxa ’всичко’ и 
o5g ’ухо’ =  който чува всичко (?) Кьсовци 
(Тревненско).

Пандачански ф — от пандачанин ’жи
тел на с. Пандъклии’ (?)

Пандашки ф. Железница (Софийско).
Пандезов ф — а) от гр. Ilavfiatoia ’бо

гато угощение’; б) видоизменено от Панда- 
зиев. Ихтиман (голям род), Пазарджик 
(стар род).

Пандел м  — съкрат. от Панделей. Пан- 
делев и Пан дело в ф. Ямбол.

Пандела ж — женска форма от Пандел. 
Софийско, Дибич, Дивдядово (Шуменско).

Панделей м  — от Пантелей с новогръцко 
озвучаване на нт в нд. Санданско. Панде- 
леев ф. Лозенградско.

Панделй м  — разновидност на Панделей. 
Каварна, Варна, Търново. Панделйев ф.

Панделка ж — умалит. от Пандела. 
Софийско.

Пандерев и Пандеров ф — от Панделев„ 
Панделов с преход на л  в р . Русе, Толбу
хин, с. Калний (Румъния).
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Панджаков ф - -  or диал. пандж ак ’ямур
лук, япънджак’. Варна.

Панджаров ф — от диал. пандж ар  ’черве
но цвекло* (тур. рапсаг) — червендалест 
като цвекло; срв. Червенков, Пиперков. 
Ново село (Русенско), Русе, Разград, 
Стара Загора, Златица.

Панджеров ф — разновидност на Панджа
ров. Драглшца (Разложко), Златица, 
Пирдоп.

*Пандзо м — а) съкрат. отПандази; б) от 
Пандо или Панчо с друго окончание. 
Пандзов ф. Крушево (Македония). П а н- 
д з о в с к и я  з а в о й  местност в Гурково 
(Ботевградско).

Панди м  — източна форма на Пандьо. 
Пан де в ф. Бургаско. Пандиев ф. Сили
стра.

Пандизй м  — видоизменено от Пандази. 
Пандизйев ф. Пазарджик.

Пандйзов ф — видоизменено от Панде- 
зов. Пловдив.

Пандиков ф — от Пандев с вмъкнато ик. 
Варна.

Пандйл м  — от Панд(о)+ил. Тресънче 
(Македония). Пандйлов ф.

Пандилййка ж — женска форма от Пан- 
дели. Шумен.

Пандо м  — а) съкрат. от Панделей; б) от 
Пано с вмъкнато д. Леринско, Пр илеп, 
Хасково. Пандов ф.

Пандора ж ■ гр. llavScbpa ’дарена от 
всички, вседарена’ — име от античната ми
тология. Кюстендил, 1872, Шумен, Црък- 

^ левци (Годечко).
Пандохов ф  — от гр. xavioxi5 ’очакване, 

надежда’ или 7tav8o£3&c ’ханджия’. Ба- 
чево (Разложко).

Пандош м  — от Панд(о)+ош. Пандошев 
ф. Пловдив. 1892.

Пандул м  — от Панд(о )+ул. Пан дул е в ф. 
Русе, 1900.

Пандур1 м  — мъжка форма от Пандура. 
Софийско. Пандуров ф.

Пандур2 и Пандура пр  — от остар. п а н - 
дур(ин) ’общински пазач или цивилен стра
жар’ (от гр.) Кюстендил, 1893, Луковит. 
Горни Пасарел (Самоковско). Пандуров ф. 
Плевен, Свищов, Луковит, Карлово, Па
нагюрище, Хасково. Пандурски ф. Трявна, 
Ловеч, Тетевен, Ъглен (Луковитско), Вра- 
чеш, Правец (Ботевградско), Михайлов
град, Медковец (Ломско).

Пандура и Пандурка ж — видоизменено от 
Пандора. Старо, рядко.

Пандуш м  — от Панд(о)-Ьуш. Ямбол. 
Пандушев ф.

Пандъков ф — разновидност на Фандъ- 
ков. Лясковец, Костенец.

Пандърков ф — разновидност на Пандъ- 
ров. Севлиево.

П&ндъров ф — разновидност на Панда-

рев. Ямбол, Хасково, Гугутка (Ивайлов- 
гр адско).

Пандьо м — успоредна форма на Пандо 
с меко окончание. Пандев ф. Поморийско.

Пане м  — югозападна форма на Пано. 
Радомирско, Самоковско, Вакарел (Ихти
манско), Софийско. Панев ф.

Панеков ф — от Панев с вмъкнато ек. 
Панагюрище.

Панел м — от Пан(о)+£л. Пан елов ф. 
Вълчедръма (Ломско).

Панемаров ф — отгр.-рус. пономарь ’кли
сар’ или от руско ф. и. Пономарев. Шумен, 
1940.

Панешка ж — от Пан(а)+еш/сп. Варна- 
(дете), 1957.

Панжаров ф — вм. Панджаров. Златица*
Пан зо м — вм. Пандзо. Велес. Пан зов ф.
Панзол м — от Панз(о) +  ол. Панзолов ф. 

Бела Слатина (външно лице).
Пани м — североизточна форма на Па- 

ньо, Пане. Джулюница (Горнооряховско), 
Русе, Панев ф.

Паников ф — писмена разновидност на> 
Панеков. Пловдив, Айтос.

Паниколов ф — от Папаниколов; вж. 
Па- и Папа-. София, 1908.

Панйца1 м  — от Пан(о )-\-ица. Браци
гово.

Панйца2 ф — може би от прякор П а н и 
цат а. Варна, 1893.

Паничаров ф — от паничар  ’грънчар*. 
Русе, Пазарджишко.

Паничерски ф — от с. Паничере (Плов
дивско). Бесарабия, Варна.

Панйчков ф — от прякор П анйчкат а . 
Калофер (Възраждането), Свищов.

Панка ж — умалит. от Пана или видоиз
менено от Стефанка. Панагюрище, Пирдоп, 
Етрополе, Ботевград.

Панкалозов ф — може би нарочно видо
изменено от *Пангалозов — поради вло
шеното значение на гр. iwc*ptaXog; вж. Панга- 
лов. Пловдив.

Панке м — югозападна форма на Панко. 
Владая. Панкев ф.

Панко м  — умалит. от Пано. Врачанско, 
Ботевградско, Пирдопско, Етрополе, Го
дечко. Панков ф.

Панкратийж — гр. Па^хратт)  ̂ ’всесилен’, 
епитет на бога — име на календарски све
тия. Панкратов ф.

Панкул м  — от Панк(о)+ул. Панкулев ф. 
Луковит.

Пано м  — съкрат. от Панайот, Пантелей 
или друго подобно име. Плевенско, Ловеш
ко, Ботевградско. Панов ф. Главно ЗБ. 
Пано веки ф.

Паноров ф. Хасково (македонец).
Панотко м  — съкрат. от *Панайотко. 

Панотков ф. Зимевица (Свогенско).
Панта ж — женска форма от Панто. 

Трънско.
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Пантаджиев, Пантажисв и Пантаджий-
ски ф — от диал. пантаджия ’картоиграч*. 
Пловдив, Хасково, Пазарджик.

*Пантаз м  — разновидност на Пандази.
I Пан тазов ф.

Панталей м  — вм. Пантелей. Главно ЗБ. 
Ланталеев ф.

Панталена ж — женска форма от Панта- 
лей. Казичене (Софийско). Скравена (Ботев
градско).

Панталонът пр  — носел панталони, ко- 
гато другите носели потури. Карлово, 1878. 
Панталонов ф. Лясковец.

*Пантелак м  — прякорно име от Панте
лей. Пантелаков ф. Ямбол.

Пантеле м  — съкрат. от Пантелей. Со
фийско.

Пантелей м  — съкрат. от Пантелеймон. 
Главно ЗБ. Пантелеев ф.

Пантелейка ж — женска форма от Панте
л е й . Ловеч, р. 1904.

Пантелеймон м — гр. ПаутеХет}ро>у ’все- 
милостив’ — име на календарски светия. 
Рядко, старо. Пантелеймонов ф.

Пантелеймона и Пантелемонаж — женска 
форма от Пантелеймон. Рядко, старо.

Пантелея ж — женска форма от Панте
лей. Шумен.

Пантелйм м  — видоизменено от Панте
леймон. Радомирско.

Пантелйна ж — женска форма от Панте
ле. Рядко.

Пантилея м  — видоизменено от Пантелей. 
Стара Загора, 1893.

Пан то м — съкрат. от Пантелей. Видин, 
Варна. Пантов ф. Видин, Градец (Видинско),

. Доганово (Елинпелинско).
Пантозй м — разновидност на Пандази. 

Пантозйев ф. Стара Загора.
Пантофчйев и Пантовчйев ф — от пан- 

тофчйя ’обущар, който прави пантофи’ 
Сливен, Пловдив.

Пантуги м .
Пантул м  — от Пант(о), Пант(ьо)+#л. 

.Пантулев и Пантулов ф. Пазарджик, 
Казанлък.

Пантьо м  — успоредна форма на Панто с 
меко окончание. Габрово, Севлиево. Пантев 
ф. Севлиево, Севлиевско, Варна. Пантиев ф. 
Пещера.

Пануда ж — от Пан(а)+*/да, както Ка- 
луда, Маруда, Стамуда. Асеновград.

Панурски ф — може би разновидност на 
Паноров. Казанлък.

Пануш м  — от Пан(о)-\-уш . Пазарджик, 
Долни Романци (Брезнишко), Мездра, Лех- 
чево (Михайловградско), Кърджали.

Панфйла ж — видоизменено от Памфи- 
.лия. Сушица (Горнооряховско).

Панцеров ф — от диал. панцер ’броня, 
;ризница’ (нем. Panzer).

Панча ж — женска форма от Панчо. 
Софийско. Панчин ф. Чипровци (Берковско).

Панчаревски ф — от с. Панчарево. Станке 
Димитров. 1908.

Панчаров ф. Чепинци (Софийско), Елин 
Пелин, Игнатово (Михайловградско).

Панчелеев ф — видоизменено от Панте
леев (?) Горно Павликени (Ловешко).

Панчелиев ф — разновидност на Панче
леев. Ямбол, 1900. Илинден (Гоцеделчевско).

Панчелйм м  — видоизменено от Панте- 
лим. Н. Геров.

Панченко м  — умалит. от Панчо. Арба
наси (Търновско). Панченков ф. Казанлък.

Панчйл м  — от Панч(о+ил. Панчилмгф. 
Етрополе.

Панчо м  — умалит. от Пано. На разни 
места из страната. Панчев, Панчов, Панчев- 
ски и Панчо веки ф.

Панчугов ф — от пънчуга  ’голям пън*. 
Енина (Казанлъшко).

Панчуков ф — разновидност на Панчу
гов. Габрово.

Панчуров ф — от диал. п ъ н ч у р а ; вж. 
Панчугов. Стара Загора.

Паньо м  — успоредна форма на Пано с 
меко окончание. Панев ф. Паньо в ф. Кнежа. 
Паньовски ф. Кнежа.

Папа- (от гр. тсостсае ’поп’) — първа 
съставна част на фамилни имена като Па- 
падонов, Папакочев, Папаризов.

*Папа м  — име на календарски светия. 
Папов ф. Лясковец.

Папагалов и Папагалски ф — от папагйл  
(повтарял чуждите думи). Кюстендил (гроб), 
Шумен, Търнава (Белослатинско).

Пападанецо пр  — вместо поганец  ’мишка* 
изговарял пападанец. Казичене (Софийско).

Пападжйков ф — от гр.-тур. *пападжйк! 
’попче*. Плевен.

Пападоков ф — от папа Доко; вж. Папа- 
Пападонов ф — от папа Доно; вж. Папа.

Пловдив, 1900.
Пападопов ф — съкрат. от Пападопулов. 

Котел, Вишоара (Румъния).
Пападопулов и Пападопулос ф — гръцко 

име, отговаря на Попов.
Папазиков ф — от Папазов с вмъкнато ик. 

Пловдив.
Папазкин ф — от диал. папазка  ’попадия*. 

Казанлък.
Папазов ф — от гр.-тур. papaz ’поп*. 

Стара Загора, Търново, Търновско, Гоце 
Делчев. Папазоглу ф — с турско оконча
ние. Казанлък, 1908.

Папазулев и Папазулин ф — от диал. 
*папазуля  ’попадия’. Самоков.

Папазчев ф — от прякор Папазчето  
’попчето’. Стара Загора.

Папакочев ф — от папа Кочо; вж. 
Папа-. Гопеш (Битолско), Кюстендил, 1879.

Папалаков ф. Чопкьой (Турция), Йоаким 
Груево (Пловдивско), Пловдив.

Папаланов ф — от диал. *папалан  ’като-
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лик’ (от рум. papal). Ново село (Видинско), 
Костинброд (Софийско) — род и махала.

Папалезрв ф. Белотинци (Драмско), Гоце
делчевско, Пазарджик, Сливен, Комарево 
(Плевенско), Михайловград.

Паралйгрв ф — разновидност на Папалю- 
гов. Стара Загора, 1893.

Папалйча пр —  от диал. папалйч  ’расте
ние лопен’ (?) Русе, 1900. Папалйчев ф.Русе, 
Лясковец, Пловдив.

Папдлов ф. Брестовица (Пловдивско).
Папалюгов ф — от рум. papaluga ’ла- 

зарка’. Господинци (Гоцеделчевско).
Папанй ж . Чирпанско.
Папанов ф — от па Пано; вж. Па-. Ле

щен (Гоцеделчевско), Велинград.
Папанчев ф — от па Панчо; вж. Па-. 

Сливен, Варна, Разград.
Папардов ф. Смолян, Пловдив, Русе.
Папарйзов ф — от папа Ризо; вж. Папа-. 

Варна.
Папарйнгов ф — от папа Иринко с озву

чаване на нк в нг\ вж. Папаринов. Пловдив.
Папарйнов и Папарйнски ф — от папа 

Ирин; вж. Папа-. Русе, 1900, Долно Ябъл
ково (Грудовско).

Папарков ф — от прякор П апарко  ’люби
тел на папара=попара\ Велинград.

Папаронков ф — от диал. папарднка  
’’див мак’. Пазарджик.

Папарчев ф — разновидност на Папар
ков.

Папас ф — от гр. тсаяйс ’поп’. Лозен 
{Софийско).

Папа Сймов ф —вж. Папа-. Пловдив, 1900.
Папасчйков ф — от диал. папасчйк ’поп

че’ (от гр.-тур.) Русе.
Палатински ф. Соволяно (Кюстендилско), 

1917.
Папацйковци род — от папа Цико; вж 

Папа-. Ботевград.
Папачев ф — от па Пачо; вж. Па-. Ста

ра Загора, Казанлък, Пловдив.
Папашчйков ф — разновидност на Папас- 

чиков. Бяла.
Папаяница пр  — жената на папа Яни; 

вж. Папа-. Пещера, 1900. Папаяницов ф. 
Пещера, 1948.

Лалев ф.
Папеджйев ф — може би вм. *Папуджиев; 

вж. Папуджийски, Казанлък.
Паперов ф — от диал. папер  ’пашкулче 

вълна’. Стара Загора.
Папетев ф. Стара Загора.
Папидов ф. Пловдив.
Папйров и Панираш ф. — може би вм- 

*Папилов, от *Папил — име на календар
н и  светия. Миланово (Свогенско), Михай
ловград.

Паписташев ф — от папищ аш  ’католик’ 
с  дисимилация на първото ш  в с. Казанлък.

Папраталов ф. Мадан.

Паприков ф — от Папров с вмъкнато ик. 
Пирдоп.

Папрйцов ф — от диал, папрйца  ’желязо 
което предава движението на воденичен ка
мък’. Оброчище (Балчишко).

Папров ф — от диал. *папра  ’бърборко’ 
Асеновград (голям род, все бърборковци).

Папуджийски ф — от диал. папудж йя  ’па- 
пукчия’. Елин Пелин.

Папуков ф — от рум. рарис Чехъл, па- 
пук’. Сомовит.

Папукчй пр  — от пер.-тур. papuggu ’обу
щар, който шие папуци’. Кюстендил, 1879. 
Папукчйев ф. Враца, Пазарджик.

Папунджйев и Папунджййски ф —може би 
разновидност на Папукчйев. Плевен (ма
кедонец), Елин Пелин.

Папуников ф — вм. Папуняков. Сливен.
Папунков ф — от прякор П апунко  ’блед, 

жълт човек’.
Папунов и Папунски ф — може би разно

видност на Папунков. Дряново, Камен 
(Горнооряховско), Бяла,Шумен,Елин Пелин.

Папуняков ф — от прякор П а п ун я к а ; вж. 
Папунков. Сливен.

Папура пр  — от па п ур . Сопот, 1900, 
Пловдив. Папуров ф. Сопот, Горна Оря
ховица, Русе, Търговище, Омуртаг, Шу
мен. Папурски ф. Казанлък.

Папурков ф — от диал. *папурко  ’който 
яде папурник’; вж. Папурников, Въбел 
(Никополско), Михайловград.

Папурлйев ф — от някое село или ме
стност с подобно име. Русе, Разград.

Папурников ф  — от диал. п а п ур н и к  ’ца
ревичен хляб’. Севлиево.

Папуртов ф. Асеновград.
Папурчйев ф — от диал. *папурчия  ’който 

бере и продава папур, рогоз’ (?) Казанлък.
Папусчйков ф — от Папасчйков с пре

ход на второто неударено а в о и у . Русе.
Папухчйев ф — видоизменено от Папук- 

чиев. Панагюрище
Папуча пр  — от пер.-тур, papuf Чехъл, 

папук’. Сливен. Папучев ф. Севлиево,
1897.

Папучаров ф — от диал. *папучар  ’1. обу
щар; 2. който разиграва кукли (от рум. 
рари§аг)’. Пловдив.

Пара- (гр. нара ’от, у, при’) — първа 
част на фамилни имена с някогашно зна
чение: а) от рода на; б) работил, служил у; 
в) живял при, напр. Парагутев, Параладов, 
Паралинков.

Пара ж — съкрат. от Параскева.
Параванчев ф — от пара Ванче; вж. 

Пара-.
Парагозов ф. Тавличево (Кюстендилско).
Парагутев ф — от пара Гутьо; вж. Пара-. 

Пловдив.
Парадански ф  — в име на местност П а- 

р а д а н с к о т о ,  Ботевград.



Параджйев ф — от пара Хаджиев; вж. 
Пара-. Казанлък.

Параказов ф — вм. Паракозов. Пловдив.
Паракйнов ф — от пара Кино; вж. Пара-. 

Видин.
Параклйя ж — може би видоизменено от 

Хариклия. Видин (от Македония).
Паракозов ф — от гр. xapaxouog ’не

послушен, непокорен’. Пещера, Благоев
град.

Паракуцов ф — може би разновидност на 
Паракозов. Ловеч (Възраждането).

Параладов ф — от пара Ладо, вж. Пара-. 
Болград (Възраждането).

Паралесов ф — от гр. rcapaX£(f)a> ’говоря, 
бърборя много’. Лясковец, 1900. Враца.

Паралйев и Паралййски ф — от диал. 
паралия  ’който има (много) пари’ (тур. 
parali), Пловдив, Пелишат (Плевенско).

Паралйков ф — от пара Лико; вж. Пара-. 
Михайловград, Попица (Белослатинско).

Паралйнгов ф — от пара Линго; вж. 
Пара-. Свежен (Карловско), Карлово, Ка
лофер. Пловдив, Бургас.

Паралйнков ф — от пара Линко; вж.Пара-. 
Пловдив.

Паралинов ф. Стара Загора, 1893.
Параловски ф.
Паралчев ф — вм. *Параралчев от пара 

Ралчо; вж. Пара-. Габрово.
Паралюзов ф — може би от пара Люзо 

(циганско име); вж. Пара-. Враца.
Парамански ф — разновидност на Паро- 

мански. Варна.
Парамйшев ф  — от пара Мишо; вж. 

Пара-. Пазарджик.
Парамов ф. Змейово (Старозагорско), Ка

занлък, Пловдив.
Парамунов ф. от диал. парам ун  ’прякор* 

(от гр. 7iapav6pt). Садовец (Луковитско).
Парана ж — от Пар(а)-\-ана.
Паранджйлов и Паранжйлов ф. Сборище 

(Новозагорско), Разсоха (Еленско), Казан
лък.

Паранка ж — умалит. от Парана. Бутан 
(Ореховско).

Парапандов ф — от пара Пандо; вж. Пара-. 
Злокучане (Самоковско), Самоков. Парапан- 
довци род и махала в Белица (Ихтиманско).

Парапанов ф — от гр. xapaxavto ’повече, 
над мярката’ или хб Tcapaitdvco ’изобилие*. 
Етрополе, Ботевград, Търново, Нова За
гора, Сливен, Тополовград, Фотовище (Ма
кедония), Варна.

Парапаров ф. Пловдив.
Парапатов ф — отгр. яаратеатй ’подхлъз- 

вам се’ (?) Гледка (Кърджалийско).
Парапито»» ф — от диал. парапит  ’сво

боден, незает’. Пловдив.
Парапунов ф — от гр. xapotxovo ’оплак

ване*. Банско, Разлог.
Параса ж съкрат. от Параскева. Доб

ри дол (Ломско).

Параскев м  — разновидност на Параш
кев. Русе, 1906. Параскевов ф.

Параскева1 ж — гр. Параохео>5 ’петък; 
подготовка (за празника) ’ — име на кален- 
дарска светица, Главно ЗБ.

Параскева2 м  — мъжко име от женското- 
Параскева. Ловеч, I860, Търново, I860,. 
Тополовград, 1893. Параскевов ф.

Параскевйца ж — от Параскев(а)+ ица* 
Етрополе.

Параско м  — съкрат. от Параскева.2 Па- 
расков ф. Лясковец, Варна, Сливен, Ка
занлък, Пещера, Панагюрско, Пчела- 
рово (Кърджалийско).

Парасников ф — от диал. парясник, 
*парасник ’напуснат от жена си или от 
годеницата си мъж’.

Параспуров ф — от диал. параспур ’раз
сипник*. Гюмюрджина.

Паратиков ф  — от диал. паратик *1. 
свободен, незает; 2. лош, неприличен \  
Пловдив.

Параулски ф — разновидност на Пара- 
хулев. Габрово (от Благоевград).

Парафиров ф. Стара Загора, 1893.
Парахулев ф. Габрово.
Парашиков ф — от Парашков с вмъкнато 

и. Казанлък, Пловдив.
Парашкански ф. Благоевград.
Парашкев м  — мъжка форма от Параш

кева1. Търново, 1862, Русе, Балчишко. 
Парашкевов ф. Търново, Свищов, Плевен, 
Плевенско, Провадия, Варна.

Парашкева1 ж — от Параскева с преход 
на ск в шк. Главно ИзБ.

Парашкева2 м  — мъжко име от женското 
Парашкева. Плевен, Търново, Ихтиман, 
Каблешково (Поморийско). Парашкевов ф.

Парашкеван м  — от Парашкев+а«. Па- 
рашкеванов ф. Търново, Хотница (Търнов
ско), Орехово.

Парашкевйца ж — от Парашкев(а)1+ц^а.
Парашко м — съкрат. от Парашкева2. 

Парашков ф. Лясковец, 1893.
Парва ж — съкрат. от Параскева1. Лу- 

ковитско.
Парвул м — писмена разновидност на 

Първул. Видин, 1900.
Паргов ф. Бобошево (Станкедимитров- 

ско), 1917, Пчелинци (Радомирско), Стара 
Загора.

Пардалов ф — може би от диал. *пър- 
дало ’пръдлив човек*. Подгумер (Софий
ско).

Пардафелов ф — от диал. *пърдафела, 
пърдавела; вж. Пардалов. Пещера. .

Пардйев ф — от диал. пардия ’вейка, 
притка, прът’. Средна кула (Русенско).

Пардон м — навярно кръстоска от рум. 
Pardos *1. леопард; 2. юнак* и „купешката“ 
дума пардон. Видин (млад човек, който се 
срамува от името си). Пардонов ф. Петрич, 
1917.
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Паре м — югозападна форма на Паро. 
Парев ф. Световрачане (Софийско).

Парекьов ф. Велинград.
Пареша и Парешка ж — видоизменено 

от Парашкева. Балчишко, Каварна.
Парйгвоздея пр — от някаква стара случ

ка с нагорещен гвоздей. Севлиево. Пари- 
твоздев ф. Белене (Свищовско). Парй- 
гвоздеев ф.

Парйзов ф — от^па Ризо; вж. Па-. Стан
ке Димитров, 1917, Благоевград, 1917.

Парйс м — гр. Пар1£ — име от антич
ната митология. София, 1957. Парйсов ф. 
Пещера, 1940.

Парйч м — вм. Париш. Парйчев ф. Габ
рово .

Парйчко м — вм. Паришко. Парйчков 
ф. Смолян, Дъбово (Казанлъшко), Без- 
ден (Сливнишко).

Париш м  — от Парис с преход на с в 
по-обикновеното за лични имена ш. Пол
ски Тръмбеш (Търновско), р. 1910, Царе
вец (Свищовско). Парйшев ф. Полски Тръм
беш, Свищовско, Русе, Габрово, Казанлък.

Паришко м — умалит. от Париш. Сви
щов, Джулюница (Свищовско). Парйш- 
ков ф. Търново.

Парка ж — умалит. от Пара. Радомир.
Паркалабов ф — от рум. parcalab *1. 

селски кмет; 2. бирник; 3. началник на 
крепост или затвор’. Русе.

Паркачев ф. Скопие, 1917.
Парладййски ф —  от диал. парладйсвам 

’деля на части*. Бреница (Белослатинско).
Парлакчйев ф —  от диал. *парлакчйя 

’който работи на парлак, на парче, или тър
гува на дребно*. Белополяне (Ивайлов- 
гр адско).

Парламов ф —  от диал. парлама *на 
дребно, на малки части’. Пловдив.

Парланов ф — от тур. parlan ’който кип
ва, избухва*. Русе.

Парлапанов и Парлапански ф —  може би 
видоизменено от Парапанов. Габрово, Гра
дец (Котленско), Сливен, Стара Загора, 
Пирдоп, Казанлък, Кюстендил.

Парлев (и П ар лов) ф — от тур. раг- 
lamak *1. блестя; *2. кипвам от гняв*; 
срв. Парланов. Русе.

Парлеев ф — може би разновидност на 
Парлев. Щип, 1935.

Парлйев ф —  стегната форма от Паралиев. 
Панагюрище.

Парликов ф —  от Парлев с вмъкнато ик.
Парлъков ф —  може би от Парликов с 

►потъмняване на неудареното и  в *5.Горна 
Оряховица.

Лармаклйев ф — от тур. parmakli *с 
«ограда, с решетки на прозорците*.

Пармаков и Пармашки ф —  а) от тур. 
parmak *1. пръст (на ръка, на крак); 
2. летва за ограда*; б) съкрат. от Алтъ- 
лармаков. Габрово (гроб), Хотница (Тър

новско), Пазарджишко, Литаково (Ботев
градско).

Пармен м  — гр. nappevog — име на ка- 
лендарски светия. Съвсем рядко. Парме- 
нов ф.

Пармо м  — съкрат. от Пармен. Пар- 
мов ф. Казанлък.

Парнаров ф  — от пар на р  *вид дребен 
дъб* (тур. pimal). Гугутка (Ивайловград- 
ско), Кърджали, Гоце Делчев.

Парнев ф. Пловдив.
Паро м  — съкрат. от Парашкев. Паров 

ф. Казанлък, Ямбол, Пазарджишко, Па
нагюрище, Белица (Ихтиманско).

Паромански ф. Берсин (Кюстендилско).
Паронов ф — от гр. napriv ’който при- 

съствува; тук (съм)*. Любимец (Свиленград
ско), Казанлък.

Парпарев ф — от тур. раграг ’пращене, 
издаване шум при огън*. Брезово (Плов
дивско).

Парпулов (и П ар п улов) ф — от тур. 
parpul ’бясно животно*. Панагюрище, Бре
зово (Пловдивско), Сливен.

Парпуров ф — от Парпулов с асимилация 
на л  в р . Шумен.

Парталев и Парталов ф — от диал. пар- 
т ал  *1. парцал; 2. невестински дар*. Кю
стендил, Калофер, Сливен, Грозден (Бур
гаско).

Парталин ф — разновидност на Парта
лев. Горна Диканя (Радомирско).

Парталозов ф  — навярно близко по зна
чение и произход с Парталев. Бела Сла
тина, Ловеч, Градище (Павликенско).

Парталски ф — разновидност на Парта
лев или на Порталски.

Партаманов ф — вж. Партоманов. Варна.
Партен м  — съкрат. от Партени. Карлово. 

Партенов ф. Казанлък, Ловеч.
Партена ж — женска форма от Партен. 

Куклен (Асеновградско), р. 1902.
Партени и Партений м  — гр. nap^ivtog 

’целомъдрен, девствен’ — име на кален- 
дарски светия. Партениев и Партенев ф. 
Враца, Луковит, Лом, Видин, Сливен, 
Гоце Делчев.

Партйн м  — видоизменено от Партен. 
Партйнов ф. Казанлък, Шумен.

Партйнко м  — умалит. от Партии. Пар- 
тйнков ф. Габрово, 1899.

Парто м  — съкрат. от Партени. Партов 
ф. Враца. Партовски ф. Плевен.

Партол м  — от Парт(о)+ол. Пйртолов 
ф. Терзийско (Карнобатско), Карнобат.

Партоманов ф — от диал. *парт ом ан  
’който налита на момичета, на девстве
ници* (отгр.) Никопол, 1900.

Партул м  — от Парт(о) + у л .  Партулов 
ф. Гоце Делчев.

Партъчев ф — от тур. pirtik ’дрипав, 
изпокъсан*. Брацигово.
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Парумов ф — може би разновидност на 
Паронов (?) Славяново (Плевенско).

Паруна ж — от Пар(а)-\-уна. Толбухин, 
р. 1850.

Парутчййски ф — вм. Барутчийски. Асе
новград.

Паруш м — а) от Пар(о)+ уш . Типично 
за Ямбол; Зимница (Ямболско), Сливен, 
1860, Айтос, Преславско, Шумен, 1860, 
Толбухинско, Калипетрово (Силистренско), 
б) съкрат. от Аспарух. Безден, Петърч 
(Софийско), Гоз (Брезнишко). Парушев ф.

Паруша ж — от Пар(а)+ уша. Алфатар 
(Силистренско), Търновско, Галово (Оре- 
ховско).

Парушка ж — женска форма от Паруш. 
Зимница (Ямболско), Сливен, Търново, 
Варна.

Парушко м  — умалит. от Паруш. Пе
търч (Софийско). Парушков ф.

Пархов ф — може би от Паров с вмък
нато х. Овощник (Казанлъшко).

Парцала пр — от парцал (носел дрипави 
дрехи). Карнобат, 1878. Парцалев и Пар- 
цалов ф. Карнобат, Сливен, Бургас, 1893, 
Левски, Горна Оряховица, Търново, Па
нагюрище.

Парцйлков ф — от парцалко  ’дрипльо*. 
Русе.

Парцов ф — а) разновидност на Парчев; 
б) от прякор П Ъ рцо  ’който попръдва’.

Парцунев ф —  от диал. *пърц$н *пръд- 
льо’ (?) Казанлък.

Парцунков ф —  разновидност на Парцу
нев.

Парча ж — женска форма от Парчо. 
Парчин ф. Етрополе (външно лице).

Парчарски ф —  от диал. *парчар ’който 
работи на парче’; срв. Парлакчиев. Плов
див.

Парчелййски ф — от диал. парчелйя ’сна
жен, едър’ (пер.-тур. parsali). Враца.

Парчемлйев ф —  вм. Перчемлиев. Шипка 
(Казанлъшко).

Парчо м  — умалит. от Паро. Парчев 
ф. Медвен (Котленско), Котел, Свищов, 
Варна, Перник. П&рчевич ф. Чипровци, 
17 в.

Паршй ж — видоизменено от Перса. Ви- 
ница (Варненско).

Паршовски ф —  писмена разновидност 
на Пършовски. Русе.

Парьо м  — успоредна форма на Паро с 
меко окончание. Парев ф. Габрово (гроб), 
Асеновград, Смблянско.

Паса ж — видоизменено от Спаса. Русе, 
Русенско, Кубратско, Ямболско, Кърджа
лийско. Пасин ф. Калофер, 1905.

Пасарев и Пасаров ф — от диал. *пъсар 
’кучкар, любител на кучета’; срв. Кучка- 
ров. Пещера, Варна, Шумен, Пирот (Въз
раждането).

Пасар&лски ф — от с. Паеарел (Самоков
ско). Лозен (Софийско).

Пасе м  — вм. Спасе. Софийско. Пасев
ф■

*Пасей м  — разширено от Пасе, Паси. 
ПИсеев ф. Рупките (Чирпанско), Русе.

Пасенко м — умалит. от Пасе. Сливница. 
Пасенков ф.

Паси м  — североизточна форма на Шсьо. 
Русе. П&сев ф. Русе, Горна Оряховица.

Пасин м  — от Пас(е)+и«. Пас и но в ф. 
Охрид, 1905.

Пасйна ж — от Пас(а)-\-ина. Новакова 
(Асе новгр адско).

Паска ж — от Спаска или женска форма 
срещу Паско. Гулянци, Сомовит (Никопол- 
ско), Русе, Тутракан, Своде (Ботевград
ско).

Паскал м  — съкрат. отПаскали. Търново  ̂
Варна, Толбухин, Стара Загора, Гоце Де- 
чев. Паскалев ф. Карнобат, Първомайско, 
Тополовград, Гоце Делчев, Чепеларе (Асе- 
новградско), Свищовско, Лехчево (Михай
ловградско). Паскалевски и Паскалски ф . 
Русе.

Ласкали м  — гр. naaxaXvjg ’Великден’. 
Паскалйев ф. Стърмен (Беленско), Бяла.

Паскалйна ж — гр. naoxaMva, женска 
форма срещу Паскали. Никополско, Плов
див, 1888, Велинград, 1893.

Паскалйца ж — от Паскалйна х. друго 
окончание. Русе.

Паско м — съкрат. от Паскал (или видо
изменено от Спаско). Сомовит, Видин, Бре
гово (Видинско), Айтоско, Карнобат, Ям
бол, Бургас, Хасково, Чирпан, Варненско, 
Гоцеделчевско. П&сков ф. Видин, Враца, 
Лясковец, Петрич.

Паскол и Паскул м — от Паск(о)+од, 
у л . Паско лов ф. Свищов. Паскулев и Па- 
скулов ф. Гложене, Крушовене (Орехов- 
ско), Плевен.

Пасланджййски ф — от диал. *паслан- 
дж йя ’който прави гайтани, ширити и под.’ 
(от рум. pasmant). Медковец (Ломско).

Пасо м — видоизменено от Спас или от 
Паско. П&сов ф. Видин.

Паспал&нов ф — от диал. поспалан  ’сън
ливец’ с преход на неудареното о в  а. Ко
тел, Стара Загора.

Паспалджйев ф — от диал. *паспалдж йя  
’който произвежда или продава фино браш
но’; срв. Паспалев. Ямбол, 1908.

П4спдлев, Пасп&лов и Паспалски ф — 
от п а сМ л  ’1. фино брашно; 2. прах от 
брашно’ (гр. лааяосХт]). Кюстендил, Русе, 
Вълчи трън (Плевенско), Чирпан, Плов
див, Карлово.

Паспалеев ф — разширено от Паспалев. 
Самоков, 1905, СтанкедимитровсКо.

Пастармаджйев ф — писмена разновид
ност на Пастърмаджиев. Казанлък, Стара 
Загора.
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Пастйрко м — а) от паст ир ; б) превод 
на Пимен. Луковит, Ябланица (Тетевенско), 
Червен брег. Сега името се среща само у 
цигани. Пастйрков ф.

Пастйров ф — от паст ир  или превод 
на Чобанов. Варна, Ямбол.

Пастйя м  — видоизменено от гр. nurzol 
’вярващи, християни*. Варна. Пастйев 
ф. Варна.

Пастрагйшев ф — от диал. *паст рагаш  
’който много пастри, пази, пести’ (?) Плов
див.

Пастраков ф — писмена разновидност на 
Пъстраков. Ямбол.

Пастуванов ф. Дряново.
Пастурко м — разновидност на Пастир- 

ко. Пастурко в ф. Самоков, Шумен (актьор 
в театъра).

Пастухов ф — от диал. паст ух  ’пастир’. 
Севлиево.

Пастушански ф — от с. Пастуша (Плов
дивско). Станке Димитров, 1879.

Пастърмаджйев ф — от паст ърмадж ия  
’производител или търговец на пастърма’ 
(тур. pastirmaci).

Пастърмов ф — съкрат. от Пастърма- 
джиев или от прякор П аст ърм ат а  (вми
рисан от мързел). Казанлък, Негован (Со
фийско).

Пасун м  — видоизменено от Спасун. Со
фийско.

Пасунко м  — умалит. от Пасун. Па- 
сунков ф. Владая.

Пасхал м  — кръстоска от Паскал и гр. 
каохаХСсс ’Великден’. Карнобат, 1870. Пас- 
халев ф.

Пйсхо м  — съкрат. от Пасхал. Пасхов 
ф. Охрид.

Пасьо м  — видоизменено от Спас или 
от Паскал, Пасхал. Петелово (Кърджалий
ско), Пловдив, Чирпан. Пйсев ф. Чирпан.

Патаков ф  — от прякор П ат йка  ’паток*; 
срв. Паташки. Луковит.

Патаката пр  — често повтарял „па т ака“. 
Алфатар (Силистренско).

Паталей м  — видоизменено от Панталей. 
Паталеев ф. Котел.

Паталенскй ф — от с. Паталеница (Пазар
джишко). Пазарджик, Церово (Пазарджиш
ко).

Паталйчев ф — от диал. *пат алйч  ’па
тил човек, патилан’. Търново.

Патам&нов и ПатаМйнски ф  — от диал. 
*пат аман  ’патил човек, патилан*. Варна.

Патанов ф — от диал. *пат йн  ’патилан*. 
Стара Загора.

Патаранов и Патар&нски ф  — от диал. 
пат аран  ’паток*. Велинград.

Патарев и Патаревски ф — може би от 
диал. *пат ар  ’който отглежда патици или 
гъски’; срв. Касчиев. Лясковец, Калти- 
нец (Горнооряховско), Долна Липница (Пав- 
ликенско), Русе.

Патарйнски ф — разновидност на Пате- 
рински. Угърчин (Ловешко), Ловеч, Пле
вен, Враца.

Патарлйев ф — от някое село с подобно 
име. Плевен, Шумен.

Патарчанов ф — писмена разновидност 
на Патърчанов.

Пататов ф — от диал. пат ат а  ’вид: 
картоф* (?) Стара Загора, 1911.

Паташев ф — от па Ташо; вж. Па-. Хад
жи Димитрово (Казанлъшко), Враца.

Паташки ф — от прякор П ат ака  ; срв. 
Патаков. Ботевград.

Патенов ф — от пат ен  ’патил, страдал*. 
Плевен.

Патенталов ф. Търново.
Патерйнски ф — разновидност на Пате- 

ров. Враца, Плевен, Ямбол.
Патерков ф  — от прякор П ат ерко; вж. 

Патеров. Юлиев (Старозагорско)
Патеров ф — от гр. тсатбрас ’баща* 

(употребявал тая чужда за българите 
дума). Пловдив, Загоричане (Костурско);

Патешки ф — от пат еш ки ; срв. Паташки.
Патйл м  — от Пат(о), Пат(ьо)+«л. Пле

вен. Патйлов ф. Пловдив, Горно Алексан- 
дрово (Сливенско).

Патйн м  — от Пат(о), Пат(ьо)+««. Криво- 
поле (Хасковско). Патйнов ф.Стойково (Хас
ковско), Пловдив.

Патйчев ф — разновидност на Патишев.
Патйш м  — от Пат(о), Пат(ьо)+иш. Па- 

тйшев ф. Варна.
Паткаджиев ф — от диал. пат кадж ия  

’който отглежда гъски*; срв. Касчиев, 
Патарев. Свищов, 1888.

Пйтко м  — умалит. от Пато, Патьо. 
Патков ф. Сливен, 1883, Айтос, 1904, 
Хасково, 1927, Раковски, 1927, Стояново 
(Ловешко), Куле махала (Ломско).

Патладжански ф — вм. Патлиджански. 
Бреница (Белослатинско).

Патлей м  — съкрат. от Пантелей. Дибич 
(Шуменско), Шумен. Патлеев ф.

Патлиджйнов и Патлиджански ф — от 
диал. пат лидж ан * 1. домат; 2. патладжан 
Горна Сушица (Мелнишко), Бела Слатина, 
Бреница (Белослатинско), Градец (Видин
ско).

Пат лов ф. Пирдоп, 1893, София, 1908.
П&тНнков ф  — от диал. п а т н и к  ’па

тил, опитен човек*. Петрич.
Пато м  — съкрат. от Павел, Параскев, 

Паскал или друго подобно име, успоредна* 
форма на Пацо, Пачо, Пашо. Плевен (Въз
раждането), Староселци (Плевенско). Па- 
тов ф. Червен брег, Кюстендил, КаЗаЦдък, 
Брестовене (Разградско). П&товски ф. Скра
вена (Ботевгр адско).

Патбй м  — разширено от Пато. Патоев- 
ф. Балчик, 1893, Шумен.

Патоков ф — от прякор П ат ока . Раз
лог.
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Патол м — от Пат(о)+ол. Патолов ф. 
^Цар Петрово (Кулско).

Патранесков ф — от рум. Patranescu с 
второ окончание -ов. Свищов.

Патраногов ф — от диал. *патрандг ’с 
-криви като X крака’. Белеврен (Грудовско).

Патрашиков ф — от Патрашков с вмък
нато и. Козловец (Свищовско).

Патрашко м — рум. Patra§co, умалит. 
■от Петър. Патрашков ф. Куле махала (Лом
ско), Тутракан.

Патрев ф — разновидност на Патров. 
Тревненско (старо), Шумен.

Патрйк м — съкрат. от Патрикий. Пат- 
рйков ф. Пловдив, Казанлък, Лясковец, 
Никопол, Виница (Варненско).

Патрйкий м — гр. Патр£хюс, от лат. 
Patricius ’от знатен род’ — име на ка- 
лендарски светия. Варна. Патрйкиев ф.

Патрйция ж — от персонаж на филм, 
«днакво по значение с Патрикий. Шумен, 
р. 1959, Стара Загора, р. 1959.

Патрйш м  — от Патрйк с друго оконча
ние. Патрйшев ф. Панагюрище, 1904.

Патров ф — а) от Патро, съкрат. от 
Патрон; б) от диал. патрав *с криви като 
X крака’. Злокучане (Самоковско), Само
ков, Годеч.

Патровалйев ф — от диал. патровалия 
’от колиби Петровци, Габровско’. Казан
лък.

Патрон ли м — гр. ПагрохАт)с — име от 
античната митология. Патроклев ф. Кавар
на.

Патрон м — от гр. udipcov, лат. patronus 
’покровител’. Патронов ф. Варненско, 
Омуртаг, Айтос, Самоков. Патронени ф. 
Варна, Стара Загора.

Патрони и Патронни м  — от гр. nazpmloc, 
’покровителство’. Патрониев и Патронев ф.

Патрун м — кръстоска от Патрон и 
Петрун. Патрунов ф.

Патруна ж — женска форма срещу Пат
рун. Н. Геров.

Патрунчо м — умалит. от Патрун. Пат- 
рунчев ф. Габрово, Търново.

Патруц м  — рум. Patrut, видоизменено 
•от Петър. Видинско. Патруцов ф.

Патул м — от Пат(о), Пат(ьо)~\~ул. Па- 
тулев ф. Пловдив.

Патун м — от Пат(о), Пат(ьо)+*/я. Па- 
тунов ф. Гуцал (Ихтиманско).

Патуранков ф — от диал. патуранко ’чо
век с потури’.

Патуров ф — вм. Потуров. Клисура (Кар
ловско), 1893.

Патуш м — от Пат(о), Пат(ьо)+уш. Па- 
тушев ф. Търново.

Патчев ф — навярно вм. Пачев. Русе, 
1936.

Патъмов ф — може би видоизменено от 
*Патамов, *Патомов — от диал. патома 
’пръстен под’ (гр. гсоьтюра). Карлово, 1879.

Патъров ф — от тур. pitir-pitir -’между
метие за леки стъпки, за крадливо ходене’. 
Карнобат, Ихтиман.

Патърчанов ф — от диал. *патърчан. 
’който ходи леко и крадливо’; вж. Патъ
ров. Панагюрище, Пловдив.

Патьо м  — успоредна форма на Пато с 
меко окончание. Пирдоп, Видраре, Тете
венско. Патьов ф. Панагюрище, Видраре. 
Патев ф. Слатина (Карловско), Бяла, 
Софийско.

Паукчйев ф — навярно вм. Папукчиев. 
Станке Димитров, 1879.

Паул м  — разновидност на Павел — глав
но у католиците.

Паула ж — женска форма от Паул.
Паулйна ж — разновидност на Павлина. 

Н. Геров.
Паулка ж — умалит. от Паула. Етрополе, 

р. 1923.
Пауло и Паульо м  — разновидност на 

Павло, Павльо. Карлово, Търново, нар. 
песен.

Паун м  — от птицата паун . Рядко, на 
разни места из страната. Паунов и Паун- 
ски ф.

Пауна ж — женска форма срещу Паун. 
Главно ЮЗБ. Паунин ф.

Пауневка ж — от Паун(а)+ев/са. Балша, 
Кътина (Софийско), Манастирица (Годечко).

Пауников ф — от Паунов с вмъкнато 
ик. Гулянци (Никополско).

Паунйца ж — от Паун(а)-\-ица. Типично 
за Етрополе; Световрачане (Софийско).

Паунка ж — умалит. от Пауна. Етро
поле, Ихтиманско (само стари), Бяла (Вар
ненско).

Паунко м  — умалит. от Паун. Паунков
ф■

Пауновски ф — от мах. Пауновци (Лип- 
ница, Ботевградско).

Паунчо м  — умалит. от Паун. Паун- 
чев ф.

Пахарков ф — от диал. пахарка  ’дървена 
паница’. Кула, Грамада (Кулско).

Пахарски ф — от диал. пахар  ’дълбока 
паница’. Бела Слатина, Еница (Белосла- 
тинско), Кнежа, Долни Дъбник (Плевен
ско).

Пахидаров ф — от пер.-тур. payidar 
’здрав, дълговек’ с вмъкнато х . Пловдив.

Пахко м  — умалит. от Пахо или направо 
от Пахомий. Пахков ф. Варна.

*Пахлути м  — видоизменено от *Паф  ̂
нутий. Пахлутев ф. Железино (Ивайлов- 
гр адско).

Пахо м  — съкрат. от Пахомий. Пахов 
ф. Сунгурларе (Карнобатско).

Пахом м  — съкрат. от Пахомий. Пахо- 
мов ф. ЮИзБ.

Пахомий м  — гр. Пах<Ьрюс ’дебел, широ- 
коплещест* — име на календарски светия. 
Рядко, старо, главно у монаси.
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Пахтарманов и Пахтърманов ф — от диал. 
*пахт ърм ан  ’който ходи с леки, тихи 
крачки’; срв. Патъров и Патърчанов. Сев
лиево.

Паца <ж съкрат. от Параскева, Пав
лина или друго подобно име. Панагюрище, 
Тетевен.

Пацаш м  — от Пац(о)-т-аш. Видинско. 
Пацашев ф.

Пацеков и Пациков ф — от Пацев, Па- 
цов с. вмъкнато е/с, ик. Ловеч.

Пацйрев и Пацйрски ф — видоизменено 
от Пастиров с преход на cm  в ц. Лясковец, 
Варна, Кунино (Врачанско).

Пацйрко м  — от Пастирко с преход на 
cm  в ц. Пацйрков ф. Ботевград, Казанлък. 
Пацйрката пр  от остаряло л. и. Ботевград.

Пацка ж умалит. от Паца. Скопие, 
1942.

Пацо м  — видоизменено от Павел, Па
раскев, Паско или друго подобно име, успо
редна форма на Пачо, Пашо. Ботевград, 
Лопян (Ботевградско), Долни Дъбник (Пле
венско). Пацов ф. Ботевград, Станкедими- 
тровско. Пацев ф. Пацо веки ф.

Пацъков ф — от Пациков с изместено 
ударение. Лясковец, Търново, Русе.

Пача ж — женска форма срещу Пачо. 
Н. Геров.

Пачавров ф — от пачавра (срв. пого
ворката „Барабар Петко с мъжете, пачавра 
му на пояс“). Добростан (Асеновградско), 
Асеновград, Казанлък.

Пачавуров ф — разновидност на Пачав
ров. Стара Загора (Възраждането).

Пачала п р  — от пер.-тур. pagali ’с ши
роки крачоли на потурите’. Асеновград. 
Пачалов ф. Асеновград, Ковачевица (Го- 
цеделчевско), Казанлък, Стара Загора, Габ
рово (гроб).

Пачалиев и Пача лев ф — от диал. *па- 
чалйя  ’с дълги, обточени с гайтан крачоли 
на потурите’; вж. Пачала. Силистра, 1897, 
Свищов.

Пачаманов ф — от диал. *пачаман  ’мъж 
с контешки крачоли на потурите’ (от пер. 
тур. рада). Каснаково (Хасковско), Пъ- 
ново (Ивайловградско), Гълъбово (Старо
загорско).

Пачан м  — от Пач(о)т-а«. Пачанов ф. 
Калофер.

Пачаръзов и Пачаръски ф — от тур. 
paganz ’спънка, затруднение; човек, който 
спъва работата’. Панагюрище, Кюстендил, 
Угърчин (Ловешко).

Пачауров ф — разновидност на Пачав
ров. Стара Загора, 1900, Враца.

Пачеджйев и Пачеджййски ф — от диал. 
*пачеджйя ’продавач на овчи крака или 
на пача’ (пер.-тур. pagaci). София, 1888, 
Враца.

Пачелиев ф — вм. Пачалиев. Русе.

Пачеманов и Пачиманов ф — вм. Пача
манов. Казанлък, Айтос.

Пачена ж — от Пач(а)+е«а. Н. Геров.
*Пачйк м — умалит. от Пачо. Пачйков 

ф. Балванците, Керека (Дряновско), Тър
ново, Плевен.

Пачйл м  — от Пач(о)+цд. Пачйлов ф. 
Ботевград, Пирдоп, Казанлък, Пловдив, 
Пазарджик, Кърджали, Ксанти.

Пачйн м  — от Пач(о)+ц«. Пачйнов ф. 
Карнобат.

Пачйнко м  — умалит. от Пачин. Па- 
чйнков ф. Троянско.

Пачко м — умалит. от Пачо. Гор. Мит
рополия (Плевенско). Пачков ф. Тръсте
ник (Плевенско).

Пачников ф — от диал. пачник  ’голям 
кошник (в какъвто мътят гъски)’. Ново 
село (Троянско), Плевен, Русе.

Пачо м — съкрат. от Павел, Парашкев 
или друго подобно име, успоредна форма 
на Пато, Пацо, Пашо. Пачев ф. Сопот, 
Пазарджишко, Станкедимитровско, Коз
лодуй. Пачиев ф. Брест (Никополско).

Пачол и Пачул м  — от Пач(о)+ол, у л . 
Толбухин. Пачолов и Пачулов ф. София, 
1897.

Пачуров ф — стегната форма от Пачау
ров. Стара Загора, 1893.

Паша ж — съкрат. от Павлина, Параш
кева или друго подобно име. Карнобат. 
Пашин ф.

Пашаланов ф — от диал. *паш алан  ’кой
то живее като паша’ (?) Горнооряховско, 
Сливен.

Пашалйев, Пашалййски и Пашалйски
ф  — от някое село с паш а  в името (такива 
има около 10). Пловдивско, Бистрица (Со
фийско), Горна Василица (Ихтиманско).

Пашалов ф — от тур. pa§ali ’подвластен 
на пашата’ (?) Търново, 1893, Казанлък, 
Винарово (Чирпанско).

Пашамов ф — може би видоизменено от 
Пашалов. Сливен.

Пашан м  — писмена разновидност на 
Пъшан. Мездра. Пашанов ф. Варна. Па- 
шански ф. Арчар (Видинско).

Пашангов ф — от Пашанков с озвучаване 
на нк  в нг. Брезник, 1900.

Пашанко м — умалит. от Пашан. Па
шанков ф. Свищов, Ихтиман.

Пашапортов ф — от паш апдрт  ’паспорт’. 
Търговище, Пловдив.

Пашаринов ф. Замфирово (Берковско).
Пашата пр  — от паш а  (бил властен и 

богат като турски паша или нещо подобно). 
Калофер, Севлиево, Айтос.

Пашеев ф — разширено от Пашев по 
образеца на Рашеев, Малеев.

Пашеног м  — от протобълг. пашеног 
’баджанак’. Перник, 15—16 век.

Пашйка ж — умалит. от Спасийка или 
Паша. Кюстендилско.
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Пашиков ф — от Пашев с вмъкнато ик. 
Плевен, 1908.

Пашиленски ф — от някое село с по
добно име; срв. Пашалиев.

Пашйн м  — от Паш(о)+н«. Пчеларово 
(Кърджалийско). Пашйнов ф. Пчеларово, 
Стамболово (Хасковско), Свищов, 1862. 
Пашйнски ф. Кюстендил (гроб).

Пашка ж — умалит. от Паша. Хасково.
Пашко м  — умалит. от Пашо. Пашков ф. 

Русе, 1900, Гоце Делчев.
Пашкулев, Пашкулов и Пашкулски ф — 

от п а ш к у л , може би с диал. значение ’въз
къса дреха’. Карлово, Пазарджик, Чирпан, 
Стара Загора, Севлиево, Плевен, Разград. 
Шумен, Берковица, Гърмен (Гоцеделчевско).

Пашкулков ф — разновидност на Пашку- 
лев'. Горна Гнойница (Ломско).

Иашкун м — от Пашк(о)+*/«. Пашку- 
нов ф. Горна Оряховица, Бяла, Русе.

Пашкуров ф — от Пашкулов с преход 
на л  в р.

Пашмаганов ф — от диал. *паш маган  
’който се перчи с контешки обувки’; вж. 
Пашмаков. Русе, 1897.

Пашмаков ф — от тур. pa§mak ’плитка 
обувка, пантоф’. Нови пазар, Търговище, 
Шумен.

Лашо м — съкрат. от Павел, Парашкев, 
Паскал или друго подобно име, успоредна 
форма на Пато, Пацо, Пачо. Плевен, 1876. 
ПашоЬ1 и Пашев ф. Севлиево, Беляковец 
(Търновско), Сливен, Пазарджик, Етро
поле, Липница (Ботевградско).

Пашов2 ф — от Пашата или направо от 
паш а. Пашовски ф. Стара Загора. Пашоолу 
и Пашоолов ф — с турско окончание. 
Стара Загора.

Пашпуров ф  — може би далечно видоиз
менение от Параспуров. Шумен, Варна.

Пашун м  — от Паш(о) + у н .  Радомирско, 
Шипочане, Ново село (Самоковско), Само
ков. Пашунов ф. Ихтиман, Левски, Свищов.

Пашунко м  — умалит. от Пашун. Пашун- 
ков ф. Плевен.

Пащйя м  — от Пастия с преход на с в ш. 
Варна. Пащйев ф.

Пащрапански ф — от диал. *пащ рапа  
(вм. м ащ рапа) ’кана за вино’ (от ар. тур. 
та§гара). Враца.

Паяков ф — от паяк. Габрово, Свищов, 
Русе, Разград, Чирпан, Радомир, Лобош 
(Радомирско).

Паянов ф — от пер.-тур. рйуап ’край, 
граница*. Македония, Ново село (Видинско).

Паянтов ф — от диал. паянт а  ’подпорка, 
напречна греда* (пер.-тур. payanda). Си
листра, 1908.

Пево м — смятат го за видоизменено от 
Първан, а може да е и от Пехо. Казичене 
(Софийско).

Певтйн м — вм. Пефтин, Варна, 1908.
Певтйч м — вм. Пефтич. Певтйчев ф.

Певчо м  — видоизменено от Пейчо или 
от Пехчо. Разградско. Р

Пега ж — съкрат. от Пелага. София, 
р. 1870.

Пегуров ф. Варна.
Педаки м  — умалит. от Педо, Педьо с 

гръцко -ака. Педакев ф. Пловдив. Педаков 
ф. Долна Диканя (Радомирско).

Педо м  — успоредна форма на Педьо с 
твърдо окончание. Педов ф. Русе.

Педьо м  — от гр. nai8( ’дете’; срв. 
Момчо, Мома. Педев ф. Калапотино (Гоце
делчевско).

Пежгорски ф. Угърчин (Ловешко), Ловеч.
Пезулярски ф — от диал. *пезуляр  ’който 

живее в сипеи, в пезуляк’. Петрохан 
(Берковско).

Пейганидов ф. Кула (външно лице).
Пейзанов ф — от диал. пейзан  ’селянин 

от Солунско’ (фр. paysan). Свищов.
Пейка ж — женска форма от Пейко. 

Тетевен, Сушица (Горнооряховско), Ветово 
(Русенско), Казанлък, Пловдивско, Трън.

Пейко м  — от Петко (Петько) с преход на 
т ' в й. Стражица (Горнооряховско). 
Пейков ф. Горнооряховско, Шуменско, 
Стара Загора. Пейковски ф.

Пейна ж — женска форма от Пейно. 
Врачанско.

Пейнерков ф — може би сродно с Пей- 
нирджиев.

Пейнешки ф — навярно вм. *Пейновски; 
вж. Пейно. Орешак (Троянско), Троян.

Пейнирджиев ф — от пер.-тур. peynirci 
’сиренар’. Русе.

Пейнирлиев ф — видоизменено от Пей
нирджиев. Шумен, Ветово (Русенско). .

Пейно м  — от Пейко, Пейчо с друго окон
чание, както Дойно, Дойко, Дойчо, Пройно, 
Пройко, Пройчо. Пейнов ф. Харваловци 
(Еленско).

Пейо м  — видоизменено от Петър, Петьо 
или Петко (чрез по-старите форми Пейко и 
Пейчо) и преосмислено по глаг. пЬя. Из 
цялата страна, главно СИзБ. Пеев и Пейов, 
Пеевски и Пейовски ф.

Пейча ж — женска форма от Пейчо. 
Брезнишко.

Пейчйн м  — от Пейч(о)+м«. Големо Бу- 
чино (Софийско). Пейчйнов ф. Шишманово 
(Самоковско), Ракитово (Велинградско), 
Врачеш (Ботевградско). Пейчйнович ф, Те- 
арце (Тетовско), 1771.

Пейчо м  — успоредна форма на Пейко с 
друго окончание, смята се за умалит. от 
Пейо. ЮЗБ, Стара Загора, Силистра, Бо- 
женица (Ботевградско). Пейчев ф. Софий
ско, Елховско. Пейчовски ф. Боженица.

Пека ж — видоизменено от Пенка или 
от Параскева. Ботевградско, Враца.

Пекалиев ф — от диал. *пекалия  ’който 
всичко одобрява, на всичко казва „пеки“ 
(тур. peki)’. Пазарджик.
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Пекарев ф — от пекар  'хлебар, който 
само пече’. Шумен.

Пекачев ф — от пекач; вж. Пекарев.
Пеке м — югозападна форма на Пеко. 

Пекевски ф. Кюстендил. Пекеов ф. Елин 
Пелин.

Пекелярски ф — видоизменено (или греш
ка) от Пепелярски, Хайредин (Ореховско).

Пекйров ф — от Бекиров с обеззвучаване 
на б в п. Варна.

Пеклйчин ф — от *Петличин (срв. Пет- 
личков) с преход на т ’ в к  поради силно 
смекченото л ’. Трънско.

Пеко м — видоизменено от Пенко, Пейко 
или друго подобно име. Орехово, Калуге- 
рово, Осиковица, Новачене (Ботевград
ско), Бусинци (Трънско). Пеков. ф. Ботев
градско, Михайловградско, Плевня (Драм- 
ско).

Пекун м — от Пек(о)+(/«. Пекунов ф.
Пекунчо м — умалит. от Пекун. Пе- 

кунчев ф.
Пела ж — женска форма срещу Пело. 

Своде (Ботевградско).
Пелага ж — съкрат. от Пелагия. Гоце- 

делчевско.
Пелагил* — гр. ПвХсьцос ’морски’. Рядко. 

Пелагиев ф. Поморие, 1900.
Пелагйя ж — гр. IlsXorfta ’морска’ — 

име на'календарска светица. Благоевград, 
р. 1872, Стара Загора, 1889, Берковица, 
Момин брод (Ломско).

Пеладжа ж — видоизменено от Пелагия. 
Пловдив, 1876.

Пелакйя ж — вм. Пелагия. Кюстендил, 
1879.

Пелалов ф. Търново (външно лице).
Пелашов ф — може би видоизменено от 

Палашов. Хасково, 1917, Узунджово 
(Хасковско).

Пелегея и Пелегйя ж — вм. Пелагия. 
Расник, Гърло (Брезнишко).

Пелейков ф — от диал. *пелейко  ’който 
пелее, пилее’. Горно Броде (Сярско).

Пелеслиев ф — от някое село с подобно 
име. Пловдив.

Пелешутски ф — видоизменено от Пели- 
шатски. Търново, 1893.

Пелизар м — видоизменено от Велизар 
или от Белизар. Пелизаров ф.

Пелилеев ф. Пловдив.
Пелйн м — от Пел(о)+цн, преосмислено 

по растението пелйн. Рядко. Пелйнов ф г
Пелйнко м — умалит. от Пелин. Пелйн- 

ков ф. Враца.
Пелйтев и Пелйтов ф — от ар.-тур. pelit 

’жълъд’. Севлиево, Пловдив.
Пелйчев ф — от прякор П елйт чет о { дре

бен на ръст); срв. Пелйтев.
Пелишатски ф — от с. Пелишат (Пле

венско). Плевен, Бела Слатина.
Пелищера ж — от гр. яерютIpi ’гълъб'

с дисимилация на първото р  в л  и преход 
на с в ш. Ямбол.

Пелка ж — умалит. от Пела. Пелкин ф. 
Пелкинци род в Кнежа.

Пелко м  — умалит от Пело. Пелков ф. 
Плевен, Нова Черна.

Пелнезов ф. Черногорово (Пазарджишко).
: Пело м  — видоизменено от Петко или от 

Петър. Врачанско, Ботевградско, Плевен
ско. Пелов ф. Луковит, Ломско, Ботевград
ско. Пеловски ф. Кнежа.

Пелташки ф  — от прякор Белтака. Тру- 
довец (Ботевградско).

Пелтеков, Пелтешки и Пелтечки ф  — 
от пелт ек  'който заеква при говорене’ 
(тур. peltek). Пловдив, Асеновград, Тешево 
(Гоцеделцевско), Стара Загора, Ихтиман, 
Скравена (Ботевградско), Плевен, Нико
пол, Свищов, Угърчин, Стоя ново (Ловешко), 
Кюстендил.

Пельо м  — успоредна форма на Пело с 
меко окончание. Дерманци (Луковитско), 
Ракитово (Велинградско). Пелев ф. Раки
тово, Батак.

Пемо м  — може би видоизменено от 
Пимен. Беломорска Тракия. Пемов ф. 
Беломорци (Омуртагско), Варна.

Пена ж — съкрат. от Петкана, Петрана 
или друго подобно име. Из цялата страна. 
Пенин ф. Етрополе, Литаково (Ботевград
ско). Ленински ф. Ботевград.

Пенаков ф — от гр. ntvdxa ’паница’; 
срв. Паничков, Паница. Градец (Котлен- 
ско), Добруджа, Варна.

.Пеначков ф — разновидност на Пенаков 
Долна Студена (Беленско).

Пенгелов и Пенгелски ф — видоизменено 
от Попвангелов; срв. Пангелов. Пловдив, 
Литаково (Ботевградско).

Пен го м  — от Пенко с озвучаване на 
нк  в нг. Пен го в ф. Курново (Врачанско).

Пендак м  — прякор но име от Пен до. 
Пендаков ф. Ген. Николаево (Пловдивско). 
Пендачански ф.

Пендаров и Пендарев ф — от пендара  
'голяма жълтица за накит* (гр. rcsvTdpa). 
Велинград, Казанлък.

Пендаш м  — от Пенд(о)+аш.Пендашев ф. 
Горна Оряховица, Градина (Търновско).

Пендеков ф — а) от Пендев с вмъкнато 
ек\ б) от диал. пендек ’начин, леснота за 
извършване нещо, колай’. Габрово.

Пенделашки ф. Кулско.
Пен дело в ф — видоизменено от Пендеолу; 

вж. Пен дьо. Пловдив.
Пендерски ф — навярно разновидност на 

Пендарев. Казанлък.
Пенджаков и Пенджеков ф — разновид

ност на Панджаков. Бочево (Разложко), 
Пловдив.

Пенджерков ф — от прякор Пендж ерко 
’който виси все по пенджерите (прозорците) ’. 
Битоля, Сливен.
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Пенджуров ф  — от диал. пЪнджур ’про
зорец* (от пер.-тур. репсеге); вж. Пенджер- 
ков. Костенец.

Пендйчев ф. Плевен.
Пендо м  — от Пено с вмъкнато д. Дълго- 

делци (Ломско). Пендов ф. Асеновград, Са
дово (Асеновградско), Пловдив, Калофер, 
Поликраище (Горнооряховско), Ботевград 
(от Охрид или Струга). Пендоловски ф  — 
навярно от Пендо лов, Пендоолу. Устово 
(Смолянско), Казанлък.

Пендулаков ф. Варна.
Пендьо м  — от Пеньо с вмъкнато д. 

Пендев ф. Пазарджик, 1893, Якоруда, Лъка 
(Поморийско).

Пене м  — югозападна форма на Пено, 
Пеньо. Радомир, Станке Димитров, Павли
кени. Пенев ф.

Пеневилев ф — може би от Пенев Илев. 
Малиново (Ивайловградско).

Пенекалйев ф — може би вм. *Пенкова- 
лиев, от с. Пенковци (Севлиевско), Варна.

Пенел м  — от Пен(ьо), Пен(е)+ел. Пене
ло в ф. Югово (Асе новгр адско), Разложко. 
Лен елени ф. Югово, Кнежа.

Пенелбпа ж — гр. ПвувХбят) — име от 
античната митология. Пловдив, р. 1880, 
1884.

Пенелопка ж умалит. от Пенелопа. 
Айтос, р. 1927.

Пенерлиев ф — видоизменено от Пейнир- 
лиев. Русе, Шумен.

Пенечко м  — умалит. от Пеньо. Пенеч- 
ков ф. Карлово.

Пензев и Пензов ф  — може би вм. Пен
дев. Пендов. Пловдив.

Пени м  — североизточна форма на Пеньо. 
Русе, Луковит. Пенев ф.

Пенка ж — умалит. от Пена. Доста раз
пространено из цялата страна. Пенкин и 
Пенкински ф.

Пенко м  — умалит. от Пеньо, Пено. 
Типично за Лопян (Ботевградско); Етрополе, 
Враца, Софийско, Пазарджишко. Пенков ф.

Пенкочев ф.
Пенкьовски ф — от с. Пенкьовци (Трън- 

ско). Шумен.
Пено м  — успоредна форма на Пеньо с 

твърдо окончание. Белослатинско, Врачан
ско, Стражица (Горнооряховско). Пенов ф. 
Враца, Пазарджишко. Пеновски ф.

Пентйев ф — писмена разновидност на 
Пинтиев. Харманлии, 1905.

Пенто м  — от Пено с вмъкнато т . Прес
лавско, 15— 16 век. Пентов ф. Писанец 
(Русенско), Селановци (Ореховско).

Пентьо м  — от Пеньо с вмъкнато т . 
Пентев ф. Никопол, 1908.

Пенуша ж — от Пен(а)-\-уш а.
Пенушлиев ф — от някое село с подобно 

име. Щип, 1920.
Пенчелйев ф  — от пер.-тур. pen$eli ’же

сток, алчен*. Айтос, 1900.

Пенчо м  — умалит. от Пеньо, Пено. Из 
цялата страна, главно СИзБ. Пенчев и 
Пенчов ф. Пенчо век и ф. Ботевград, Радо- 
тина (Ботевградско). Пенчович ф. Пловдив, 
1900. Пенчолов и Пенчоолов ф — с турско 
-■о л у . Голямо село (Казанлъшко), Казанлък.

Пенчок м — прякорно име от Пенчо. 
Пенчоков ф. Цинга (Дряновско), Търново, 
Варна.

Пеньо м  — обособено от Петър, Петко 
или друго подобно име. Главно ИЗБ. Пенев, 
Пеневски и Пеньо веки ф .

Пео м  — от Пейо с изпадане на й. Рядко. 
Пеов ф. Боженица (Ботевградско). Пеов- 
ски ф. Панагюрско.

Пепа ж — съкрат. от Петрана, Пауна или 
друго подобно име с детско повтаряне на 
първата съгласна. Шумен, р. 1896, Сили
стра, 1893, Лехчево (Михайловградско).

Пепев ф — от тур. рере ’пелтек*. Плов
дивско, Банско.

Пепеделенов ф. — видоизменено от Те- 
педеленов.

Пепеджиев ф — а) от диал. *пепедж ия 
’пелтек’; вж. Пепев; б) от Пепелджийски с 
изпадане на л . Мало Конаре (Пазарджишко).

Пепеланов ф  — от диал. ’пепелан  ’пел
тек’; вж. Пепев. Асеновград, Чепеларе 
(Асеновгр адско).

Пепелджййски ф  — от диал, пепелдж йя 
*1. който събира дървена пепел за варене 
на сапун; срв. Кюлджиев; 2) който чисти 
пепелта от рудничарска пещ*. Баланово 
(Станкедимитровско).

Пепелешев и Пепелйшев ф — разновид
ност на Пепелешков. Пловдив.

Пепелешков ф — от диал. *пепелешко  
’1 който се търкаля из пепелта’; 2. който 
заеква (от тур. pepelemek)’. Брацигово, 
Казанлък.

Пепелйгов ф — видоизменено от Папа- 
люгов. Гор. Богров (Софийско).

Пепелнйков ф —  от диал. пепелник  ’ку
пище’. Златарица (Еленско).

Пепелов ф  — навярно съкрат. от Пепел- 
ников, Пепелджийски, Пепеляров или 
друго подобно име. Мало Конаре (Пазар
джишко), Пловдив, Стара Загора. Сливен.

Пепелюгов ф — видоизменено от Пана- 
люгов.

Пепелянков ф — от диал. *пепелянко\ 
вж. Пепелянов. Ветрен, Септември (Па
зарджишко).

Пепелянов и Пепелянски ф — от диал 
пепелян  ’който има по-стари неженени 
братя, коритан’ (?) Трявна, Чепеларе 
(Асеновградско). Стара Загора.

Пепеляров и Пепелярски ф — от диал. 
пепеляр  ’чистач на пепелта от рудничарска 
пещ’. Димитровград, Бели извор (Врачан
ско), Враца.

Пепеляшки ф — разновидност на Пепе
лянов или Пепеляров. Кюстендил.
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Пепенджиев ф — разновидност на Пепе- 
джиев. Говедаре (Пазарджишко).

Пеперджнев ф — от диал. *пипердж йя  
’производител на пипер’. Пловдив.

Пеперудката пр  — от пеперудка. Котел.
Пепечков ф — от диал. *пепечко ’който 

леко заеква*; вж. Пепев. Пазарджик (гроб).
Пепешанов ф — от диал *пепеш ан\ вж. 

Пепечков.
Пепи м  — галена форма от Петър или 

от Петко. Михайловград, р. 1958, Лехчево 
(Михайловградско), 1960, Зверино (Вра
чанско), р. 1959.

Пепйна ж — от Пеп(а )-\-ина. Шумен, 
р. 1959.

*Пепиш м  — от Пеп(о) +  иш. Пепйшев ф.
Пепка ж умалит. от Пепа. Долни Вадин 

(Ореховско), р. 1956.
Пепо м  — от Петко или от Петър с детско 

повтаряне на първата съгласна. Горно
оряховско, Ловеч, Пепов ф.

Пепуров ф. (Трайко Пепуров Стоянов, 
Варна, 1940).

Пера1 ж — женска форма от Перо. Брез- 
нишко, Трънско, Царибродско.

Пера2 м  — западна форма на Перо. 
Царибродско.

Пералков ф — от диал. пералка  ’бухалка 
за пране’. Ярлово (Самоковско), Казанлък.

Перачко в ф.
Первазов ф — от перваз ’рамка, обшивка, 

обтока на дреха’ (nep.-Typ.pervaz). Стара За
гора, 1908, Радомирско.

Пергамов ф — може би псевдоним, от 
гр. Шр-foĉ ov ’крепостта на митологична 
Троя’.

Пергелов ф — от пергел (пер.-тур. pergel), 
прен. ’дълги крака*. Ихтиман, Костенец, 
Гол. Белово, Пазарджик.

Пергемишев ф. Стара Загора.
Пергйшов ф — от диал. пергйш (ин) 

’омразен старец*. Радотина (Ботевградско).
Пердев и Пер до в ф. Петрич, 1917.
Пердйка ж — от гр. rcsp&ixa ’яребица*. 

Каварна, Казанлък, р. 1931.
Пердикацев ф — нарочно видоизменено 

от *П ърдикацев  (от някаква стара случка; 
срв. Пърдикашев). Пловдив.

Пердухов ф — от диал. пердух  ’перуши
на*. Ярлово (Самоковско). Самоков.

Перебасанов ф — съкрат. от *Перенде- 
басанов; вж. Периндибазов. Карнобат.

Перев ф — разновидност на Перьов. 
Ошаните (Дряновско), Дряново, Павли
кени, Карнобат.

Переклйев ф — вм. Периклиев. Кюстен
дилско.

Перелйнгов ф — видоизменено от Пара- 
лингов. Провадия, Варна, Каварна.

Перелов ф.
Перено веки (и Периновски) ф — от диал. 

перендв *?* (среща се в нар. песен). Столник 
(Елинпелинско).

Переходов ф. София, 1906.
Перзе ж — видоизменено от Перса. 

Каварна.
Пери м  — умалит. от Петър. Бела Сла

тина.
*Перйк м  — съкрат. от Перикли. Перй- 

ков ф. Варна.
Перйкли м  — гр. IleptxXijG, бележит древ- 

ноатински държавник. Тулча, 1892. Перй- 
клйев ф. София. 1900. Периклййски ф.

Перйкъл м  — гр. ШрьхХос или видоиз
менено от Перикли. Пловдив, 1872, Враца, 
1915.

Перилов ф. Пловдив.
Перимов ф. Пазарджик.
Периндаков ф — от диал. *перендак  

’който прави високи скокове* (от пер.-тур. 
perende). Варна.

Периндибазов ф — от пер.-тур. perendebaz 
’който подскача високо’. Бургас.

Перйнка ж — от планината Перин, 
Пирин. Банско.

Перйнски ф — от планината Перин или 
от с. Перин (Санданско).

Перифанов ф — от гр. rcepcyavifc ’изве
стен, прочут*.

Перишанов ф — от пер.-тур. peri§an 
’разсеян, побъркан’. Самоков.

Перка ж — умалит. от Пера1. Кула, Го- 
леманово (Кулско), Тошевци (Видинско), 
Кладоруб (Белоградчишко), Градоман 
(Софийско), Трънско.

Перко м  — умалит. от Перо. Видин, 
Градец (Видинско), Ореховско. Перков ф. 
Якоруда, 1917, Гоце Делчев (гроб).

Перла ж — от фр. perle ’бисер*. Съвсем 
рядко.

Перлата пр . Гол. Желязна (Троянско), 
1906.

Пермйнов и Пермйнски ф — може би 
видоизменено от *Параминов; вж. Пара-. 
Котел.

Перналйев ф — вм. Пирналиев, от с. Пир- 
не (Айтоско). Пловдив.

Пернев и Пернов ф. Гоце Делчев.
Перниклиев и Перниклийски ф — от диал. 

перниклия  ’от град Перник*. Самоков, 1905.
Перников ф — може би от град Перник. 

Байкал (Ореховско), Мадан.
Пернйчев ф — от диал. пернйче ’възглав

ничка*. Пазарджик.
Пернишки ф — въртял се около Пер

нишки полк, който лагерувал край селото. 
Чучулигово (Петричко).

Перо м  — видоизменено от Петър. Кула, 
Мирково (Пирдопско), Петрич, Ник. Милев. 
Перов ф. Сливен.

Пероноски ф — видоизменено от Пере- 
новски.

Перосанов ф.
Перото пр  — от перо. Разлива (Ботев

градско).
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Перошанов ф — разновидност на Пери- 
шанов. Свищов, 1894.

Перпелйев ф — от Перпериев с дисими- 
лация на второто р  в л .

Перпелйцев ф — от диал. перпелйца  ’стара 
пара’. Бургас.

Перпер4ков ф  — от остар. перперек  ’вид 
стара монета’; срв. Гологанов.

Перпериев ф  — от диал. перперйя  ’на
перено, горделиво ходене’. Устово (Смолян- 
ско). Пазарджик.

Перперов ф — от диал. *перпер  ’наперен, 
горделив човек’ (?) Варна.

Перса ж — от гр. ПероСс ’персийка’. 
Старо, на разни места из страната, главно 
ЗБ.

Персенгйев ф — от диал. персенгйя ’при
турка, украшение към говор’ (от пер.-тур. 
persenk).

Перси а н и Перси ян м  — по името на 
старобългарския владетел Персиам. Шумен, 
р. 1895, Дивдядово (Шуменско), Варна, 
Тишевица (Врачанско).

Персйана ж разширено от Перса или 
женска форма от Персиан.

Персйда ж — гр. Перона ’персийка*. 
Трънско, Иваняне (Софийско). Зимевица 
(Свогенско).

Персиета ж — умалит. от Перса по типа 
на Мариета. Брусен (Врачанско), р. 1959.

Персййски ф — от фабрика или работил
ница за „персийски“ килими. Панагюрище, 
1917.

Перси яна ж — а) разширено от Перса; 
б) женска форма от Персиян. Мездра, 
р. 1955.

Персо м  — от гр. Шрау£ ’персиец’. Пер- 
сов ф . Пловдив.

Перуков ф — от перука  (фр. perruque). 
Варна.

Перун м  — от Пер(о)+*/«. Пловдив, 1906, 
Трънско.Перунов ф. Пловдив, Шумен.

Перуна ж — от Пер(а)1 4- уна . Трън
ско, Волуяк, Мрамор (Софийско), Орехов- 
ско. Перунин ф.

Перун ела ж — от Перун(а)+ела, както 
Антонела, Даниела, Карамела. Севлиево, 
р. 1963.

Перунйка ж — от цветето перуника . Де- 
бърско, р. 1879, Трънско, Кнежа. Перу- 
нйкин ф. Кюстендил, Пенкьовци (Трънско), 
Лозен (Софийско).

Перунйков ф — от прякораП еруникат а*  
Лесново (Елинпелинско).

Перуница ж — разновидност на Перуника 
Струга, нар. песен.

Перунйя ж — разновидност на Перуника# 
Варна.

Перунка ж умалит. от Перуна. Етро" 
полски манастир, 1648, Кюстендил, 1879» 
Трънско, Мурено (Радомирско), Мрамор, 
Подгумер (Софийско), Берковица (циганки).

Перунчо м  — умалит. от Перун. Перун- 
чев ф. Станке Димитров, 1879.

Перустййски ф — разновидност на Пиро 
стиев. Карабунар (Пазарджишко), 1917.

Перухов ф — от диал. перух  ’перушина’; 
срв. Пердухов. Гоце Делчев (гроб), Пловдив.

Перуша ж — от диал. (арумън.) перуш а  
’круша’. Струга, нар. песен.

Перушйнов ф — вм. Перишанов, Перо
шанов. Мандрица (Ивайловградско), Ста
ра Загора, Варна.

Перушанчин ф — от прякор П еруш ан - 
ка т а ; вж. Перишанов. Банско.

Перушев ф — навярно вм. Парушев. 
Варна, 1900.

Перушйнски ф—от перуш ина. Елин Пелин.
Перушка ж — умалит. от Перуша. Ка- 

меняк (Шуменско).
Перфанов ф  — съкрат от Перифанов. 

Панагюрище, Самоковско, Кюстендил.
Перфенлиев ф. Варна (гроб).
Перцанов ф. — навярно вм. Перчанов. 

Враца.
Перча м  — западна форма на Перчо. 

Перчин ф. Брезник.
Перчанов ф — от диал. *перчан ’1. човек 

с перчем; 2. който се перчи’ (?) Ивковци 
(Еленско).

Перчелйев ф — разновидност на Перчем- 
лиев. Ракитово (Велинградско).

Перчемлйев ф  — от диал. перчемлйя  ’с 
перчем, с кичур дълга коса на главата’ 
пер.-тур. pergemli). Свищов, Калофер, 
Казанлък, Стара Загора, Бургаско.

Перчо а) м  — умалит. от Перо или на- 
право от Петър. Цариброд, Видин, б) пр  — 
от перчо ’който се пери, надува’. Перчев ф. 
Видин,Васил Левски (Карловско). Перчов ф. 
Чепинци (Софийско). Перчовци род и ма
хала в Липница (Ботевградско).

Першанов ф — съкрат. от Перишанов.
Перьов ф — от прякор Перьо ’който се 

пери, гордее’. Дряново, Павликени, Тър
ново.

Перянков ф — от прякор П ерянко\ вж. 
Перьов. Пловдив.

Перянски ф — от прякор П ерян\ вж. Пе
рьов. Новачене, Скравена (Ботевградско).

Песан м  — от п ес , възникнало както 
Кучкан. Етрополски манастир, 1648.

Песаров ф — от диал. *песар ’любител на 
кучета’; срв. Пасаров. Русе.

Песеровски ф — от с. Песерево (Писа- 
рово, Плевенско). Тетевен.

Пескарашев ф — от рум. pescara§ ’ри
барче’. Тутракан.

*Песко м  — умалит. от Песан или от 
Песьо. Пеенето ф. Рашково (Ботевградско).

Песнопойката пр  — от песнопойка. София, 
1879.

Песталоци м  — от фамилното име на 
швейцарския педагог Йохан Хайнрих Песта
лоци. София, р. 1932.
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Пестйлев ф — от пест ил (тур. pestil). 
Стара Загора.

Пестов ф — може би нарочно съкрат. 
от Пестйлев.

Песьо м  — а) видоизменено от Петър, 
Петьо, както Бето и Бесьо, Кото и Косьо, 
Ботьо и Босьо; б) от пес, възникнало както 
Кучкан. Зелениково (Пловдивско). Песев ф. 
Зелениково, Шипка (Казанлъшко), 1917, 
Казанлък.

Песя ж — видоизменено от Петя; вж. 
Песьо. Русе.

Петаков ф — от пет ак  ’стара монета от 
5 пари’. Велинград, Банско, Габрово.

Петаларов и Петаларев ф — от диал. 
*пет алар  ’ковач, който прави петала, 
подкови’. Батак, 1893, Куклен (Асенов- 
градско), Пловдив.

Петачки ф — навярно разновидност на 
Петаков. Ваксево (Кюстендилско), Кюстен
дил.

Петачков ф — разновидност на Петаков 
и Петачки. Кубрат, 1893.

Петаш м  — от Пет(о)+аш. Одър не (Пле
венско). Петашев ф. Сливен.

Петелев ф — вж. Петелов. Луковит, Ка
лофер, Стара Загора, Зебил (Йсперихско).

Петелко м  — а) пожелателно име: да е 
наперен и мъжествен като петел; б) пред
пазно име: да им бъде като „петелка“ на 
ухото; срв. Обецан. Бр. Миладинови. 
Петелко в ф.

Петелов и Петелски ф — от прякор П е
тела. Златица, Средногорец (Пирдопско), 
Войнеговци (Софийско), Гиген (Никопол- 
ско).

*Петелчо м  — разновидност на Петелко. 
Летелчев ф. Варна.

Петеля и Петльовеца пр  — от петел. 
Трудовец (Ботевградско).

Петенка ж — умалит. от Петя. Силистра.
Петилетка ж — от пет илет ка. Орехово, 

р. 1933.
Петина ж — от Пет(л)~ гина . Шумен.
Петинка ж — умалит. от Петина. Ти

пично за Шумен; Варна.
Петиронков ф. Скравена, Трудовец 

{Ботевградско).
Петка ж — стар свободен превод на 

Параскева (понеже napaaxeoi5=петък), име 
на календарска светица. Рядко. Петкин ф. 
Ловеч, 1860.

Петкан м — от Петк(о)-гя«. Рядко. 
Петканов ф. Петкански ф. Попинци 
{Панагюрско).

Петкана ж — от Петк(а)-гД«Д. Старо. 
Петканин ф. Ботевград.

Петканешко м — от Петкан-^еш ко. Петка- 
нешков ф. Якоруда.

Петканчин ф — от Петканца (Петканица), 
жената на Петкан. Созопол, 1900, Пловдив, 
1907, Банско.

Петкаш м — от Петк(о) +  аш. Петкашев ф. 
Падеш (Благоевградско).

Петко м  — мъжка форма от Петка. Доста 
разпространено из цялата страна. Петкбв ф. 
Петковски ф. Петкович ф. Свищов, 1905, 
Русе.

Петковйтски ф — от с. Петково или 
Петковци (такива има няколко). Пловдив.

Петколйчев ф—от Петков Личев. Пловдив.
Петкучев ф — навярно видоизменено от 

Петкушев.
Петкуш м  — от Петк(о)+г/ш. Петкушев ф. 

Гиновец (Дебърско).
Пет лев и Петльов ф — от прякор Петльо. 

Ямбол.
Петлеков ф — от Петлев с вмъкнато ек. 

Пловдив.
Петленски ф — от с. Петлино (Кърджа

лийско). Сливен,1964.
Петлешков ф — от прякор Петлешко  

’наперен като петел’. Брацигово, 1876, 
Пазарджик, 1893, Жребичко (Пещерско), 
Свищов, 1900, Кричим, Варна.

Петлйчков ф — от диал. пет лйчка  ’пъп
ка, топчица’ (имал петлйчка на ухото). 
Загоричане (Костурско), Варна, Русе, Шу
мен, Търговище, Казанлък.

Петлов ф — успоредна форма на Петлев, 
Петльов с твърдо окончание. Добринище 
(Разложко).

Петляков ф — от прякор П ет ляк(а)\ вж. 
Петлешков. Хасково.

Петляшев ф — навярно разновидност на 
Петляков. Севлиево.

Петмезов ф — от петмез (тур. pekmez). 
Стара Загора, 1908.

Петмесчйев ф — от диал. петмесчйя ’про
изводител или любител на петмез’. Голямо 
Буково (Грудовско).

Петмехчйев ф — от Петмесчйев с преход 
на сч в хч. Пловдив.

Пето м  — видоизменено от Петър или 
от Петко. Софийско. Петов ф.

Петолъчка ж — от пет олъчка. Род към
1960.

Петош м  — разновидност или грешка 
вм. Петаш. Одър не (Плевенско).

Петра ж — женска форма от Петър. 
Рядко. Петрин ф. Боженица, Лйпница. 
Скравена (Ботевградско). Петрински ф. 
Литаково, Скравена, Долна Кремена (Вра
чанско), Русе.

Петраки м  — умалит. от Петър с гръцко 
-аки. Деков (Свищовско), Боженица (Бо
тевградско) — един от двамата близнаци, 
Чепинци (Софийско), Пазарджишко. Пет- 
ракиев и Петракев ф. Враца, Боженица.

Петраков ф — видоизменено от Петра- 
киев. Бяла черкова (Търновско).

Петран м  — от Петр+ая. Медвен (Кот- 
ленско), Плевен (Възраждането), Варна, 
р. 1956 (за да не бъдело обикновен Петър). 
Петранов ф. Ямбол, 1876, Сливен, 1905.
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Петрана ж — от Петр(а)+аня. Рядко, 
главно ИзБ.

Петранка ж — умалит. от Петрана. Ряд
ко.

Петранко м  — разновидност на Петраш- 
ко. Петранко в ф. Очуша (Ихтиманско).

Петраш м  — от Петр+яш. Петраш ев ф.
Петрашко м  — умалит. от Петраш. Чу- 

курово (Ихтиманско). Петрашков ф .
Петре м — югозападна форма на Петър. 

Станке Димитров, р. 1818, Самоковско, 
Благоевградско, Софийско. Петревски ф. 
Гега (Петричко).

Петрена ж — от Петр(а)+еня. Рядко.
Петренка ж — умалит. от Петрена. Вар

на.
Петрешки ф — може би вм. *Патрешки, 

от с. Патреш (Павликенско) или Патрешко 
(Троянско).

Петрешко м  — от Петр-твшко. Петреш- 
ков ф. Галиче (Ореховско), Кнежа.

Петрйк м — може би видоизменено от 
Патрик. Петрйков и Петрйковски ф.

Петрикашев ф — нарочно видоизменено 
от Пърдикашев. Цибър Варош (Ломско).

Петрйни ф  — навярно видоизменено от 
Петрински.

Петрйхчев ф. Пловдив, 1859.
Петрйца ж — от Петр(&)-{-ица. Вайганд.
Петрйч м  — старо умалит. от Петр-г-яч. 

Петрйчев ф. Трън, 1913, Пловдивско, 1908, 
Велинград.

Петрйчка ж — умалит. от Петрйца. Вай
ганд.

Петрйшки ф — от град Петрич или от 
с. Петрич (Средногорец, Пирдопско).Шумен.

*Петришор м  — умалит. от Петър с рум. 
-шор. Петришорски ф. Осгров (Ореховско).

Петрйя ж — разширено от Петра. Слив
ница, Трънско, Витановци (Пернишко), 
Злокучане (Самоковско), Кюстендилско. 
Петрййски ф. Чепинци (Софийско).

Петродйн м  — от Петр+дяя по типа на 
Стоядин, Миладин. Банско, нар. песен.

Петродйя ж — от Петър, видоизменено 
по типа на Мавродия. Банско, нар. песен.

Петрозар м — от Петър и -зар по типа на 
Велизар, Светозар. Шумен.

Петрок м  — прякорно име от Петър. 
Петроков ф. Пазарджик.

Петролйна ж — кръстоска от Петра и 
Ангелина, Магдалина или друго подобно 
име. Ореш (Свищовско), р. 1904.

Петромйл м — може би от Петър и Мильо 
(на двамата дядовци). Шумен, р. 1958 
(2), 1959.

Петромйла ж — видоизменено от Петро- 
нила. Пловдив, р. 1905, 1931.

Петромйр м  — от Петър и -м ир  по типа 
на Владимир, Любомир. Мездра, р. 1956, 
Бистрен (Врачанско), р. 1957.

Петрон м  — от Петр+оя, както Радон, 
Милкон, Митон, Митрон, Мишон. Рядко.

Петронов ф. Малко Търново, Панагюрище, 
Плевен.

Петрони (и П е трон и й) м — лат. Petro- 
nius — име на плебейски римски род, у нас 
проникнало навярно по литературен път — 
от романа Камо грядеши от Сенкевич. 
Сравнително ново и рядко. Петрониев 
ф. Карлово, 1966.

Петронйла ж — лат. Petronilla — име на 
католическа светица. София, р. 1897.

Петропавловски ф — може би от Пет- 
ропавловския манастир в Търновско.

Петрошаров ф — от някаква румънска 
форма на Петър. Свищов. 1888.

Петрун м — от Петр-ьун. Казичене, Све- 
товрачане (Софийско), Мърчаево (Перниш
ко), Ново село (Самоковско), Самоков. 
ПетруноВСофийско, Зелени град (Трън
ско), Самоков, Станке Димитров, Кюстен
дил. Петрунски ф. Самоков.

Петр у на ж — от Петр (а )-гуна. Софий
ско, Трънско, Ихтиманско, Вършец, Ве- 
линградско, Пазарджик, Банско/ Русе.

Петрунка ж — умалит. от Петруна. .Со
фийско, Ихтиманско, Кюстендилско.

Петрунко м — умалит. от Петрун. Со
фийско. Петрунков ф.

Петрунчо м — умалит. от Петрун. Пет- 
рунчев ф. Станке Димитров, 1893.

* Петрун яш м — от някаква румънска 
форма на Петър. Петруняшов ф . Вълче- 
дръма (Ломско).

Петруш м — от Петр -туш. Рядко. Пет- 
рушев ф. Враца, Свищовско, Шумен.

Петруша ж — от Петр(а)+уша. Лъжене, 
1648, Луковит, Заножене (Берковско), Пле
вен, Махалата (Плевенско), Никопол, Шу
менско, Асеновград.

Петрушан м — от Петруш+ан. Мана
стирище (Ореховско). Петрушанов ф. Видин.

Петрушйн м — от Петруш+ля. Добро- 
славци (Софийско), Брезник, Туден (Го- 
дечко). Петрушйнов ф. Брезник, Връбница 
(Годеч ко).

Петрушйна ж — женска форма от Пет- 
рушин. Рядко.

Петрушка ж — умалит. от Петруша. 
Махалата (Плевенско).

Петрушко м  — умалит. от Петруш. Гло- 
жене (Ореховско). Петрушков ф. Русе, 
1900, 1936.

Петрушор ф — от Петруш с рум. -ор. 
Свищов, 1894.

Петсахатов ф — извършил нещо за пет 
сахата (часа). Радомир, 1878.

Петул м  — от Пет(о)~ гул. Пет улов ф. 
Свищовско.

Петун м — от Пет(о)-р//я. Петунов ф.
Петъков ф — вм. Петеков — от Петев 

с вмъкнато ек , ък. (?) Стефанкараджово 
(Елховско).

Петър м — гр. IUxpog ’камък, скала’ — 
име на евангелски апостол, едно от най-
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разпространените из цялата страна. Пет
ров ф. Петровски ф. Петрович ф. Старо. 
Петропулос ф — с гръцко окончание. Стара 
Загора, 1900. Петроолу ф — с турско окон
чание. Пловдив, 1900. Петровлу ф — видо
изменено от Петроолу. Павликени, 1940.

Петърнейчев ф — от Петров Нейчев. Па
зарджик.

Петърнишки ф — от с. Петърница (Пле
венско) .

Петърчо м  — умалит. от Петър (или по
българено от Петраки). Петърчев ф. Нови 
пазар, Беброво (Еленско). Петърчовски ф. 
Попица (Белослатинско).

Петьо м — умалит. от Петър (или от 
Петко). ИзБ. Петев ф. Севлиево, 1865, 
Свищов, Свищовско.

Петьофи м  — от фамилно™ име на унгар
ския поет Шандор Петьофи. Червен брег, 
р. 1952.

Петя ж — женска форма от Петьо или 
направо ухмалит. от Петра, Петрана, Пена. 
Типично за Шумен; Шуменско, Поповско, 
Бабадаг (Добруджа), Казанлък, р. 1889, 
Лехчево (Михайловградско). Петин ф. Лу
ковит, 1917. Петински ф. Луковит, Княжево.

Пефтйн м  — може би от рум. диал. *pefta, 
*peftesc срещу pofta ’желание’, poftesc 
’искам, желая*.

Пефтйнчо м  — умалит. от Пефтйн. Пеф- 
тйнчев ф. Варна, 1940.

Пефтйч м  — старо умалит. от Пефтйн. 
Варна, 1940, Айтос, 1926.

*Пефьо м  — съкрат. от Пефтйн, Пефтйч. 
Пефев ф.

Пехливанов и Пехливански ф — от остар. 
пехливан(ин) ’борец* (пер.-тур. pehlivan). 
Сливен, Елхово, Панагюрище, Сопот, Тър
говище, Алфатар (Силистренско).

Пехльо а) м  — прякорна форма от Пехо; 
б) пр  — съкрат. от пехливан. Пехльов ф. 
Панагюрище, Пещера, Пазарджик. Пехлев 
ф. Мухово (Ихтиманско), Ихтиман.

Пехо м  — а) от Пефьо с преход на ф в х ;  
б) от Пейо, Пео с вмъкнато х  (за да добие 
„градски“ облик). Пехов ф. Средна кула 
(Русенско), Русе, Вършец.

Пеца ж —  от Пена, Пеша, Пека с друго 
окончание. Софийско, Враца, Боженица, 
Скравена (Ботевградско), Харманлийско. 
Пецин ф. Търново. Пецински ф. Ботевград, 
Новачене (Ботевградско).

Пецамалиев ф — от някое село с подобно 
име. Стара Загора.

Пецан м  — от Пец(о)+а« Дебърско. 
Пецанов ф. Пазарджик, Пловдив, Търново, 
Габрово. Пецановски и Пецански ф.

Пецо м  — видоизменено от Петър или 
от Петко, успоредна форма на Пеко, Пело, 
Печо, Пешо. Литаково (Ботевградско),Вра
ца, Македония. Пецев и Пецо в ф. Враца, 
Разград. Пецовски ф. Кула, Видин.

Пецур м  — от Пец(о)+ур. Пецуров ф-~ 
Смърдеш (Македония), Варна.

Пецурко м  — умалит. от Пецур. Пецур- 
ков ф. Враца.

Печа ж — женска форма срещу Печо. 
Синод, именник.

Печалов ф — от печал ’скръб, тъга’ 
или от диал. печал ’печалба’. Гоцеделчев- 
ско.

Печански ф — може би разновидност на 
Пецански. Толбухин.

Печашки ф.
Печеневски ф — от народностното име 

печенег\ срв. Куман. Никопол.
Печенйков и Печенйшки ф — от диал. 

*печенйк; вж. Печеняков. Враца.
Печенййски и Печенйски ф — от диал.

* печения ’нещо, което се яде печено’. Зго
риград (Врачанско). Враца.

Печенков ф — от диал. печенка ’кебапче 
или друго нещо печено’. Кремиковци.

Печенягов ф — разновидност на Печеня
ков. Враца.

Печеняков ф — от диал. печенчк ’1. из
печен, сух и здрав човек; 2. недозрял царе
вичен кочан за печене’. Враца, Видин, 
Крушовене (Ореховско).

Печерушев ф — навярно близко по зна
чение с Печеняков.

Печигаргов ф — от прякор П ечйгарга  
(пекъл гарги). Плевен, 1900, Шуменско..

Печйк м  — старо умалително от Печо. 
Печйков ф. Софийско, Габрово.

Печйкамаков ф — от прякор П ечикам ък , 
възникнал по някакъв повод. Поликраище 
(Горнооряховско).

Печйлков ф. Смолян, Пловдив.
Печйн м  — от Пейчин с изпадане на й  

или от Печ(о)+««. Печйнов ф. Сухиндол 
(Севлиевско). Печйнски ф. Русе.

Печко м  — умалит. от Печо. Печков ф. 
Баховица (Ловешко), Търново.

Печнййски, Печнйски и Печнйнски ф —
разновидност на Печенийски. Згориград 
(Врачанско).

Печо м  — видоизменено от Пейчо, Пен
чо, Петко или Петър. Печев и Печо в ф. 
Сопот, Враца, Лопян (Ботевградско). Пе- 
чевски и Печовски ф. Угърчин (Ловешко), 
Правец (Ботевградско). Печонулов ф — с 
гръцко -пуло. Варна.

Печулевски ф. София, 1908.
Печурков ф — от гъбата печурка\ срв. 

Маматарков. Гълъбник (Радомирско), Елин 
Пелин.

Пеша ж — женска форма срещу Пешо или 
видоизменено направо от Петра, Петка. 
Камарци (Пирдопско), Врачанско, Ботев
градско, Троянско. Пешин ф. Ботевград
ско, Самоков. Пешински ф. Ботевградско, 
Смолянско.
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Пеш ако в ф — от пеш ак ’който ходи все 
нешком*. Видин (Възраждането), Плевен, 
Пловдив.

Пешана ж — от Пеш(а)+а«а. Рашково 
(Ботевградско), р. 1929.

Пешаров ф — от диал. *пеш ар; вж. 
Пешаков. Ихтиман, Асеновград.

Пешйнко м  — умалит. от Пешо. Пешйн- 
ков ф. Своге, Церово (Свогенско).

Пешка ж — умалит. от Пеша.
Пешкйрев ф — от пеш кир  (пер.-тур. 

pe§kir).
Пешко м  — умалит. от Пешо. Пешков 

ф . Белоградчишко, Етрополе.
Пешлеев и Пешлеевски ф.
Пешлов ф. Пазарджик.
Пешо м  — видоизменено от Петър или 

от Петко. На разни места, главно ЗБ. 
Пешев и Пешов ф. Трънско, Годеч, Пазар
джишко, Севлиево. Пешевски и Пешовски
ф .

Пешун м  — от Пеш(о)+г/«. Радомир, 
Зли дол (Врачанско), Вършец, Бела Сла
тина. Пешунов ф. Бела Слатина, Врачеш 
(Ботевградско), Враца, Боденец (Врачан
ско), Мездра, Миланово (Свогенско). Пе- 
шуиски ф.

Пешунко м  — умалит. от Пешун. Пе- 
шунков ф. Роман (Врачанско).

Пешур м  — от Пеш(о)+г/р. Пеш у ров 
ф. Брезник.

Пещан м  — от Пещ(е), Пещ(ьо)+а«. Пе- 
щанов ф. Енишево (Македония), Браци
гово (македонец).

*Пеще или *Пещьо м  — от пещ  — защит
но име по дълготраен домашен предмет; 
срв. Стрехчо, Праго, Дворньо. Пещев 
ф. Пловдив.

Пещенски ф — от с. Пещене (Врачанско). 
Враца, Кнежа.

Пещерлйята п р  — от град Пещера. Па
зарджик. Пещерлиев ф. Сливен, Варна.

Пещерски ф — а) от град Пещера. Плов
див, 1900, Велинград; б) от с. Пещера 
(Кюстендилско). Самоков.

Пея1 ж — женска форма от Пейо. Н. Ге
ров.

Пея2 м  — западна форма на Пейо. Трън
ско, Ник. Милев. Пеин ф. Видин.

Пеяков ф. Шумен.
Пеян м  — от Пей(о)+яя. Пеянов ф.
Пеянечки и Пеянички)ф — от областта 

Пеянец, Пеянечко в Югозападна Бълга
рия. Кюстендил.

Пеянко м  — умалит. от Пеян. Искрец 
(Свогенско). Пеянков ф.

Пиварович ф — от чеш. pivaf ’любител 
на бира’. Варна, 1900.

Пивокваската п р  — (мъжът й правел 
пивоквас). Севлиево (гроб), Видин.

Пйвчев ф — може би нарочно видо
изменено от Пичев или подигравателно от 
■Сивчев (?) Сопот.

Пйго м  — съкрат. от *Пигон (а то от 
гр. йпСуоуод ’потомък, наследник’). Пйгов 
ф. Рила (Станкедимитровско).

Пигул м  — от Пиг(о)+г/л. Пигулев ф. 
Видин, 1893, Кюстендил.

*Пйдо и *Пйдьо м  — видоизменено от 
Пидром (?) Пйдов ф. Банско. Пйдев ф. 
Стара Загора.

Пидром м  — може би кръстоска от Про- 
дром и гр. imSpopiag ’нападател, нашестве
ник’. Пловдив, 1909. Пидромов ф. Плов
див.

Пиева ж — видоизменено от Параскева.
Пиер м  — фр. Pierre= Петър. София, 

1962.
Пиерйно м  — ит. Pierrino=nerbp40. Габ

рово, 1960. *
Пйжа ж — от диал. пйж а ’още некръ- 

стено момиче*. Н. Геров.
Пйжо м  — от диал. пйж о ’още некръстено 

момче*. Търговищко, 17 век, Доброславци, 
Световрачане (Софийско). Пйжов ф. Доб
рославци, Казичене, Подгумер (Софийско). 
Пйжев ф. Боянци (Асеновградско), Пловдив.

Пйза ж — разновидност на Пйжа. 
Софийско.

Пиздаров ф — от остар. пиздар  ’жен- 
кар, развратник*, чието значение е забра
вено. Русе.

Пйздровци род — може би от по-старо 
Пиздарови. Бов (Свогенско).

Пййца ж умалит. от Пия. Виница (Вар
ненско), р. 1887.

Пикалйев ф — вм. Пекалиев. Пазарджик.
Пикеров ф — разновидност на Пикьор- 

ски. Казанлък.
Пйклев и Пйкльов ф — от прякор П йкльо. 

Панагюрище, 1900, 1942, Пловдив.
Пиклярски ф — може би сродно с Пеке- 

лярски. Миланово (Свогенско).
Пйков ф — от рум. л. и. Pic, Picu. Тут

ракан, 1900, Главаница (Тутраканско), 
1960, Пещера, Панагюрище.

Пйкол м  — рум. Picul. Пйколов ф. Коз
лодуй (Ореховско), 1952.

Пикьорски ф — от пикьдр  (фр. piqueur).
Пиладжа ж — вм. Пеладжа. Пловдивско.
Пилай м  — от Пелаги с изговор на г 

като й. Пилаев ф. Бургас.
Пиламйдов ф — разновидност на Пала- 

мидов. Ямбол (Възраждането).
Пиларски ф — от диал. *пилар  ’който 

бичи трупове с голям трион’. Крупник 
(Б л агоевгр адско).

Пилата пр  — от диал. пила  ’голям трион 
за трупове’. Враца.

Пилатов ф — от диал. пилат  ’мъчител’ 
(от евангелския Пилат Понтийски).Севлиево, 
1893, Габрово, 1894, Елена, 1897, Търново, 
1940, Пловдив.

Пилафов и Пилафски ф — от ястието 
пилаф  (пер.-тур. pil£v). Пазарджик, Плов
див, Ломско.
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Пилашев ф — от с. Пилашево (Първо
майско).

Пйленцов ф — от прякор П иленцет о.
. Пловдив.

Пйлето пр  — от пиле. Ботевград, 1906, 
Станке Димитров, 1879.

Пилещаров ф — вм. Пилшцаров. Божу
рище (Софийско).

Пилиманов ф. Елин Пелин, 1893.
Пилйтов ф — вм. Пелитов. Пловдив, 

Граница (Кюстендилско).
Пилйчев ф — от тур. pilig ’пиле’. Кър

джалийско, Пчелинци (Радомирско).
Пилшцаров и Пилищарски ф — от диал. 

п и ли щ а р  ’ястреб’. Самоков, Пернишко.
Пйло м  — успоредна форма на Пильо с 

твърдо окончание. Пйлов ф. Тишевица 
{Врачанско), Пловдив, Пйловски ф. Сухо- 
стрел (Благоевградско).

Пилуков ф. Котел.
Пйлчо м  — умалит. от Пильо, Пило. 

Пйлчев и Пйлчов ф. Пазарджик (гроб), 
Габрово (гроб), Враца.

Пилъщарски ф — вм. Пилищарски. Сту
дена (Пернишко).

Пйльо м  — от пйле\ срв. Пуйо, Пульо. 
Хасково. Пйлев (и Пйльо в) ф. Станке 
Димитров, 1879, 1927, Кюстендил, 1917, 
Ябълково (Хасковско), Пловдив, 1908, Пе
щера, Звъничево (Пазарджишко), Старо
загорско. Пйлевски ф. Сухострел (Благоев
градско).

Пильоров ф. Сливен.
Пйлюшки ф  — от диал. пилю к  ’ястреб*. 

Медковец (Ломско).
Пйляков и Пйляковски ф — от диал. 

п и л я к  ’ястреб*. Пазарджишко, Враца, Мало- 
рад (Ореховско).

Пиляфтй м . Каварна, 1962 (старец).
Пимелов ф — може би грешка вм. Пи- 

менов. Варна, 1940.
Пимен м  — гр. IIotp>jv ’пастир, овчар’ 

— име на календарски преподобен. Рядко, 
главно у монаси.

Пимпйлов ф — разновидност на Пимпи- 
рев. Сопот, Карлово.

Пимпйрев ф — от диал. п и м п и р й я  ’на- 
гизден, наконтен’. Лясковец, Русе.

Пйна ж — съкрат. от Деспина или женска 
форма от Пино. Вайганд.

Пиналов и Пиналски ф. Айтос, Негованци 
(Софийско), Житуша, Кондофрей (Радомир
ско), Тетевен, Варна.

Пйнгелов ф — от Пинделов с преход на 
д ' в г'. Карлово, Санданско.

Пйнго м — от Пинко с озвучаване на 
н к  в нг. Пйнгов ф. Велес, Бела Слатина.

Пиндаров ф — вм. Пендаров. Казанлък, 
1908.

Пйнделов и Пйндилов ф. Пловдив, Ляско
вец.

Пйнджеков и Пйнджиков ф — от Пинджев 
с вмъкнато ек, ик. Пловдив.

Пйнджо м  — от Пинчо с озвучаване на 
нч в ндж. Пйнджев ф.

Пинджуров ф — а) разновидност на Пен- 
джуров; б) от диал! пиндж ур  ’лютеница*. 
Караманово (Свищовско), Трън.

Пйндиков ф — от Пиндев с вмъкнато 
ик. Елена, Русе, Провадия.

Пйндо м  — от Пино с вмъкнато д. Пйк- 
дов ф. Пловдив.

Пйндьо м  — от Пиньо с вмъкнато д. 
Пиндев ф.

Пйнзаров ф. Свищов (македонец).
Пйнзов ф. Косенец (Македония), Варна.
Пйнка ж — съкрат. от Копринка. По- 

повско.
Пйнко м  — умалит. от Пино, Пиньо. 

Търново. Пйнков ф. Костинброд (Софийско).
Пйно м  — от рум. pin, лат. pinus ’дърво 

бор’. Софийско. Пйнов ф. Варна. Пинов- 
ски ф. Банско, 1908.

Пинтака пр  — от п и н т й я ; вж. Пинтиев. 
Враца. Пинтаков ф. Лом, Свищов. Пин- 
ташки ф. Враца.

Пйнтев ф — от прякор П инт ьо  ’скъ
перник’; вж. Пинтиев. Габрово, Ловеч, 
Бяла, Русе.

Пинтйев и Пинтййски ф — от диал. 
п и н т й я  ’скъперник* (тур. pinti). Димитров
град, Благоевград.

Пйнтов ф — от диал. п й н т а  ’скъперник, 
пинтия*. Левски, Ново село (Видинско).

Пйнчо м  — умалит. от Пино, Пиньо. 
Поповско. Пйнчев и Пйнчов ф. Севлиево, 
1900, Банско. Пйнчовски ф.

Пйньо м  — а) успоредна форма на Пино 
с меко окончание; б) произволно видоиз
менение на Панайот. Рядко. Пйнев ф.

Пиняков ф — може би видоизменено от 
Пенаков. Пловдив.

Пион м  — гр. П£о)у, рум. Pionul. Пио- 
нов ф.

Пйпа ж — съкрат. от Пипина. Пещера.
Пипалов ф  — от диал. * пипало  ’пипкав 

човек’ (?) Казанлък, 1893, 1960, Пловдив.
Пипанов ф — от еврейско ф. и. Пипано, 

възприето по някакъв повод от българи
(?)

Пйпето пр  — от пипе  ’ум, глава’. Тър
ново. Пйпев ф. Търново, Калтинец (Горно
оряховско), Горна Оряховица, Каменица 
(Велинград), София, 1893.

Пиперевски ф — от с. Пиперево (Станке- 
димитровско). Солун.

Пиперко пр  — вж. Пиперов. Каварна. 
Пиперков ф. Берковица, Враца, Тетевен, 
Плевен, Осиковска Лакавица (Ботевград
ско), Елин Пелин, Панагюрище.

Пиперов ф — от прякор П ипера  (лют 
или червендалест като пипер). Търново, 
1852, Златарица (Еленско), Айтос, Сливен, 
Голема Раковица (Елинпелинско).

Пиперски ф — съкрат. от Пиперевски. 
Станке Димитров, 1879.

395



Пипижанов ф — навярно сродно с Пепев 
и Пепеджиев. Прилеп, 1917.

Пипиков ф  — може би разновидност на 
Пипков. Враца, Боженица, Новачене (Бо
тевградско).

Пйпйле м  — от Пильо, *Пиле с удвояване 
на първата сричка. Бр. Миладинови. Пи- 
пйлев ф. София, 1893.

Пипйна ж — разновидност на Пепина. 
Пещера.

Пипиянков ф — вм. *Папаянков; вж. 
Папа. Пловдив, 1900.

Пйпков ф — а) от прякор П ипкат а\ срв. 
Пипето; б) от пйпкав\ срв. Пипалов. Плов
див, Пирдоп.

Пйпов ф — може би разновидност на 
Пипев.

Пипонков ф — от прякор П и п д н ко ; вж. 
Пипоньо. Добравите (Пазарджишко).

Пипоньо п р — от диал. пипдн. ’пъпеш’ 
(главест като пипон). Кюстендил, 1859, 
1893. Пипонов ф. Кюстендил, 1960.

Пиралков ф — разновидност на Перал- 
ков. Казанлък, Я рлово(Сам ок овско) .Самоков.

Пиратов ф — от пират  ’морски разбой
ник’ или видоизменено от Пилатов. Русе.

Пирашки ф — вм. Пиряшки. Враца.
Пйрго м  — от Пирко с озвучаване на 

рк  в рг. Тополовград, 1893. Пйргов ф. 
Тополовград, 1893, Нова Ловча (Гоцедел- 
чевско), Казанлък (мнозина), Самоков.

Пйргозлиев ф — от диал. пйргозлия  ’от 
с. Пиргос (Пиргово, Русенско). Русе, 
Сваленик (Русенско).

Пирдов ф. Враца (външно лице).
Пирдон м  — ог Спирдон с изпадане на 

с. Пирдонов ф. Белокопитово (Шуменско).
Пирдопски ф — от град Пирдоп. Враца, 

Лом.
Пиребасанов ф — вм. Перебасанов.
Пиреев и Пирйев ф — разширено от 

Пирев. Боровец (Станкедимитровско), Русе.
Пйри ж — съкрат. от Спиридон. Род.

1898.
Пирнклиев ф — вм. Периклиев. Станке 

Димитров.
Пирймов ф — вм. Перимов. Пазарджик.
Пирин м — от планината Пирин. Ново, 

рядко. Мелник, р. 1915, Чирен (Врачанско), 
р. 1933.

Пирина ж — от планината Пирин. Бла
гоевград, р. 1916.

Пиринда пр  — от пер.-тур. perende ’ви
сок скок’. Габрово, 1833. Пириндев ф. 
Пловдив, 1949.

Пирйндишлйев ф — от пер.-тур. pirinQ 
’ориз’ и тур. di§li ’зъбат’ (имал до дълбока 
старост ситни като ориз и здрави зъби). 
Сливито (Казанлъшко), Стара Загора (гроб).

Пирйнка ж — от планината Пирин; срв. 
Перинка. Банско, Етрополе, р. 1923 (външ
но лице), Ракитово (Велинградско), р. 
1929, Карлово, р. 1935.

Пирйнов и Пирйнски ф — разновидност 
на Перински.

Пирйнчев и Пирйнчов ф — от пер.-тур. 
pirin; ’1. ориз; 2. пиринч’. Пловдив, Варна.

Пирйнчо м  — умалит. от Пирин. Брезник.
Пиринчйев ф — от диал. *пиринчйя  ’ори- 

зар’ (пер.-тур. pirin^i). Пазарджишко, 
Пещера, Карлово, Пловдив.

Пириов ф. Самоков, Шипочане (Самоков
ско).

Пиришанчин ф — от прякор П и р и ш а нка , 
а то от диал. пириш ане  ’къдрици, лимби*. 
Банско.

Пйрко м  — умалит. от Пиро. Станке 
Димитров, 1879. Пйрков ф. Кондофрей 
(Радомирско), Новачене (Ботевградско), За- 
гражден (Никополско).

Пйро м  — от Спиро с изпадане на с, 
както Теньо, Течо от Стефан. Пйров ф. 
Пирдоп, Плевенско, Разград, Чирпанско. 
Пйровски ф. Пазарджик, Кричим, Варна.

Пиролков ф — може би грешка вм. Пи
ралков. •

Пиронков ф — от прякор П ирднко  ’1. 
заядлив човек; 2. който се навира навред’ 
(дават и други обяснения, напр. че обичал 
чорба от гъби пиронки; срв. Маматарков). 
Берковица, Враца, Плевен, Брестово (Ло
вешко), Карлово, Панагюрище, Бабек (Плов
дивско), Сливен.

Пиронов, Пиронев и Пиронски ф — от
прякор П и р о н а ; срв. Пиронков. Дрънча 
(Пазарджишко), Тутракан, Садовец (Лу- 
ковитско).

Пирончев ф — от прякор П ирднчет о ; 
срв. Пиронков. Бяла черкова (Търновско), 
Павликени.

Пиростйев ф — от пирост йя  (гр. яироот(а). 
Стара Загора.

Пйротич, Пйротов, Пйротски и Пй- 
рошки ф — от град Пирот. Бяла, 1893, 
Варна, 1897, Русе, 1936. Обручище (Хар
манлийско), Литаково (Ботевградско), Ви
дин.

Пирпйров ф — от гр.-тур. pirpiri ’вид 
червена дреха*. Гоце Делчев (гроб).

Пиругански ф. Радомир.
Пирузев ф. Охрид, 1917.
Пйрул м  — от Пир(о)+ул. Пйрулев ф. 

Поморие.
Пйрчо м  — умалит. от Пиро, Пирьо. 

Пйрчев ф. Брезник.
Пйрьо м  — успоредна форма на Пиро с 

меко окончание. Пйрев и Пирьо в ф. Казан
лък.

Пирянков ф — вм. Перянков. Любен 
(Пловдивско), Пловдив.

Пирянов ф — разновидност на Пирянков» 
Перянски. Киселковци (Габрово).

Пиряшки ф — вм. *Перяшки; вж. Пе
рянски. Кнежа.
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Писа ж съкрат. от Писана. Батак, 
1909, Ракитово (Велинградско), 1923. 
Лйсински ф. Казанлък.

Писака пр . Трудовец (Ботевградско). 
Писашки ф. Трудовец.

Пйсан м  — от писан  *1. определен от 
съдбата, орисан; 2. пъстър, хубав'. Пйсанов1 
ф. Пазарджик, 1900, Пловдив (мнозина), 
Старозагорско, 1908, Карлово, Казанлък.

Пйсана ж — женска форма срещу Писан. 
Казанлък, 1926.

Пйсанкънев ф  — от писан Къньо. Дъ
бово (Казанлъшко).

Пйсанов2 ф — от прякор Писанчо  (бил 
прошенописец). Берковица, Плевен.

Пйсарев, Пйсаров и Пйсарски ф — от 
писар  (някъде може да е и превод на Язаджи- 
ев, Кятипов). Търново, 1893, София, 1893, 
Пещера, 1900, Плевен, Котел, Варна, 
Врачеш (Ботевградско), Баница (Врачан
ско).

Писарийски ф. Видин (външно лице).
Писачев, Писачо в и Писашки ф  — от

писач 'който пише нещо’. Сопот, 1900, 
Карлово, Пловдив, Варна.

Писе м  — западна форма на Письо. 
Пйсев ф.

Пйсешки и Пйсъшки ф — от писък  (?) 
Кнежа.

Писиков ф — а) от Писев с вмъкнато 
Шс; б) от тур. pisik *1. котка; 2. вид риба'. 
Варна.

Писймов ф  — видоизменено от Писомов. 
Котел.

Пйсинов ф  — може би от *Писин (а то 
от Писа) с второ окончание. Охрид, 1906, 
Цариброд, 1935.

Пискалййски ф — разновидност на Пис- 
кулийски. Етрополе.

Пискачев ф  — от пискач ’който много 
лиска*. Калофер, Карлово.

Пйсков и Пйсковски ф — а) от *Писко, 
умалит. от Писо, Письо; б) от прякор 
П и ско у П искат а  'който много писка’. 
Бошуля, Лесичево (Пазарджишко), Кар
лово, 1878, Казанлък, Сливен, Шумен, 
Веселиново (Преславско), Врачеш, Скравена 
^Ботевградско).

Пискулййски ф — от диал. п и скули я ; 
вж. Пискюлев. Орехово, Кнежа.

Пискюлев ф — от пискюл 'китка от конци, 
ремъчета и под.’ (тур. piiskul).' Пещера, 
Стара Загора.

Пйсленски ф — може би от някое село с 
подобно име. Богослов (Кюстендилско).

Пйсо м  — съкрат. от Писан. Пйсов ф. 
Цалапица (Пловдивско), Пловдив.

Писомът пр  — от старинно писдм  'който 
знае да пише’. Котел (Възраждането). 
Писомов ф. Котел, 1917, 1962.

Пйсьо м  — успоредна форма на Писо с 
меко окончание. Пйсев ф. Златарица (Елен

ско), Етърът (Габровско), Преслав, 1893, 
Плевен, 1900, Казанлък.

Пйта ж — женска форма срещу Пито, 
Питьо. Пазарджишко.

Питаков ф — от диал. *пит ак  '1. голяма 
пита; 2. човек, който много пита'. Алфатар 
(Силистренско).

Пйтеков ф  — от Питев с вмъкнато ек. 
Панагюрище.

Питйл м  — от Пит(о), Г1ит(ьо)+ил. Вай- 
ганд.

Питйле м  — от звателната форма на Пи- 
тил. Н. Геров.

Питйлче м  — умалит. от Питил. Бр. 
Миладинови.

Питиянков ф — може би от прякор П и- 
т янко  'който много пита*. Пловдив, 1917.

Пйтка пр  — от п ит ка  'малък плосък 
хляб*. София, 1893. Пйтков ф. Айтос, 1893

Питкевич ф.
Пйто м  — от пит ам  (за име) — според 

народния обичай да търсят ново, защитно 
име за детето си, когато преди това са им 
мрели деца; срв. Търса. Пйтов ф. Банско, 
Баня (Разложко), Благоевград, Чепинци 
(Софийско).

Пйтров ф  — съкрат. от Питропов. Варна.
Пйтропов ф — от диал. пйт роп  'епи- 

троп’; вж. Епитропов. Мийковци (Еленско), 
Русе.

Пйтьо м  — успоредна форма на Пито с 
меко окончание. Темниско (Горнооряхов
ско), 1942. Пйтев ф  Габрово, 1893, Пав
ликени, Русе, 1917.

Пйхтев ф  — може би от Питев с вмъкнато 
х . Широка лъка (Девинско), 1917, Плов
див.

Пйца ж — успоредна форма на Пита с 
друго окончание. Пйцин ф. Банско.

Пицаря ф. Асеновград, 1960.
Пйцо м  — от Пито, Питьо с друго окон

чание, както Вуто, Вутьо и Вуцо, Гето и 
Гецо, Мито, Митьо и Мицо. Пйцов и Пйцев 
ф. Брегово (Видинско), Врабево (Троянско), 
Ник. Милев.

Пицъков ф. Лясковец.
Пичкарски ф — от пичкар  'развратник'. 

Радомирско.
Пйчко м  — умалит. от Пичо. Пйчков 

ф . Сухиндол (Севлиевско).
Пйчо м  — умалит. от Пито, Питьо 

(*Питчо, *Питьчо). Пйчев ф. Горна Оряхо
вица (стар род), Стара Загора, Мадлеш 
(Грудовско). Пйчов ф. Велинград, Пй- 
човски ф. Плевен, 1900.

Пичоров ф — може би нарочно разши
рено от Пичев. Павликени.

Пичуров ф — разновидност на Пичоров. 
Пловдив.

Пишаков ф — вм. Пешаков. Плевен.
Пишелов ф. Пловдив.
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Пишиков ф — а) разновидност на Писи- 
ков; б) от Пишев с вмъкнато ик. Пазар
джик.

Пишимаров ф. Костинброд (Софийско).
Пиширайнов ф — от „пиши, Р айно“ — 

така често повтарял на сина си, когато 
някой пиел в кръчмата му на вересия. 
Севлиево.

Пишйчки ф — (който всичко пишел). 
Доганово (Елинпелинско).

Пишлегарски ф — от диал. пиш легар  
’свърдел, с който пробиват дупки за пиш- 
ляци’; вж. Пишляков. Галиче (Ореховско).

Пйшляков ф — от диал. п иш ляк  ’1. клеч
ка между съседни наплати; 2. прен. penis’. 
Боровци (Кюстендилско).

Пишманов ф  — от пиш м ан  ’1. който се 
кае, съжалява; 2. комуто все е криво, вечно 
недоволен* (пер.-тур. pi§man). Елин Пелин, 
1900, Етрополе, Търново, Бургас.

Пишмйшев и Пишмйшов ф — от диал. 
пиш м йш  ’печен, изпечен’ (тур. pi§mi§). 
Пазарджик, Казанлък, Самоков (препи
чал ракия).

Пишмишлйев ф — разновидност на Пиш- 
мишев.

Пйшо м  — успоредна форма на Питьо, 
Письо, Пичо с друго окончание, както 
Ботьо, Босьо, Бочо, Бошо, Митьо, Мичо, 
Мишо. Пйшев ф. Русе (стар род), Плевен, 
1908, Сомовит, Долно Паничерево (Ново
загорско), Гоце Делчев.

Пищалов и Пищалски ф — разновидност 
на Пищялов. Чепеларе (Асеновградско), 
Райково (Смоля нско), Литаково (Ботев
градско), Панагюрище.

Пищански ф — от диал. *пищ ан  ’който 
много пищи’. Брезнишко.

Пищачев ф  — от диал. пищ ач; вж. Пи
щански. Радомир, София, 1893.

Пйщев и Пйщов ф — от прякор Пищ ьо\ 
вж. Пищанов.

Пищййски ф — може би сродно с Па- 
стия, Пищия или от глаг. пищ я. Белозем, 
Ген. Николаево (Пловдивско).

Пищйков ф. Враца, Чирен (Врачанско).
Пищйя пр  — от гр. тсютоС ’вярващи, 

християни’. Станке Димитров, 1879.
Пищовколев ф — от прякор Кольо Пи

щова. Стара Загора.
Пищовлййски ф — от диал. пищ овлйя  

’въоръжен с пищов’. Гоце Делчев.
Пищовов ф — от пищ ов  или съкрат. от 

Пищовколев. Стара Загора.
Пищронов ф — сродно с гр. dTWoxptovo) 

’покривам, облицовам’. Брацигово.
Пищялов ф — от пищ ял  (имал дълги 

крака, дълги пищяли). Пловдив, Граф Игна- 
тиево (Пловдивско).

Пйя ж — съкрат. от Евпрепия, Теопия 
или друго подобно име.

Пиянечки ф — вм. Пеянечки.

Пиянков ф — вм. Пеянков. Нова За 
гора, Ловеч, Угърчин (Ловешко).

Пиянски ф — видоизменено от Пиянечки
(?)

Пиянчин ф — от Пеянца (Пеяница, же
ната на Пеян). Велинград.

Плаваров ф — от диал. *плавар  ’който 
добре плава’ (?) Пловдив.

Плавчовски ф — от прякор Плавно  ’рус, 
сивоок човек’. Пиринско.

Пладников ф — може би от Платников с 
озвучаване на т  в д. Казанлък, Варна.

Плакйдов ф — от диал. плакйда  ’баница’. 
Гюргево, 1905, Ямбол.

Плакйцов ф — разновидност на Плакйдов.
Плаковский ф — от с. Плаково (Търнов

ско). Търново, 1852.
Плакунов ф — от*диал. *плакун  ’плач

лив човек’. Бесарабия (Възраждането), 
София, 1893.

Пламен м  — от пламен(ен) или от плам ък. 
Сравнително ново (и модно) из цялата 
страна.

Пламена ж — женска форма срещу Пла
мен. Ново, рядко.

Пламенка ж — женска форма срещу Пла
мен. Напоследък доста разпространено; 
типично за Шумен.

Пламка ж — разновидност на Пламенка. 
Михайловград, р. 1958, I960.

Пламък м  — разновидност на Пламен. 
Рядко.

Пламя ж — разновидност на Пламенка. 
Рядко.

Планета ж— от планет а. Шумен, р. 1959.
Планимйр м — разновидност на Пленимир. 

Пловдив, 1957.
Планйнка ж — от планина  или от пла- 

нинка  ’планинска жителка’. Варна, р. 
към 1948.

Планйнски ф — от планински  или пре
вод на Балканджиев. Стара Загора (Въз
раждането), Сливен, 1893, Дулово, 1893.

Планйнцов ф — от планинец  или превод на 
Балканджиев. Бургас.

Плано м . Дъскот (Търновско), 17 в.
Плански ф — от село Плана (Самоковско), 

Варна.
Пластарев ф — от диал. плъст ар  ’произ

водител на плъсти’. Котел.
Пластйнов ф— от диал. плъст йна  ’плъст’. 

Пловдив.
Платиканов ф — от диал. *плат икан  ’сух, 

мършав човек’. Ряховците (Севлиевско), 
Севлиево, Габрово.

Платинов ф. Карлово, 1904.
Платнаров и Платнарски ф — от плат - 

нар. Карлово, 1900, Михайловград, 
Сливница.

Платнйка пр  — от диал. плат нйк  ’пли
тък чувал’. Ботевград. Платнйков ф. Ло
веч, Марулево (Гоцеделчевско), Варна.
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*Плато м  — лат. Plato =  Платон. Пла- 
тов ф .

Платон м  —  гр. nXotTcov — име на прочут 
старогръцки философ и на календарски 
светия. Рядко. Платонов ф. Стара Загора.

Плахаров ф — от диал. * п лъ ха р  ’който 
лови плъхове’ (?)

Плахойн ф. Вълчедръма (Ломско).
Плахоков ф — от п лъ хд к  ’едър плъх’; 

срв. Плашоков. Стара Загора.
Плахотников ф — от диал. плахдт ник  

’плах, страхлив човек’. Врачанско.
Плахчев ф — от прякор П лахчо  ’плах 

човек’. Крушуна (Ловешко).
Плаченски ф — може би разновидност 

на Плаковский.
*Плачкйн м  — от Плачк(о) +  мя. Плач- 

кинов ф. Пиргово (Русенско), Русе.
Плачко м  — умалит. от Плачо. Криво

дол (Врачанско). Плачков ф. Софийско, 
Краводер (Врачанско), Рашково (Ботев
градско), Летница, Хлевене (Ловешко), 
Пловдив, Пловдивско, Копривщица, Пе
щерско (Айтоско), Айтос, Русе. Плачковци 
голям род в Криводол.

Плачо м  — „ще плачат за него, ако го 
загубят“. Поповско, 15— 16 век. Плачов ф. 
Габрово, 1908.

Плашевски ф — нещо във връзка с п ла 
ша (се). Варна.

Плашеев ф — близко по значение с Пла
шевски. Пловдив.

Плашенков ф — от прякор П лаш енко  
’който много се плаши’. Кюстендил.

Плашймечков ф  — от прякор П л а ш и - 
м е ч к а ’който (може да) плаши мечките*. 
Пазарджик.

Плашоков ф — от плъш дк  ’едър плъх’. 
Елин Пелин, Сливен.

Плевенов ф. Райково (Смолянско), 1720.
Плевенски и Плевненски ф — от град 

Плевен. Враца, Кнежа.
Плевнелиев ф — от диал. плевнелия  ’жи

тел на град Плевен*. Севлиево, Търново, 
Калофер.

Плело в ф.
Пленимйр м — „да пленява света“. Ново, 

рядко, София, р. към 1948, Шумен, р. 1958.
Плеснев ф — от диал. плесна  ’лишей*, 

плеснив ’с лишеи по лицето*. Пловдив.
Плетньов ф  — руско ф. и. (бащата русин). 

Карлово, Варна.
Плешканов ф — от диал. *плеш кан  *1. пле- 

щест човек; 2. който яде агнешки плешки’. 
Враца.

Плешков и Плешковски ф — от прякор 
П леш кат а; вж. Плешканов. Кнежа,. Ка
варна.

Плешньов ф — от диал. *плеш ньо  ’пле
шив човек*. Пловдив.

*Плешдй м  — рум. Р1е§ое, от р1е§ ’пле
шив*. Плешоев ф. Хърлец (Ореховско), 
Орехово.

Плещов ф — а) от плещ и\ срв. Плешков 
б) от плещя(се) ’говоря несериозно’. Елин 
Пелин.

Плискачов ф — от диал. плискач  ’файтон- 
джия, който вместо „возя с файтона“ казвал 
„плискам“. Самоков.

Плйтков ф — от п ли т ка  (може би носел, 
дълга плитка коса). Варна.

Пловдивка ж — от град Пловдив — на
вярно прякор, изместил същинското име 
Софийско.

Пловдивски ф — от град Пловдив (или’ 
превод на Филиблиев). Русе.

Пловчев ф — може би от Плочев с вмък
нато в (?) Стара Загора (гроб).

Пломица ж. Етрополски манастир, 1648;
Плоплев и Пльоплев ф — може би от 

рум. plop ’топола’. Пловдив, Пазарджик.
Плосканов ф — от прякор П лоскан  (много* 

вирел плоската с вино или ракия). Гра
дец (Видинско).

Плосков ф — от прякор П лдскат а ; вж. 
Плосканов. Габрово (гроб), Стара Загора.

Плотников ф — от рус. п лдт ни к  ’дърво
делец’. Айтос.

* Плоча ж — женска форма срещу Плочо. 
Плочин ф. Копиловци (Михайловградско)..

Плочарски ф — разновидност на Пльо- 
чарски. Враца.

* Плочо м  — от плоча  — защитно име по 
малоценен и дълготраен домашен предмет; 
срв.Брусо, Скобел, Праго. Плочев ф. Ямбол, 
1900, 1956.

Площаков ф  — от диал. площ ак  *вид̂  
дребна речна риба*. Стрелча (Панагюрско), 
Елин Пелин.

Плугов ф — а) от п луг  (орял с плуг, ко- 
гато другите орели с рало); б) съкрат. от 
от Плугчиев. Угърчин (Ловешко), Ловеч.

Плугчйев и Плукчйев ф — от диал. плук-  
чйя ’майстор на (дървени) плугове*. Гурко
во (Балчишко), Суворово (Варненско), 
Варна, Каварна, Свищов.

Плужев ф— от диал. плуж (ек) ’гол охлюв’. 
Варна.

Плужников ф  — от диал. *плуж ник  ’ра
ло или част на ралото’. Брацигово, 1904.

Плума ж — от гр. теХоирС ’накит, укра
шение*. Доста често из Странджанско; Бог- 
даново (Грудовско), Айтос.

Плумка ж — умалит. от Плума. Лозен- 
градско, Карнобат.

Плъхоков ф — писмена разновидност на 
Плахоков.

Плъхчето пр  — от плъхче. Стара За
гора, 1893.

Пльоков ф — може би от гр. теХохт} 
’свързване, заплитане’. Просечен (Драмско), 
Пазарджик.

Пльоплев ф — вж. Плоплев. Пазарджик.
Пльосков ф — разновидност на Плосков. 

Новачене (Ботевградско).
Пльоцов ф.
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Пльочара пр  — вадел и продавал пльдчи  
'(плочи за покриви). Новачене (Ботевград
ско). Пльочарски ф. Новачене.

Плюнелия ж — може би от погрешно 
'чуто фр. Plumelle. Мездра, р. 1959.

Плюнков ф — от плю нка  (много плюел 
или се лигавел).

Плюсков ф. Панагюрище.
Плючарски ф — писмена разновидност 

•на Пльочарски. Кнежа.
Плющев ф. Варна.
Пляката п р  — от разг. п ляка  ’хитрец, 

шмекер, непочтен човек*. Белоградчик, 
Ботевград. Пляков ф. Соволяно (Кюстен
дилско), Пловдив, Пазарджик (македонец), 
Варна.

Плянгов ф. Лагодаж (Благоевградско).
Плятков ф. Новачене (Ботевградско).
Плячков ф — от плячка  или разновидност 

■ла Плачков. Благоевград.
Победа ж — от победа или превод на 

Ники. Гниляне (Софийско), р. 1913, Враца, 
р. 1920, Благоевград, р. 1929, София, 
1959, Асеновград (бивша Ники), 1960.

Побйенски ф — от с. Побиен камик 
'(Кюстендилско). Извор, Трекляно (Кюстен
дилско), Кюстендил (гроб).

Побоков ф. Русе.
Поборник пр  — от побдрник. Кюстендил, 

1893, 1917. Поборников ф. Айтос, Калофер, 
Панагюрище, Плевен.

Повйвков ф — от прякор Повивко ’пеле
наче, мамин син’. Градец (Котленско), 
Сливен.

Повиков ф — грешка или нарочно видоиз
менено от Повйвков. Лом, 1897.

Повков ф. Габрово, 1900.
Повосов ф. Карнобат (гроб).
Поврушко м . Перник, 15— 16 век.
Поганов ф — от диал. поган  ’мръсен, 

гнуснав’. Пещера.
Поганчев ф — от поганец  *1. друговерец; 

2. мръсен човек; 3. мишка’. Варна.
Погачов и Погачев ф — от погача. Чепин- 

ци (Софийско), Варна.
Погоджев и Погожев ф — от диал. *по- 

-гддже, *погддие ’спогодба, съгласие’. 
Пловдив.

Погодйн м  — пожелателно име: да се 
погажда, сговаря с хората’. Погодйнов ф. 
Горско Ново село (Горнооряховско).

Погодка (и Поготка) ж — еднакво по 
значение с Погодйн. Враждебна, Казичене, 
Негован (Софийско). — Едната в Казичене 
е родена, когато била подписана някаква 
международна спогодба.

Погончев ф — от прякор Погднчето ’орна 
земя около 1 декар’ — може би имал дълги 
разправии зарад едно погонче земя. Казан- 
-лък, Стара Загора, София, 1905.

Подбалкански ф — от подбалканска област. 
Варна, Враца.

Подвързачов ф — от подвързач ’книго- 
везец’. Стара Загора.

Подгоров ф — от област под гора или 
под планина. София, 1887, Самоков, 1905, 
Пловдив, 1905.

Подеков и Подиков ф — от Подев с вмък
нато ек , ик. Стара Загора, 1900. Подека пр  
от фамилно име. Стара Загора, 1906.

Подмалйев ф  — от диал. * подмалйя  ’от 
местност Подмол’.

Подмолов и Подмолски ф — от местност 
или заселище Подмол. Нова Загора, Плов
див, Бистрец (Врачанско).

Подолешов ф — от диал. * подолеш(анин) 
’жител на местност с подобно име’. Велес, 
Враца.

Подрашански или Подрашайски ф — от 
някоя махала Под Рашанци. Тетевен1 1893.

Подресков ф. Варна.
Подрязов ф.
Подскокниев ф — разновидност на Под- 

скочиев. Пазарджик.
Подскочйев (и Подскокчйев) ф  — от диал. 

*подскокчйя ’който подскача’ — превод на 
Периндаков, Пириндев или Атламов. Ти
пично за Казанлък; Русе, Варна.

Подстригачев ф — от подстриган ’който 
подстригва (хора или овце)’. Дъбово 
(Казанлъшко).

Подулянов ф — от диал. *подолянин  ’жи
тел на местност или заселище Подолие’. 
Русе.

Подуяков ф. Благоевград.
Подьо м  — от Продьо с изпадане на р , 

както Гъдьо от Гърдьо, Кутьо от Курти. 
Подев ф. Стара Загора.

Подяицси или Пудяшки ф. Пловдив.
Пржар&вски ф — от с. Пожарево (Со

фийско)" София, Бер ковица.
Пожарков ф — от прякор Пож йрко ’?’ 

Стара Загора.
Пожарлйев ф — от диал. *пож арлйя  

’1. пострадал от пожар; 2. жител на някое 
село или местност с подобно име’. Енидже 
Вардар (Македония), Пловдив, Габрово.

Пожариикаров ф — от пож арникар. Хас
ково.

Пожаров и Пожарени ф — разновидност 
на Пожарков или на Пожарлйев. Пазар
джик, Русе.

Пойбренски ф — от с. Поибрене (Пана
гюрско). Панагюрище, Бела Слатина.

Пойдовски ф — от Пайдовски с преход 
на неудареното а в о. Пловдив.

Пойко м  — от *Подько (умалит. от Подьо) 
с преход на д ’ в й\ срв. Пейко и Пройко. 
Пбйков ф. Виден (Казанлъшко).

*П6йкьо м  — разновидност на Пойко с 
удвоена йотация. П о й к ь о в е ц  мест
ност в Боженица (Ботевградско).

Пойнаров ф — от рум. pfinar ’хлебар’ с 
преход на неу дареното ъ в а и сетне в о. 
Тутракан.
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Пойноров ф — от Пойнаров с отмет на 
ударението и преход на неудареното а в о. 
Сопот (външно лице).

Пойо м — далечно видоизменение на Про
дан чрез по-старите форми Лойко и Пойчо. 
Рибарица (Тетевенско), Тетевен, Луковит. 
Поев ф. Рибарица, Тетевен.

Пойрязов ф — от гр.-тур. porraz *1. се
верен вятър; 2. прен. студен, груб човек’. 
Казанлък.

Пойчо м — успоредна форма на Пойко с 
друго окончение, смята се за умалит. от 
Пойо. Пойчев ф. Долни Дъбник (Плевенско).

Показйев ф — от диал. *показйя ’показ, 
самохвалство’ (?)

Покидйшев ф — от диал. *покидйш  ’не
що подхвърлено’ (?) Пловдив.

Поклемезов ф — от диал. *поклемез ’който 
не си почиства и нарежда жилището’ (от 
пер.-тур. paklamak и -mez). Станке Дими
тров, 1905.

Поклонйца ж — от поклдница , хаджийка. 
Кичерско.

Поко м — от Пойко или от Понко с 
изпадане на й  или я, както при Пеко, Печо. 
Поко в ф.

Покраински ф — от някоя местност 
Покраина.

Покрайчев ф. Стара Загора.
Покровнишки и Покровнички ф — от 

с. Покровник (Благоевградско). Благоев
град, Станке Димитров, Търново.

Покръстенов ф — от покръст ен; според 
семейно предание: за да се укрие от турците, 
прадядото от Лозенградско приел израил- 
тянство и се оженил за одринска еврейка, 
а правнукът му в Дупница отново станал 
християнин; срв. Новопокръстен. Станке Ди
митров.

Покьо м — от Пойко с премет на йота- 
цията. Покьов ф. Дъбниците (Плевенско), 
Бела Слатина.

Полеган пр  — „който обича да лежи, 
да се излежава“. Станке Димитров, 1879, 
Кюстендил, 1879. Полеганов ф. Станке Ди
митров, Пирдоп, 1895.

Полежански ф — от прякор П олеж йн; 
вж. Полеган и Полезанов. Разложко, Ве
линград.
► Полезанов ф — от диал. *полезан  ’който 
прави полез, т. е. пръв посещава^ ново
открит дюкян, младоженци и под.*

Полемарски ф — може би видоизменено от 
*Г1олимерски; вж. Полимеров. Благоевград.

Поленаков и Полендаков ф — от диал* 
* поленак. *полендак ’полски жител’; срв. 
Увалиев, Черни Осъм (Троянско).

Полепков ф — от прякор П олепко  *на- 
траплив човек, лепка’. Елешница (Раз
ложко).

Полет и Полета ж — фр. Раи1еПе=Пав- 
линка. София, р. 1950, 1959.

Полетйка ф — от прякор П олет йка  ’по
литик, политикан’. Пловдив.

Полетйнски и Полетйчки ф  — от с. По- 
летинци (Кюстендилско). Кюстендил, Жи- 
линци (Кюстендилско).

Полешин ф. Копиловци (Михайловград
ско).

Полиана ж — женска форма срещу По- 
лиян. Русе, р. 1958.

Поливаков ф.
Полйдов ф — вм. Политов, както Па- 

найодов вм. Панайотов. Казанлък.
Полиезов ф  — разновидност на Полизов 

и Полизоев.
Полиеркаж. Чепинци (Софийско), р. 1897.
Полйз м  — съкрат. от Полизой. Полй- 

зов ф. Пловдив.
Полизан м  — от Полиз+ая. Полизанов ф.

Блатница (Пазарджишко), Пазарджик.
Полизой м  — от гр. тсоХбСоюс ’който има 

дълъг живот, дълголетен’. Полизоев ф. 
Петрич, 1917.

Поликар м  — съкрат. от Поликарп.Враца, 
1893, Сливен, р. 1927. Поликаров ф . Русе 
Търново, Варна.

Поликарп м  — гр. ПоХохаряос ’плодовит, 
многоплоден’ — име на календарски све
тия. Търново, 1905. Поликарпов ф.

Поликраищев ф — от с. Поликраище 
(Г орнооряховско).

Поликсена ж ■ гр. IloXugivr} ’много го
стоприемна’. Рядко.

Поликсения ж разширено от Полик
сена. Челопечене (Софийско).

Поликцена ж — видоизменено от Полик
сена.

Полилеев ф — може би от прякор П о ли 
лея  (подарил на черквата един полилей и 
после често говорел за него). Стара Загора.

Полилешев ф. Сливен.
Полимен м  — от гр. ’много

злопаметен’ (?) Странджанско. Полименов ф. 
Варна.

Полимена ж — женска форма от Полимен. 
Сливен, р. 1922.

Полимер м  — от гр. поХо ’много* и ^рера 
’ден*— близко по значение с Полизой. 
Пловдив. Полимеров ф. Пещера.

Полимйр м  — от Полимер, подведено по 
имена като Владимир. Любомир. Полимй- 
ров ф. Кукуш, Благоевград, Самоков, 
Радомир.

Полимня ж — гр. IloXupvta — име на една 
от музите в античната митология. Пловдив.

Полимянов ф  — от Полименов с вторич
но якане. Шумен.

Полйна ж — фр. РаиНпе=Павлина. Мез
дра, р. 1957.

Полинария ж съкрат. от Аполинария. 
Малък чифлик (Търновско), р. 1901.

Полинов и Полински ф.
Полйт м  — гр. ПоХ£у)Т£ ’гражданин’. 

Малко Търново, 1917. Полйтовф. Първомай,
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1897, Искра (Първомайско), Асеновград, 
Пловдив.

Политан м — от Полит-f ан. Политанов
ф. Пазарджик.

Полихрон м  — гр. noXuxp^vtog ’дълго
летен, дълговек’. Варна, Русе, Бургас, 
Карнобат. Полихронов ф. Варна, Виница 
(Варненско), Провадийско, Казанлък.

Полихрона ж — женска форма от Поли
хрон. Виница (Варненско).

Полицейски ф — от полиция  (навярно че
сто имал безпокойства с полицията). 
Сливен.

Полицена ж — вм. Поликсена. Брезник, 
р. 1955.

Полицер и Полицеров ф — навярно 
чешко или немско ф. и. (Петър Густав По
лицер, Милка Петрова Полицерова, Търно
во, 1940).

Полишев ф. Варна.
Полиян м  — от гр. IloXoav&og ’обилен с 

цветя’. Полиянов ф. Варна.
Полка ж — съкрат. от Поликсена или 

от друго подобно име. Радомир, р. 1901, 
Мещица, Църква (Пернишко), р. 1908, 
1911, Режанци (Брезнишко), Пролеша (Со
фийско), р. 1921, Михайловград.

Полников ф. Пловдив.
Поломски ф — от диал. полдм  ’място с 

поломена гора’. Кула, 1893, Михайловград.
Полон м  — съкрат. от Аполон. Лозен- 

градско. Полонов ф.
Полон а ж — женска форма от Полон. 

Свищов, р. 1934.
Полтекенов ф — може би някаква разно

видност на Пелтеков (?) Пловдив.
' Полуянов ф — разновидност на Полиянов.

Польо м  — съкрат. от Апостол или от 
друго подобно име. Полев ф. Красноселци 
(Омуртагско). Польов ф. Ярлово (Самоков
ско). Польо веки ф. Кнежа.

Поля ж — съкрат. от Поликсена, Павли
на или друго подобно име. Търново, р. 1900, 
Панагюрище.

Поляков. ф — от диал. п о ляк  ’пъдар по 
нйвите’. Брацигово, 1893, Трявна.

Полян м  — а) от п о ля н и н , полянец  ’пол
ски жител’; б) стегната форма от Полиян. 
Трън, р. 1920. Полянов1 ф. * **

Полянка ж — а) от п о лян а , полянка\ 
б) женска форма срещу Полян. Плевен, 
р. 1936, Тутракан.

Полянов2 ф — а) от п о лкн и н  ’полски жи
тел’; срв. Увалиев; б) писателски псевдо
ним; в) превод на фр. Дешампен. Пловдив, 
1900. Пазарджик.

Полянски ф—по-стара форма на Полянов2.
Помадов ф — от прякор П омадат а  (фр. 

pommade) — навярно правел помади или 
се мажел с помада. Търново, 1875, София, 
1917.

Помака пр  — от пом ак . Пловдив, 1900. 
Помаков ф. Самоков (мнозина), Берковица,

1893, Градинища (Севлиевско). Помашки ф. 
Търнене (Плевенско), Врачеш (Ботевград
ско).

Помаров ф — от рум. *ротаг ’овощар’.
Помеждйнски ф — от с. Помеждин (Ми

хайловградско). Михайловград.
Поменов и Помянов ф — от помен  (на

правил нещо за помен, да се помни). При
леп (Възраждането), София, 1887.

Пометко м  — а) вм. *Паметко „да бъде 
паметлив, умен“; б) от диал. пдмет  ’дрипа 
за помитане пещ или подница’ — защитно 
име по малоценен домашен предмет; срв. 
Гърньо, Плочо, Брусо. Търговищко, 17 век, 
Трявна, Ябълковци (Тревненско) — там 
не си обичат името и го променят на Метю и 
Митю. Пометков ф. Трявна, Русе, Пиргово 
(Русенско), Сливен (гроб), Стара Загора.

Пометов ф — разновидност на Пометков. 
Плевен.

Помпозов ф — от помпозен ’тържествен, 
надут’ (фр. pompeuse).

Понал м  — от Пон(о)-гал. Поналов ф. 
Панагюрище, 1917.

Понгьо м  — от Пондьо с преход на д ’ в 
г \  Панагюрище. П о н г ь о в о  п о л е  
местност в Гурково (Ботевградско).

Понда ж — женска форма срещу Пондо, 
Пондьо. Бр. Миладинови.

Пондал м  — от Понд(о), Понд(ьо)+ал. 
Пондалов ф. Сливен.

Пондо м  — от Поно с вмъкнато д . Стара 
Загора. Пондов ф. Стара Загора.

Пондош м  — от Понд(о)+ош. Стара За
гора. Пондошев ф.

Пондьо м  — от Поньо с вмъкнато д и 
преосмислено по понеделник  (уж роден в 
понеделник). Типично за Виден (Казан
лъшко). Пондев ф. Виден, Казанлък, Чир
пан. Пондьов ф. Панагюрище.

Пони м  — североизточна форма на Поньо. 
Понев ф.

Понка ж — женска форма от Понко. 
Понкин ф. Казанлък.

Понко м  — умалит. от Поньо, Поно. Пон- 
ков ф. Левка (Свиленградско), Пловдив.

Поно м  — успоредна форма на Поньо с 
твърдо окончание. Пбнов ф.

Понозов ф — може би от гр. rctfvog ’болка, 
страдание, състрадание'. Преслав.

Понорски ф — от с. Понор (Свогенско). 
Княжево, Пловдив.

Понтазйев ф  — разновидност на Панда- 
зиев. Пловдив.

Понтуш м —от Г1онт(ьо)-гг/ш.Понтушев ф . 
Гоце Делчев.

Понтьо м  —"от Поньо с вмъкнато т . Пон- 
тев ф. Габрово (гроб).

Пончо м  — умалит. от Поньо, Поно или 
съкрат. направо от Проданчо (в Сливен го 
извеждат и от Панайот). Сливен, Бял извор 
(Чирпанско). Пончев ф. Айтос, Търговище, 
Тетевен.
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Поньо м  — видоизменено от Продан. Кар
ловско, Пловдивско. Понев ф. Пазарджик 
(Възраждането), Първомай, Пловдив. По- 
невски ф. Врабево (Троянско).

Поп- първа съставна част на голям брой 
фамилни имена, когато бащата, дядото или 
прадядото е бил поп, свещеник: Попваси- 
лев, Попиванов, Попниколов. До неотдавна 
ги пишеха и разделно: поп Василев, поп 
Иванов, поп Николов, а в още по-далечно 
минало — и с титла над п. Имена, при които 
частицата ,:Поп“ е ясна, не се дават в 
речника.

Попа п р  — (по нещо напомнял поп: 
брада, пеене, молитви и под.) Габрово, 1900.

Попаганов ф — навярно кръстоска от 
Папаганов (вж. Папа-) и Попганов. Шумен.

Попадйин ф — от п о п а д й я . Разлог, 
гара Дамяница (Благоевградско). Попадйн- 
ски ф. Литаково, Радотина (Ботевградско).

Попалейски ф. Враца (външно лице).
Попандов ф — от поп Пандов или поп 

Андов.
Попарданов ф — видоизменено от По- 

пърдал. Брегово (Видинско), 1917, 1960.
Попарков ф — от прякор П опарко  (нямал 

зъби, та ял все попара). Панчарево, Пловдив.
Попаров ф — а) от попара; вж. Попар

ков; б) от поп Паров. Пловдив, Чирпан, 
Враца.

Попеков ф — от Попев с вмъкнато ек.
Попенков ф — от поп Пенков. Лом, 1893, 

Търново.
Попето пр  — попски син или внук. 

Попев ф.
Попецов и Попецовски ф — от пдпец  

’умалит. и подигравател. от поп*. Луковит.
Попйвков ф — а) от поп Ивко; б) от 

прякор П опйвко  ’пияница’. Градец (Кот- 
ленско).

Попински ф — от с. Попинци (Панагюр
ско). Панагюрище, Вършец.

Пописаков ф — от поп Исаков.
Попйшки ж — от с. Попица (Белосла- 

тинско). Кнежа.
Попкин ф — от прякор П дпкат а  (може 

би любовница на някой поп). Стара Загора 
(гроб), Казанлък.

Поплуков ф — от поп Луков.
Поплювев ф — разновидност на Поплюв- 

ков. Зелениково (Пловдивско), 1904.
Поплювков ф — от поплювко ’страхливец» 

жалък човек’. Баня (Панагюрско).
Поманйков ф — от поп и Маников.

Станке Димитров, 1910.
Попнечев ф — от поп Нечев. Медвен 

(Котленско).
Попов ф — а) от поп — бащата, дядото 

или прадядото бил поп; б) от прякор П дпа  
(пеел в черква, имал дълга брада и под.) 
Доста често из цялата страна. Попбвски ф. 
Попович ф. Сливен, 1900.

Поповилйев ф — вм. Поп Илиев, Попи- 
лиев. Търново, 1873.

Пополанов ф — от Папаланов с преход на 
неударените а  в о. Ново село (Видинско).

Попончев ф — от поп Пончев или поп 
Ончев. Виница (Варненско).

Поправелов и Попровелов ф — видоиз
менено от поп Рафаелов. Станке Димитров.

Попратйлов ф — вм * Папрати лов, на
вярно от п а п р а т ; срв. Папраталов. Девин 
ско, Смолян.

Попрелков ф — от диал. попрелка  ’седян- 
ка с предене’. Гоце Делчев.

Попръцов ф — вм. Попърцов. Сатовча 
(Гоцеделчевско).

Популянски ф — вм. *Поповянски, ог 
с. Поповяне (Самоковско). Тишаново (Кюс- 
стендилско).

Попункьов ф — а) вм. *Папункьов; вж. 
Папунов; б) от поп Пункьов.

Попчев ф — от прякор Пдпчет о  или пре
вод на Папасчиков. Бошуля (Пазарджишко), 
Стара Загора, Перник.

Попчовски ф — някой от дедите бил поп. 
Ботевград.

Попън м  — може би прякор от детско 
пдпан  ’хубав, мил’, усвоен като лично име. 
Батак (Пещерско). Попънов и Попунев ф. 
Ракитово (Велинградско).

Попърдал пр  — (излязло му име, че е 
пръдлив). Брегово (Видинско), 1893.

Попърцов ф — навярно от попърцвам  
’попръдвам’. Пещера, Сатовча (Гоцедел
чевско).

Пор м  — вж. Поро.
Поражанов ф — от Порожанов с преход 

на предударното о в а. Шумен.
Поралиев ф — навярно вм. Поройлиев. 

Левски.
Порашки ф — от диал. порак  ’едър пор’. 

Врачанско.
Порджййски ф — от диал. *пордж йя ’ло

вец На порове’. Пловдив.
Пордев ф — може би грешка вм. Пондез. 

Карлово, 1878.
Порев&лски ф — от диал. * по ревало ’ви

кало, висок балкон като викало’ (къщата 
му имала такъв балкон); срв. Дивановски, 
Чардаклийски. Врачеш (Ботевградско).

Порезанов (и Поризанов) ф — от диал. 
*порезйн  ’който събира порязаници на за
душница и др.; коматан’. Челопечене, Кре
миковци (Софийско).

Порикленов ф — от прякор П ориклен  (ле
кувал, като „порел“ болести с кленова 
главня). Ивайловград.

Порко м  — умалит. от Поро. Порков ф. 
Карлово, 1908, Сливен, Разград, Варна.

Порияков ф — от диал. порняк  ’който 
подканва, подбужда, насъсква’ (от рум. 
a porni ’подканвам, насъсквам’. Лом, 1893.

Пбро м  — а) от името на някакъв дре
вен цар Пор, за който се споменава в Алек-
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сандрията; б) съкрат. от Порфир или от 
друго име. Поров ф. Карлово, Павел баня 
(Казанлъшко), Казанлък. Поровски ф.

Породински ф  — може би от порода  (?)
Порожанов ф — от диал. *порож ан ’чо

век за пороже (въже); когото водят или 
връзват с пороже’. Кюстендил, 1879, Бер
ковица, Вайкал (Ореховско), Никополско, 
Тутракан, Толбухин.

Поройлйев ф  — от диал. поройлйя  ’жител 
на някоя местност или заселище Порой*. 
Пещера.

Поройчевски ф — от някое заселище По- 
ройче. Цариград (Възраждането).

Поромански ф — от„поруманя“ на пол
ска работа в Старозагорско. Габрово.

Поромйнов и Поромйнски ф — от с. По- 
ром и но (Станкедимитровско). Мурсалево 
(Станкедимитровско), Кюстендил.

Порпуров ф — от п у р п у р  (?) Стара Загора.
Порталски ф — от Портарски с дисими- 

лация на второто р. Радомирско, Радомир.
Портар пр  — от диал. порт ар  ’вратар’. 

Станке Димитров, 1879, Чифлик (Станке
димитровско), Кюстендилско. Портарски ф. 
Станке Димитров, Кюстендил (гроб), Ка
лища (Радомирско).

Портев ф. Брестовица (Пловдивско), Плов
див, Русе.

Портокалени ф — от прякор П орт окал  
(навярно хвалел ябълките си, че са като 
портокали). Соволяно (Кюстендилско), 
1917, Владая.

Порфйр м  — съкрат. от Порфирий. Пи
рот. 1861. Порфйров ф. Видин, 1905.

Порфйрий м  — гр. Порфбрю  ̂ ’багрен, 
пурпурен’ — име на календарски светни. 
Синод, именник.

*Порхо м  — видоизменено от Порфирий. 
Порхов ф. Търново, 1906.

Порчел м  — от Порч(о)+£л. Порчелов ф. 
София, 1893, 1962.

Порчо м  — умалит. от Поро. Порчев ф. 
Четирци (Кюстендилско).

Порязов ф  — от диал. поряз; вж. Пойря- 
зов. Казанлък, 1893, Хасково, Пловдив, 
Пловдивско, Асеновград, Пазарджик, Ляс
ковец, Шишманово (Самоковско), Вълче
дръм а (Ломско), 1917.

Посеков ф  — от диал. пдсек ’изсечена, 
изтребена гора’. Делчево (Гоцеделчевско).

Посерков ф — от прякор ПосЬрко. Бер
ковица.

Поско м  — видоизменено от Постол. Раз
град, 1893. Посков ф.

Поскул м  — от Поск(о)+г/л. Поскулов ф. 
Липница (Ореховско).

Послаников и Посланников ф — нарочно 
видоизменено от Посранеков. Копривщица, 
Пловдив, 1870, 1950.

Поелийски ф — може би от с. Посиек 
(Смолянско). Пловдив.

Посранеков ф — от прякор П осранко  
’посерко’ с вмъкнато ек. Копривщица.

Постал м  — от Постол с акане; срв. Нягал. 
Поста лов ф. Казанлък, Казанлъшко, Тър
ново, Горни Лом (Белоградчишко). Поста- 
лев ф. Горна Оряховица, 1908.

Посталков ф — от прякор П ост алко  ’сух, 
мършав, постал човек’. Калугерово, Кара- 
бунар (Пазарджишко).

Посталски ф — разновидност на Постал
ков. Калугерово (Ботевградско).

Постампйров и Постомпйров ф. Габрово.
Постйлков ф — от диал. *пост йлко  ’който 

много пости или е изпосталял’ (?) Пловдив.
Поето м  — от Постол с изпадане на л. 

Поето в ф. Разград.
Постол м  — съкрат. от Апостол. Посто- 

лов ф. Горубляне, Челопечене (Софийско), 
Елин Пелин, Неделище (Сливнишко), Дрен 
(Радомирско), Самоков,

Постолйнка Ж  ■ разновидност на По
стол ка. Кътина (Софийско).

Постолка ж — женска форма от Постол. 
Н. Геров.

Потайника пр  — скрит, потаен човек. 
Разлива (Ботевградско). Потайников и 
Потайнишки ф. Разлива.

Потена ж — женска форма от Потьо. 
Крумово (Ямболско).

Потерашев ф  — от диал. *потераш  ’уча
стник в потера’; (срв. рум. potera§). Гоце
делчевско.

Потко м  — от диал. п д т ка  ’спъване, 
падане’ — заклинателно име против зло, 
злополука (от жи м и  пдт ка  ’дано не се 
спъна, не падна’). Потков ф. Кюстендил, 
1824.

Потник м  — от диал. пот ник  ’пътник’. 
Дебърско.

Пото м  — видоизменено от Потко или 
от Потник. Дебърско.

Потоягов ф — може би във връзка с 
рум. putoare ’смрад’ (?) Сомовит, Черквица 
(Никополско).

Потун м  — от Пот(о)+#я.
Потунко м — умал. от Потун. Пот^нков ф.
Потури ако в ф — от пот урнак  ’потурчен, 

помохамеданчен българин или изобщо хри
стиянин’. Севлиево.

Потуров и Потурев ф — от тур. potur 
’1. набръчкан, нагънат; 2. потури*. Шу
мен, Пловдив.

Потърчанов ф — от Патърчанов с преход 
на неудареното а в о. Панагюрище.

Потьо м  — видоизменено от Продан, 
успоредна форма на Подьо, Поньо, Почо, 
Пошо. Потьов ф. Старозагорско, 1908. 
Потев ф. Доброславци (Софийско), Варна,

Похлупков ф — от прякор П охлупкат а  
(шапката му била като похлупка или нещо 
подобно). Баня (Разложко), Велинград, 
Кула, Присово (Търновско), Казанлък.
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Поцко м  — а) умалит. от Поцо; б) от 
Поско с преход на ск в цк. Кукуш, Стру
мица 1917, Петрич, Радомир, Видин, Варна.

Поцо м  — разновидност на Потьо, Почо, 
Пошо. Поцо в ф. Зелениково (Пловдивско).

Почаков ф — може би вм. *Почеков, от 
Почев с вмъкнато ек. Казанлък.

Почек ф — от Почо с родова наставка ~ек. 
Бр. Миладинови.

Почеканов и Почекански ф — според се
меен спомен: искал една мома, казали му, 
че е още малка, на 16 години — да почака 
две години; той почекал и се оженил за нея 
а съселяните му извадили прякор Почекан. 
Дървени брег (Станкедимитровско), Калково 
(Самоковско).

Почйнков ф — от израз „чиним починки“— 
троснат или шеговит отговор на въпроса 
„Що чиниш?“ (от диал. починки  ’люспи, 
сламки и негодни зърна в жито’). Кюстен
дил, 1893.

Почо м  — видоизменено от Продан, Па
найот, Пончо, Пойчо или друго подобно име. 
Почев ф. Никопол, Гигенска махала 
(Никополско).

Пошо м  — видоизменено от Продан. Тър
ново, Русе. Пошев ф. Търново, 1867.

Пощаджиев и Пощаджниски ф — от пд- 
щадж ия ’превозвач на пощата’. Дединци 
(Еленско), Враца.

Пощаков ф — от диал. *пощ ак ’пощенски 
служител’ (?) Шумен, Търговище, Севлие
во, Пиргово (Русенско), 1906.

Пощйлов ф — навярно разновидност на 
Постилков. Пловдив.

Пощов ф — от прякор П ощ ат а  ’разда
вач или пощенски служител’. Сливен, 1893, 
Стара Загора, 1908, Казанлък, Пловдив.

Поюков ф. Лещен (Гоцеделчевско).
Поян м  — от Пой(о) +  ан. Поянов ф. 

Ново Укрупено, 1964.
Правда ж — от правда. Сравнително ново 

и рядко; Плевен, р. 1914, Петърч (Слив
нишко), р. 1928, Свищов, р. 1934, Ракитово 
(Велинградско), р. 1941, Русе, Толбухин.

Правдалиев ф — видоизменено от Прова- 
далиев. Варна, 1893.

Правдев ф — псевдоним от правда.
Правдолюба ж — новосъздадено име. Еди

ничен случай.
Правдолюбов ф — псевдоним.
Правдомйр м  — новосъздадено име. Бяла.
Правещалиев ф — от някое заселище с 

подобно име. Пещера.
Правов ф — от прякор П равия  (ходел 

много изправен) или Прйвото  (говорел все 
за права). Килифарево (Търновско).

Православ м  — от православен, прев. на 
Ортодокси. Варна, 1862, Сливен, 1920, 
Каспичан, 1927. Православов ф. Пловдив.

Правчанов и Правчански ф  — от правчй- 
н и н  ’жител на с. Правец, Ботевградско’.

Етрополе, Ботевград, Ботевградско, Луко 
вит, Хайредин (Ореховско).

Правчински ф — грешка или разновид
ност на Правчански. Михайловград.

Праго м  — от праг  — защитно име по 
дълготраен домашен предмет; срв. Стрехчо, 
Брусо, Пометко. Прагов ф. Ракитово 
(Велинградско).

Праджо м  — видоизменено от Праго 
(*Прагьо). Бр. Миладинови.

Празаников ф.
Празаров ф — от диал. *празар  ’1. произ

водител или любител на праз; 2. пастир или 
търговец на празове (нескопени овни)*. 
Пловдив.

Празлатански ф. Враца.
Празников ф — от празник  (може би и 

превод на Байрамов). Шумен, 1908, Дряново.
Празнйковци род — може би от диал. 

* п р азник  ’неработен човек, безделник’. Бод- 
рово (Първомайско).

Празов ф — съкрат. от Празаров. Гол. Ко- 
наре (Пловдивско), 1855, 1893. — Според 
тяхно обяснение: дядото бил в Прага, та 
името е вм. Пражки.

Пракица пр  — от диал. пракица  ’прашка, 
въженце на стреме’. Велес, 1844. Праки- 
цов ф. Шумен, 1940.

Праков ф. Марица, 1900, 1960.
Пралев ф — от циг. прал  ’брат’. Габра 

(Ихтиманско).
Праматаров и Праматарски ф — от диал. 

прам ат ар  ’(амбулантен) търговец на басми’ 
(от гр. rcpapaTetmfc) Бургас, Велинград, 
Цариброд.

Прангаджиев и Прангаджийски ф — от
остар. прангадж ия  ’окован в пранги, във 
вериги; затворник’ (ит.-тур. pirangaci). 
Карлово, Пловдив, Пазарджик, Берковица.

Прангов ф — от остар. пранга  ’верига за 
затворник’ (ит.-тур. piranga) или съкрат. 
от Прангаджиев. Елхово (Казанлъшко), Ка
занлък, Стара Загора, Пловдив, Годеч.

Пранджев, Пранджов и Пранджиев ф  — 
видоизменено от Прангов покрай по-често 
употребяваното множ. число п р а н ги , от
там *Пранг(и)ев. Копривщица, 1870, Плов
див, Найден Герово (Пловдивско), Клисура, 
Розино (Карловско).

Прандьо м  — от Праньо с вмъкнато д . 
Прандев ф. Айтос.

Пране м  — югозападна форма на Праньо. 
Пранев ф. Станке Димитров, 1813.

Пранко м  — умалит. от Праньо. Пран- 
ков ф. Русе.

Пранчо м  — умалит. от Праньо. Прйн- 
чев и Пранчов ф. Пловдив. Стара Загора.

Праньо м  — може би от гр. ярара ’до
машна вещ, покъщнина, добитък’ — за
щитно име от типа на Брусо, Стрехчо, 
Гърньо.

Прапйнов ф. Лясковец.
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Праплювков ф — от диал. *праплю вко  
/който не си поплюва’ (?)

Прасаджиев ф — от диал. *прасадж ия; 
вж. Празаров. Опълченец (Кърджалийско).

Праско м  — а) съкрат. от Параско; б) ума- 
лит. от Прасо. Праско в ф. Доспей (Само
ковско), Самоков.

Прасличков ф — навярно чешко име. 
Орехово.

Прасо м  — от прасе , възникнало както 
Кравко, Кучкан. Прасо в ф. Кюстендил, 
1879.

Прасо лов ф —■ разновидност на Пресол- 
ски.

Прахалиц пр  — от колиби Прахалците 
(Габровско). Габрово, 1899. Прахалчев ф. 
Габрово.

Прахаров ф — може би от чеш. prachaf 
’барутчия’. Пловдив.

Прахов ф — от прах; за едни Праховци 
се говори, че името е съкрат. от *Пърди- 
ирахов — като деца правели купчинки прах 
и пърдели по голо над тях, за да ги раздухат. 
Копривщица, Церова кория (Търновско), 
Плевен, Славеино (Смолянско).

Прахчаров ф — от диал. *прахчар  (вм. 
грашчар) 'който умее добре и надалече да 
хвърля камъни с прашка’. Пазарджик.

Прашаков ф — от диал. *праш ак  ’1. 
който все праша, пита; 2. просяк’ (? > 
Пловдив.

Прашан м  — от Праш(о) +  а«. Праша 
нов ф. Свищов, Шумен.

Прашка п р  — от п р а ш ка  (бил жилав 
и пъргав като прашка за хвърляне камъни). 
Болярино (Асеновградско), Асеновград. 
Прашков ф. Асеновград, Асеновградско, 
Казанлък, Търново, Никюп, Полски Се- 
новец (Т ър новско).

Прашо м  — от диал. праш ам  ’питам’, 
възникнало както Пито, Търса. Прашев 
ф. Пловдив.

Пращейн ф — навярно от чеш. praStynS 
’ пернат, смахнат’.

Пращйл пр  — от диал. пращ йло  ’прашка; 
повой’. Котел, 1867. Пращйлов ф. Котел, 
1867, 1962, Русе. Пращйлски ф. Горни 
Пасарел (Самоковско).

Пращйнков ф — от прякор П ращ йнко  
’умирисан на пращини, на ракия*. Враца.

Превалени ф — от с. Превала (Михайлов
градско). Михайловград.

Превишко м  — така кръстили детето, 
та ,гда превие бог небето“. Сопот, нар. песен.

Прегьо м  — от Предьо с преход на д* в 
г ' .  Прегьов ф.

Преда ж — женска форма от Предо- 
Орехово.

Предачев ф — от предан  (направило впе' 
чатление, понеже мъж изобщо не преде)* 
Варна, Пловдив.

Пределиев ф — от диал. пределия  ’жи
тел на местност Предел’. Каблешково (По
морийско) — македонец.

Преджеков ф—от *Преджов с вмъкнато ек.
Предо м  — от рум. Preda, съкрат. от 

старинно ПрГдътеча ’предшественик’ или 
разновидност на Предьо. Видин, 1895, 
Сомовит, 1915. Предо в ф. Видин, Ломско, 
Сомовит, Рогозен (Ореховско), Павликени, 
Лясковец, Панагюрище, Казанлък. Пре- 
дич ф. Търговище, 1873.

Предой м  — рум. Predoiu, разширено от 
Предо. Предоев ф. Брегово (Видинско).

Предуца ж — рум. Preduja, разширено 
от Преда. Периловец (Кулско).

Предьо м  — съкрат. от старинно *Преди- 
мер — пожелателно име: да е преден, да 
стои на предно място. Средногорието. 
Предьов ф. Средногорец (Пирдопско). 
Предев ф. Бургас.

Преждаров ф — от диал. *преж дар ’тър
говец (или бояджия) на прежди’. Бръшля- 
ница (Плевенско).

Преждов ф — от прежда или съкрат. от 
Преждаров. Въбел (Никополско).

Прездолски ф — (живеели през дола). 
Бела Слатина.

Прекодолев ф — от някое заселище Преки 
дол или еднакво по значение с Прездолски.

Прекунов ф — може би видоизменено от 
Прикумов. Пазарджик.

Прелезов ф — от някое заселище или ме
стност Прелез(а). Чирпан, 1893, Стара 
Загора.

Прелков ф — от диал. *прелко  ’мъж, 
който преде*; срв. Предачев. Сопот, Плов
див.

Премежданов ф — от *премеж дан ’ко
гото сполитат премеждия’.

Премо м  — от някаква диал. румънска 
или арумънска форма ргет ’пръв’; вж. 
Примо. Варна, 1940.

Премче м  — умалит. от Премо. Дебър- 
ско. Премчев ф.

Премянов ф — от прем яна  (може би ходел 
все пременен). Шумен.

Пренгов ф. Ресен (Търновско).
Пренда ж — от алб. prenda ’петък’ 

(родена в петък или близко по произход 
с Петка). Дебърско.

Прендо м  — мъжка форма срещу Пренда. 
Дебърско. Прендов ф.

Пренеров ф. Троян, Бургас.
Прено м  — от Премо с много по-упо- 

требимото окончание -но. Пренов ф. Зла
тия (Ломско).

Пренчо м  — умалит. от Прено. Пренчов 
и Пренчев ф. Търново, Пловдив.

Преньо м  — успоредна форма на Прено 
с меко окончание. Пренев ф. Варна.

Преображен м  — от празника Преоб- 
ражене (роден на тоя ден). Михайловград, 
р. 1920.
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Преображенски ф — от Преображенския 
манастир край Търново. Търново (Възраж
дането), 1905, Враца, 1949.

Преобрашка ж — женска форма срещу 
Преображен. Род. 1912.

Препййка ж — умалит. от Препия. Ловеч 
(гроб).

Препйя ж — съкрат. от Евпрепия. Русе.
Прерад м — старинно име „много радо

стен“. Етрополски манастир, 1648.
Пресил м  — старинно име „много силен“. 

Ник. Милев.
Преси ям м  — от името на старобългар

ския владетел. Варна.
Пресковски ф. Ямбол.
Преслав м — старинно име „много сла

вен“. Рядко. Шумен, 1868, Елена, 1905, 
Правец (Ботевградско), Петърч (Софийско), 
р. 1932.

Преслава и Преславка ж — женска форма 
от Преслав. Шумен, 1885, Русе, Берковица, 
1893.

Преславски ф — от град Преслав. Шу
мен, 1893.

Преснаков ф — от диал. преснак Ч. 
прясно мляко; 2. пресен, безквасен хляб’. 
Котел, 1867, Севлиево, 1871, Айтос, Тър
ново.

Пресолски ф — от пресдл ’кисело зеле’. 
Кнежа.

Преспилев ф. Казанлък.
Пречков ф — от прякор Пречко или 

Пречката ’който пречи на другите’ (?) 
Лясковец, Русе.

Прешленов ф — от прешлен (?) Варна.
Прибегайлов ф — навярно руско име. 

Самоков (външни лица).
Прибойски ф — от с. Прибой (Радомир

ско). Радомир.
Привадонов ф. Севлиевско.
Прикладенски ф — вм. *Трикладенски, 

от с. Три кладенци (Врачанско). Лехчево, 
Стубел (Михайловградско).

Прйков ф — от арум. pric ’бълха’ (пър
гав и скоклив като бълха). Гопеш (Битол- 
ско), Станке Димитров, 1898, Разград, 
1900.

При кумо в ф — от диал. *прикум  ’под- 
кум на сватба’. Брацигово, Пещера.

Прилджанов ф — може би грешка вм. 
Примджанов. София, 1897.

Прйлепка ж — „да се прилепват момците 
по нея“. Гоз (Брезнишко), р. 1939.

Прйлепски ф — от град Прилеп.
Примавера ж — от ит. primavera ’пролет’. 

Плевен, р. 1959.
Примджанов ф. Самоков, 1920, София, 

1951.
Примеров ф — от пример (?) Дряново, 

1870.
Прймо м  — от рум. prim, лат. primus 

’пръв’ — еднакво по смисъл с Първо, Пър

ван. Асеновград. Прймов ф. Калофер, 
1845, Пловдив, Русе. Прймовски ф.

Прйнго м  — от Принко с озвучаване на 
нк  в не. Прйнгов ф.

Прйнко м  — умалит. от Прино.
Прйно м  — от Примо с много по-употре- 

бимотр окончание -но. Куле махала (Лом
ско). Прйнов ф. Куле махала, Златия 
(Ломско), Орехово, Враца, Плевен, 1900, 
Казанлък.

Прйнцов ф — от прякор П р и н ц а  (?) 
Тетово, 1917.

Прйнчо м  — умалит. от Прино. П р й н- 
ч о в о  б р ъ д о  местност в Боженица 
(Ботевградско).

Прйня ж — женска форма от Прино. 
Сушица (Горнооряховско).

Припйя ж — вм. Препия. Горна Оряхо
вица, р. 1894.

Прйпорски ф — от някоя местност При- 
пор(а). Кюстендил.

Припрянов ф — от п р и п р я н . Русе, 1900, 
Варна.

Припърженски ф — от с.Припължене (Ми
хайловградско). Хайредин (Ореховско).

Присадашки ф — от диал .присадак  ’място, 
засадено с присади’. Угърчин (Ловешко), 
Пещера.

Прйсадлишки ф — навярно видоизме
нено от Присаднишки. Шумен, Варна.

Прйсадников и Прйсаднишки ф — от
диал. *прйсадник  ’голяма градина с при
сади’. Панагюрище, Пловдив, Угърчин 
(Ловешко).

Прйсадов ф — от дърво и плод присад. 
Пазарджик, Пловдив.

Прйседов ф  — видоизменено „за разлика“ 
от Прйсадов (?) Пазарджик.

Прйстава пр  — от прист ав  ’1. диал. ра
тай; 2. остар. полицейски или съдебен 
служещ’. Враца. Прйставски ф. Михайлов
град.

Пристанеков ф — от Пристанков с вмък
нато е. Русе.

Пристанков ф — от прякор П рист анко  
’мьж, ерген, . пристанал“ на богата вдовица’; 
срв. Купения. Русе.

Пристригарев ф — от диал. *прист ригар  
’който пристригва, подстригва овце’. Бан
ско.

Притоманов ф — работил или живял 
при по-известния Томанов; срв. Пара-. 
Русе.

Прифан м  — защитно име: да се прихване, 
да остане жив. Велинград, Банско, Разлог.

Прйхка ж — женска форма от Прихо* 
Търговище.

Прйхо м  — може би от диал. прихае  
м и  ’става ми добре’. Варна. Прйхов ф. 
Варна, Русе, Толбухин.

Приченлиев ф — от някое село с подобно 
име. Свищов.
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Причкапов ф. Пазарджик.
Прйчков ф — от прякор Прйчко; вж. 

Приков. Пловдив.
Пришелскй ф — от пришелец. Малорад 

(Ореховско).
Прйшков ф — от прйшка (може би имал 

пришки, пъпки по лицето). Боровци (Бер
ковско).

Прищипа пр. (Бона Ат. Прищипа, Плов
див, 1949).

Пробойски ф — може би разновидност 
на Прибойски.

Провадалиев ф — от диал. провадалия 
’жител на град Провадия’. Варна, 1с/79.

Прогонени ф — от местност или заселище 
Прогон. Перник.

Прогреса ж — от прогрес. Ново, рядко.
Прогьо м — от Продьо с преход на д' в г’.
Прода ж — женска форма ст Продьо. 

Продински ф. Врачеш (Ботевградско).
Продан м — заклинателно име: продаден, 

даден, обречен на манастир, светец и под. 
за избягване на лошата семейна съдба; 
срв. Купен. На много места из страната. 
Проданов ф.

Прода на ж — женска форма срещу Про
дан. Рядко.

Проданичин ф — от Проданица, жената на 
Продан (като по-известна в махалата или 
града). #Банско.

Продна ж — умалит. от Прода. Прод- 
кин и Продкински ф. Врачеш (Ботевград
ско).

Продо м  — съкрат. от Продан. Продов 
ф. Шумен.

Продром (и Продромо) м  — гр. Прдйророс
’предшественик, предтеча’ — епитет на еван
гелския Иван Кръстител. Пещера, 1917, 
Варна. Продромов ф. Асеновград.

Продрум м  — разновидност на Продром. 
Лесичево (Пазарджишко).

Продьо м  — съкрат. от Продан. Про
дев ф.

Прозоров и Прозоровски ф — от прдзор 
’прозорец’ или превод на Пенджерков. 
Рила (Станкедимитровско), 1917.

Пройдена ж — от *Продена (*Продьена) 
с отмет на йотацията. Корча (Епир), нар. 
песен.

Пройка ж — женска форма от Пройко. 
Бр. Миладинови, Казанлък, 1894, Поляна 
(Ямболско), Бургас, Каблешково (Помо
рийско).

Пройко м — от *Продко (*Продько) с 
преход на д' в й. Типично за Казанлък. 
Пройков ф.

Пройна ж — женска форма от Пройно. 
Н . Геров.

Пройно м — от Пройко, Пройчо с друго 
окончание. Казанлък, Севлиево. Пройнов 
ф. Калофер, Казанлък, Габрово.. Севлиево, 
Търново, Ловешко, Еленово (Поповско), 
Исперихско.

Пройо м  — видоизменено от Продан чрез 
по-старите форми Пройко и Пройчо. Етро
полски манастир, 1648. Прбев ф. Казанлък, 
Чирпан, Разложко. Пройов ф. Елешница 
(Разложко).

Пройчйн м  — от Пройч(о)+//«. Етро
полски манастир, 1648.

Пройчо м  — разновидност на Пройко с 
друго окончание. Белозем, Шишманци (Плов 
дивско), Зетьово (Чирпанско). Пройчев и 
Пройчов ф. Златица, Радилово (Пещерско), 
Ракитово (Велинградско), Стара Загора.

Прокоп м  — съкрат. от Прокопи. Бла
гоевградско. Прокопов ф.

Прокопа ж — женска форма от Прокоп, 
Прокопи. Славовица (Плевенско). Проко- 
пин ф. Лиляче (Врачанско).

Прокопан м  — от Прокоп-j-att. Проко- 
панов ф. Емборе (Костурско).

Прокопи и Прокопий м  — гр. П.зохблю; 
от ярохото) ’напредък, успех, прокопсия ’ — 
име на календарски светия. Рядко. Прс- 
копиев ф.

Прокопия м — разширено от Прокопи. 
Н. Геров.

Прокопсйя ж — от прокопсия ’успех, 
благополучие’.

Прокумов ф — от диал. *прокум ’под- 
кум, заместник на кума’. Пловдив.

Пролет ж — от пролет . Ново, рядко.
Пролетйнка ж — новостъкмено от про

лет . Плевен, р. към 1960.
Пролетка ж — от п р о лет + ка . Видин, 

р. 1936, Сланотрън (Видинско), р. 1948, 
Габрово, 1960, Бела Слатина, р. 1961 (2)

Пролетсйн м  — „син на пролетта“. Пле
вен, D. към 1920.

Пролка ж — навярно от пролет . Че- 
пинци (Софийско), р. 1942.

Промисъш м  — историческо име (?) 
Шумен, р. 1928.

Промко м  — може би от Пронко, преос- 
мислено по диал. прдм ка  ’тесен проход за 
промъкване’. Промко в ф. София, 1885, 
Габрово, 1893.

Пронко м  — умалит. от Проньо. Демир- 
хисарско, Неврокопско, 15—16 век. Прон- 
ков ф. Лясковец, Радомир, 1893.

Прончо м  — умалит. от Проньо. Прон- 
чев ф. Пловдив.

Проньо м  — а) видоизменено от Продан, 
Пройно; б) от гр. xpdvota ’предвидливост*. 
Пронев ф. Варна.

Пропушняков ф — от диал. *пропуш няк  
’който все пропуща да каже или да направи 
нещо’ (?) Самоков.

Пророков ф — от прякор Пророка. 
Видин.

Просаджиев ф — от диал. *прдсадж ия 
’който обича да проси’ (?) Горна Оряховица.

Просвета ж — от просвета. Шумен, р. 
към 1905 (бащата учител), Пловдив, р. 
1927.
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Просвиров ф — or диал. *просвира ’об
редно хлебче, просфора’.

Просенйков ф — от просенйк ’царевичен 
хляб’. Пловдив.

Просенйчков ф — от диал. *просенйчко 
’който яде просенйк’; вж. Просеников. 
Лясковец, 1893, Русе.

Просешки ф — от просяк  (били много 
бедни). Бела Слатина.

Просййски ф — от просия (дядото бил 
заможен, имал доста овце, но обичал да 
проси). Берковица.

Просков ф. Кюстендил.
Просото пр  — (може би „газел из просото“). 

Кюстендил, 1857.
Простаков ф — от прякор Прост ака. Раз

град.
Проститутка ж — от прост ит ут ка. 

Според съобщение от трета ръка: бащата бил 
работник във Франция, дето имал приятелка, 
която другарите му наричали „прости
тутка“; от нея запазил добри спомени и 
когато се върнал, оженил се и станал баща, 
кръстил така дъщеря си. Единичен случай, 
Пернишко.

Простов ф — навярно руско име. Бур
гас, 1950.

Просяк пр  — от просяк; срв. Просешки, 
Просийски. Ярловци (Пиротско), 1845.

Прота ж — отгр Tcpa>xYj ’първа’. Тетевен.
Протагеров ф — от Протогеров с преход 

на предударното о в а. Русе, 1900.
Протасий м — гр. Ilpoxaotog, лат. Рго- 

tasius — име на календарски светия. Вар
на, р . 1896. Сопот, 1935. Протасиев ф.

Протич ф — от гр. лрФтос 'пръв, първе
нец’. Търново, 1822, Велес, 1873, Кюстен
дил, 1893, Кратово, 1942.

Проткин и Проткински ф — фонетична 
форма на Продкин, Продкински.

Протогеров и Протогерски ф — от остар. 
протогер ’селски глашатай* (гр. пршгбуерод) . 
Охрид, 1905, Пещера, Кюстендил.

Протопопов ф — от прот опоп  ’глав ен 
свещеник’. Хасково, 1893, Казанлък, Кар- 
ло во.

Протохрйстов и Протохрйстев ф — от 
прото Христо (Христьо) =  първият Христо 
или Христьо Първенецът. Пловдив.

Профил м  — от Профир с дисимилация 
на второто р. Профилов ф. Варна.

Профир м  — от Порфир с метатеза на 
ор в ро. Стара Загора, 1900, Петелово, 
Пчеларово (Кърджалийско). Профиров ф. 
Стара Загора, 1б93, Петелово, Пчеларово, 
Смолян, Станке Димитров, Пирот, Варна, 
Банкя.

Профирка ж — женска форма от Профир.
Прохар м  — от Прохор с преход на неу- 

дареното о в а. Прохаров ф. Самоковско.
Прохасков ф — чешко име, от prochazka 

'разходка*.

Прохор м  — гр. Пр6%ород ’който е пред- 
хор, ръководител на хор’ — име на кален
дарски светия. Прохоров ф.

Проценков ф — руско име (бащата русин).. 
Разград, 1966.

Прочко м  — видоизменено от Продан, 
Прохор или друго подобно име. Прочков- 
ф. Варна.

Прошко м  — умалит. ог Прошо. Прош- 
ков ф.

Прошо м  — видоизменено от Продан иди
от Прохор; срв. Пошо. Прошев ф.

Проя ж — женска форма срещу Пройо. 
Лозенградско, 1920.

Прудхин и Пруткин ф.
Пруктович ф.
Прусаров ф — може би вм. *Просаров; 

срв. Просаджиев. Горна Оряховица.
Прусев ф — може би грешка вм. Крусев. 

Горна Оряховица, 1882.
Прусййски ф — нарочно видоизменено от 

Просийски. Берковица.
Прухтович ф. Пловдив, Свищов.
Пръвка ж — умалит. от Първа. Берко

вица, Врачеш (Ботевградско). Пръвкин и 
Пръвкински ф. Лехчево (Михайловград
ско).

Пръвул м  — вм. Първул. Тетевен, 1648.
Пръвчо м  — умалит. от Първи. Стара 

Загора, 1884, Пир не (Айтоско), Карнобат,. 
Пръвчев ф. Карнобат.

Пръдлаков ф — от прякор П р ъ д ла к . Каб
лешково (Поморийско).

Пръдлев ф — от прякор П ръдльо . Гру- 
довско. Пръдльовци род в Етрополе.

Пръдлеков ф — от Пръдлев с вмъкнато 
е к . Котел.

Пръжката пр  — от пръж ка  ’сръдлив. 
човек’. Луковит.

Пръков ф. Велинград, Разложко.
Пръмов ф — може би видоизменено от 

Примов (?) Войнягово (Карловско), Ка
занлък.

Пръндачки и Пръндашки ф — може би 
от диал. пръндавица  ’гъба прахутка*. 
Самоковско.

Прънчов ф — видоизменено от Брънчов 
или от Пръвчев Згориград (Врачанско).

Пръстенчевф — от пръст енче. Етрополе, 
Варна.

Прътев ф — от п р ъ т  (висок и тънък като- 
прът). Белица (Разложко), Благоевград.

Пръхчо м  — от Пръвчо (Пръфчо) с пре
ход на ф в х . Карнобат. Пр^ьхчев ф. Кар
нобат, Айтос.

Пръцрагов ф. Рельово (Самоковско), Са
моков, Карлово.

Пръче пр  — от п р ъ ч  (имал остра бра
дичка, смърдял като пръч или нещо подоб
но). Кюстендил, 1879. Пръчев ф. Калофер.

Пръшев ф — вм. Пършев. Стара Загора.
Пряков ф  — от прякор П рекия  или 

нещо подобно. Русе.
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Пряснакът пр  — от диал. пряснак\ вж. 
Преснаков. Котел (Възраждането).

Псалтйр м  — от черковната книга псал
т ир  (гр. фаХт^рюу). Луковит, 1894, Вър
шец, Бальовица (Берковско), Елин Пелин, 
р. 1895. Псалтйров ф. Стара Загора.

П салто в ф — от псалт  ’черковен певец* 
(гр. фаХттзс). Пловдив, Варна, Кюстендил, 
Гръцка Македония.

Псантир м  — видоизменено от Псалтир. 
Трън.

Пседерски ф — от с. Пседерци (Кулско). 
Видин, Русе.

Пселант м  — видоизменено от Ипсилант 
{от гр. бф*]Х6с ’висок, възвишен*. Стара 
Загора. Пселантов ф. Стара Загора.

Псърев ф — може би видоизменено от 
*Пъсарев; вж. Пасарев. Градец (Котлен- 
ско), 1867.

Птйчката и Птйчковеца пр  — от пт ичка. 
Трудовец (Ботевградско). Птйчков ф. Ка
занлък.

Пуальов ф — говорима форма на Пуха- 
лев. Велинград.

Пувков ф — навярно разновидност на 
Пухов с преход на х  във в (ф). Варна.

Пугьо м  — от Пудьо с преход на д'вг'. 
П угьов ф. Симитли.

Пуда ж — женска форма от Пудо. Пу- 
дин ф. Бояна (Софийско), 1917.

Пуде м  — югозападна форма на Пудьо. 
Пудев ф. Столник (Елинпелинско).

Пудо м  — а) от името на календарскйя 
светия Пуд; б) успоредна форма на Пудьо 
с твърдо окончание. Пудов ф. Охрид (Ми
хайловградско), Варна, Казанлък.

Пудьо м  — а) от Пундьо с изпадане на 
н\ б) от Пъдьо с у  вм. ъ . Пудев ф. Пловдив
ско, Драгижево (Търновско).

Пужо м  — от диал. пуж е, пуж о ’некръ- 
стено още момче’; срв. Пижо. Софийско.

Пуздерков ф — от диал. пуздерки  ’паз- 
дер’; срв. Паздеров. Станке Димитров, 
1879.

Пуздрев ф — от прякор П уздрьо  ’чо
век без тлъстина и мускули’. Самоводене 
(Търновско).

Пуздреев ф — разширено от Пуздрев. 
Аспарухово (Варненско).

Пузинов ф. Враца (външно лице)
Пуйко м  — умалит. от Пуйо. Брезнишко. 

Пуйков ф. Горна Оряховица, 1894, Ресен 
(Търновско), Русе, Враца.

Пуйо м  — от рум. pui ’пиле, пиленце’; 
срв. Пильо и Пульо. Мокреш (Ломско), 
1870, Севлиевско, Айтос. Пуев ф. Лом, 
Видин, Стакевци (Белоградчишко), Плевен, 
Тетевен, Лясковец, Габрово, Айтос.

Пуйча ж — женска форма от Пуйчо. 
Брезник.

Пуйчо м  — умалит. от Пуйо. Брезник. 
Пуйчев ф. Поликраище (Горнооряховско), 
Търново.

Пукавичаров ф — от диал. пукавичар  
вж. Пуканичаров. Самоков.

Пукайков ф — от диал. * пукайки  ’пу
канки’. Пловдив.

Пукалов и Пукалски ф — от диал. п у 
ка л  ’1. див мак; 2. човек с пронизителен 
поглед, със силни и втренчени очи’. Пле
вен, 1900, 1927.

Пуканичаров и Пуканичарски ф — от
пуканичар  *1. любител на пуканки; 2. 
който от бедните си ниви добива царевица 
колкото за пуканки’. Правец, Трудовец 
(Ботевградско).

Пуканков ф  — от пуканки . Малък чиф
лик (Търновско), Търново.

Луканов и Пукан ски ф — разновидност 
на Пуканков. Малък чифлик (Търновско), 
Плевен.

Пукарев ф — от диал. *пукар  ’който 
много „пука“ — яде и пие*. Владимирово 
(Харманлийско).

Пукнев ф — от диал. *пукньо\ вж. Пу
карев. Петрич.

Пуков ф — а) от диал. пук  ’име на някои 
растения’; срв. Пукалов; б) от на п ук  
*на зло, против желаното и редното’. Кар- 
лово, Шумен, Трън, 1900.

Пула м  — произволно видоизменение от 
Стоян. Бусинци (Трънско), Софийско. Пу- 
лин ф. Банско. Пулински ф. Чипровци (Бер
ковско), 1890.

Пулев1 ф — от диал. пуле  ’магаренце’. 
Локорско (Софийско).

Пулейков ф '— може би видоизменено от 
Пулеков.

Пулеков ф — от Пулев с вмъкнато ек. 
Копривщица, 1845, Габрово.

Пулейски ф — от прякор П улй ят а  ’пуляв 
човек’. Лозен (Софийско).

Пулка м, и  — умалит. от Пула или 
женска форма от Пулко. Пулкин ф.

Пулко м  — умалит. от Пульо или от 
Пула. Пулков ф. Кюстендил, Пловдив.

Пулчо м  — умалит. от Пульо. Пулчов ф. 
Пазарджик, 1904.

Пульо м  — от гр. TiouXt ’пиле, птиче’; 
срв. Пильо, Пуйо. Южна Тракия, Айтос, 
Стара Загора. Пульов ф. Карлово, 1853, 
Самоковско. Пулйев ф. Карлово, 1893. 
Пулев2 ф. Карлово, 1878, Калофер, Сопот, 
Казанлък, Стара Загора, Хасково, Гоце- 
делчевско, Айтос, Поморие, Силистра, 1900, 
Ярлово Самоковско). Пулов ф. Разград.

Пумбаров ф — вм. *Порумбаров, от рум. 
рогишЬаг ’гълъбар’. Бяла, 1900.

Пумо м  — произволно видоизменение от 
Пантелей или от друго подобно име. (Пумо 
Димов Пантелеев, Кукорево, Ямболско, 
р. 1929).

Пумпалов ф — от п ум п а л  (въртял се 
като пумпал). Банско, Гоце Делчев' гроб), 
Кула.
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Пуна ж — съкрат. от Пауна. Брезник, 
Свогенско, Михайловград.

Пунаров ф — от тур. рипаг ’бунар, кла
денец’. Златарица (Еленско).

Пун геров ф — от диал. *пунгер  ’скъпер
ник’ или ’богаташ’. Цалапица (Пловдивско).

Пунгов ф — от рум. punga ’кесия, пун- 
гия’; срв. Пунгеров. Казанлък.

Пун да ж — женска форма от Пунде. 
Пундин ф. Якоруда, 1917.

Пундем —отПунесвмъкнато д. Пундев ф. 
Станке Димитров.

Пунджо м  — от Пунчо с озвучаване на 
нч в ндж. Пунджев и Пун джо в ф. Пещера, 
Пловдив, Бургас.

Пун дьо м  — от Пуньо с вмъкнато д. Пун
дев ф. Медвен (Котленско), 1878, Брезово 
(Пловдивско).

Пуне м  — видоизменено от Паун (или от 
Аспарух). Дръмша (Свогенско), Радомир, 
Доброславци (Софийско). Пунев ф.

Пуневка ж — съкрат. от Пауневка. Бал- 
ша (Софийско).

Пунерков ф. Радомирско, Трънско.
Пунешко м  — от Пун(е)+ еш ко. Пунеш- 

ков ф.
Пун за ров ф — от диал. *пунзар  ’плат- 

нар’ (от рум. panzar). Драгижево, Малък 
чифлик (Търновско), Шумен.

Пунка ж — умалит. от Пуна или съкрат. 
направо от Паунка. Брезник, Етрополе. 
Пункин ф. Кула.

Пунко м  — умалит. от Пуне. Софийско. 
Пунков ф.

Пуно м  — съкрат. от Паун (или от Па
найот). Видинско, Търновско, Узунджово 
(Хасковско). Пунов ф. ПунетодЗ. Ботевград.

Пунча м  — западна форма на Пунчо. 
Брезник.

Пунчо м  — умалит. от Пуне, Пуно. Со
фийско, Битоля. Пунчев и Пунчов ф. Кула, 
Лехчево (Михайловградско), Елисейна, 
Уровене (Врачанско), Карлово, Банско.

Пуньо м  — разновидност на Пуне, Пуно. 
Пунев ф. Каварна.

Пуняков ф — съкрат. от Папуняков. 
Локорско (Софийско).

Пупа ж — може би от Пуна с детско 
повтаряне на първата съгласна. Санданско.

Пупеков ф — от Пупов с вмъкнато ек. 
Панагюрище, Пазарджик.

Пупешков ф  — от прякор П упеш ко  ’човек 
с издут корем, мешко’; срв. Пупов. Те
тевен.

Пуплаков ф — от диал. *пуплак\ вж. 
Пупов. Враца.

Пупов ф — от детско пуп а  ’коремче, 
шкембенце’. Враца.

Пупулски ф — от диал. п уп ул  ’качул на 
птица’; срв. Качулев. Кой но (Кюстендил

ско).
Пупчов ф — от прякор П упчо\ вж. Пу- 

лешков. Етрополе.

Пураджйев ф — разновидност на Пор- 
джийски. Пловдив.

Пурашки ф — писмена разновидност на 
Порашки. Бреница (Белослатинско), Кнежа.

Пурел ф. (Дописка от Габрово, 1952).
Пуреш м  — от Пур(о)-|-еш. П^решов и 

Пуреш е в ф. Железница, Горубляне (Со
фийско).

Пурнаров ф — разновидност на Парна- 
ров, Пърнаров. Люляково (Айтоско).

Пурняков ф  — от диал. * п ур н я к  ’чисто- 
файник’; срв. Пуро. Лом, 1900.

Пуро м  — от рум. pur, лат, purus ’чист, 
девствен’. Пуров ф. Лясковец, Варна, Айтос.

Пурош м  — разновидност на Пуреш. 
Пурошев ф. Горубляне (Софийско).

Пурпуров ф — писмена разновидност на 
Порпуров. Стара Загора.

Пурцо м  — от рум. Puriu, умалит. от 
Пуро. Пурцов ф. Лясковец, 1870, 1960.

Пурчо м  — умалит. от Пуро. Пурчев ф. 
Остров (Ореховско), Русе.

Пурьо м  — успоредна форма на Пуро с 
меко окончание. Пурев ф. Разград, 1860.

Пуряков ф — от диал. п ур як  ’дебелак, 
грубиян’. Големо Бучино (Свогенско).

Пуряската пр  за жена — от диал. *пу- 
ряска  ’чистофайница’ (?) Свищов, 1900.

Пуси м. Варна, 1940.
Пускачев ф. — видоизменено от Пушка- 

чев. Русе.
Пусоликов ф — от *Пусолев с вмъкнато 

ик\ вж. Пусолски. Пазарджик.
Пусолски ф — от диал. пусула  ’1. списък, 

тефтер; 2. късичка записка’ (тур. pusula). 
Труд (Пловдивско).

Пустимйшев и Пустимйшов ф — от
пуст и(я) ’проклетия, чудния’ Мишо. Враца.

Пустиньов ф — от диал. пуст иньдсвам  
’казвам „пусто да е, да опустее!“’ Враца.

Пустов ф — от пуст о  да е!; срв. Пусти
ньов. Джулюница (Горнооряховско).

Путов и Путев ф — разновидност на 
Пътов, Пътев. Лом, 1893, 1917.

Пухалев ф — от диал. * пухало  ’1. ду
хало на гайда; 2. ръчно духало’. Велинград, 
Пазарджик.

Пухарев ф.
Пухев ф — от Пуев с вмъкнато „градско х“
Пухлев ф — от Пулев с вмъкнато „град

ско“ х . Търново.
Пухов и Пуховски ф — а) от диал. пухо  

’бой пухане” ; б) разновидност на Пухев. 
Копривщица, 1849, Панагюрище, Стрелча 
(Панагюрско), Карлово, Казанлък, Сливен.

Пухтаров ф — от диал. * п ухт а р  ’който 
много пухти’ (?) Пловдив.

Пухтев ф — от прякор П ухт ьо\ вж. Пух
таров. Брезово (Пловдивско).

Пуца и Пуцата пр  — може би от рум. 
put ’ ’кладенец, излак’. Габрово, 1899,
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Свищов, 1894. Пуцов ф. Балчик, Габрово 
(бащата Стойно Пуда, синът Пуцов).

Пуцков ф — разновидност на Пъцков. 
Самоков (външно лице).

Пучевлу ф. Върбица, 1873.
Пушаков ф — от диал. пуш ак  ’пушек, 

дим’ (навярно много пушел тютюн). Шумен.
Пуше и Пуше м  — от диал. пуш е  ’още 

некръстено дете’, както Пижо, Пужо (смя
тат го и за произволно видоизменение на 
Петър). Брезник. Пушев и Пушев ф. Брез
ник, Дебели лак (Радомирско), Бобошево 
(Станкедимитровско), Голема Раковица 
(Елинпелинско), Берковица, 1900, Габрово. 
Пушевски ф. Търново, Градина (Търнов
ско).

Пушйков ф. Видин.
Пушкаров и Пушкарски ф — от диал. 

пуш кар  ’човек с пушка’. Пирдоп, 1893, 
Етрополе, Крамолин (Севлиевско), Севлие
во, Килифарево (Търновско), Павел (Сви
щовско), Русе, Казанлък, Правец (Ботев
градско).

Пушкачев ф — от рум. ри§са§ ’човек с 
пушка, пушкар’. Русе, Свищов.

Пушкин1 м  — по фамилното име на 
руския поет А. С. Пушкин. Осмар (Шумен
ско), р. към 1900, кръстен така по настоя
ване на кръстника си.

Пушкин2 и Пушков ф — от пуш ка  (носел 
пушка или се хвалел с пушката си). Шумен, 
1893, Плевен, Дойренци, Катунец (Ловеш
ко), Луковитско, Кула, Стряма (Пловдив
ско), Грудово.

Пушо м  — разновидност на Пуше. Пу- 
шов ф. Златарица (Еленско), Горна Оря
ховица. Пушовски ф. Търново, 1905.

Пущаков ф. Етрополе (външно лице).
Пущйев ф. Лясковец.
Пущинаков ф — от пущ инак  ’живеел или 

ходел из пущинака’. Панагюрище.
Пчеларов ф — от пчелар . Силистренско, 

Стара Загора.
Пчелина ж — от п чел(а )+ и н а . Бързия 

(Берковско).
Пчелйнски ф — от с. Пчелинци (Радо

мирско). Радомир, Кюстендил, Драгичево 
(Пернишко), Сливен.

Пшенйчни ф — може би руско^име. 
Гара Искър, 1957.

Пъдарев,, Пъдаров и Пъдарски ф — от
пъдар. Новозагорско, Стара Загора, 1900, 
Враца.

Пъдьо м  — защитно име: ние уж го пъдим, 
корим за пред злите очи, та да не го спо
лети зло от другаде; срв. Куда. Пъдев ф . 
Търговище, 1917, Павел баня (Казанлъшко). 
Пъдевски ф. Калейца (Троянско), Ловеч.

Пъжо м  — от Пържо с изпадане на р. 
Пъжев и Пъжов ф. Асеновград, 1908, Асе- 
новградско, 1917, Пловдив.

Пъйко м  — може би от *Пълько (вж. 
Пъло, Пъльо) с преход на л’ в й. Пъйков ф.

Пъко м  — от Пънко с изпадане на н. 
Пъков ф. Панагюрище, Асеновград, Плов
див, Тополовградско, Сливен.

Пъкьо м  — от Пътьо с преход на /и’ в 
к ’ или разновидност на Пъко с меко окон
чание. Бърдарски геран (Белослатинско).

Пъла ж — видоизменено от Парашкева 
или от Павлина. Никополско, Плевен, 
Врачанско.

Пъло м — видоизменено от Парашкев или 
от Павел. Божурица (Плевенско), Плевен. 
Пълов ф.

Пълтев ф. Пловдив.
Пъльо м  — успоредна форма на Пъло с 

меко окончание. Пълев ф. Пловдив. Пълев- 
ски ф.

Пъндаклййски ф — от с. Пандъклии (Ле
сково, Старозагорско). Варна.

Пъндеков ф — от Пъндев с вмъкнато ек. 
Котел.

Пъндел м  — от Пънд(ьо)+ел. Пън де лов ф^ 
Свиленград, 1917, Хасково, Казанлък, 
Паскалево (Толбухинско), Свищов, Левски.

Пъндъров и Пъндърски ф. Хасково, 
Пловдив.

Пъндьо м  — от Пъньо с вмъкнато д. 
Ловеч. Пъндев ф. Ловеч, Стара Загора. 
П ъ н д е в и ц а  местност в Етрополе.

Пънзов ф — от рум. pinza ’ платно \  
Лозен (Софийско).

Пънко м  — умалит. от Пъно, Пъньо. 
Пънков ф. Каменец (Плевенско).

Пъно м  — успоредна форма на Пъньо с  
твърдо окончание. Пънов ф. Панагюрище, 
Пазарджик, Свищов.

Пънто м  — съкрат. от Пантелей с изясня
ване на редуцираното а  в ъ . Лом, Видин
ско. Пънтов ф. Лом (Възраждането), Вълче- 
дръма (Ломско), Видинско, Михайлов
град. Пънтев ф. Игнатово (Ломско).

Пънчо м  — умалит. от Пъньо. Шипка, 
Казанлък, Габрово. Пънчев ф.

Пъньо м  — съкрат. от Панайот, Панте
лей, Панарет или друго подобно име с из
ясняване на редуцираното а в ъ. Шумен. 
Пънев ф. Павликени, Павелско (Асенов- 
градско). Пъневски ф. Ресен (Търновско), 
Търново, Русе.

Пъпанов ф — писмена разновидност на 
Папанов. Пещера.

Пъпешков ф — разновидност на Пупеш- 
ков. Златарица (Еленско), Търново, Русе..

Пъпешов ф — от п ъ п еш ; срв. Пипонов. 
Търново.

Пъпкалийски ф — от диал. * п ъ п ка ли я  
’пъпчив, с пъпки по кожата’. Враца.

Пъпков ф — от п ъ п ка  (?) Габрово, 1910,. 
Русе. i

Пърашкева ф — от Парашкева. Бургаско.
Първа ж — женска форма срещу Първи  ̂

Първо. Ботевградско, Годечко. Първин ф _ 
Казанлък. Първински (Пръвински) ф. 
Ботевград.
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Първанов ф — от първак  (може би пиел 
все първак ракия). Брезово (Пловдивско).

Първан м  — от Първ(и), Първ(о)+а«. 
На разни места, главно СЗБ. Първанов и 
Първан овени ф.

Първана ж — от Първ(а)+аяа. Рядко.
Първануш м  — от Първан+ у ш . Първа- 

нушев ф. Сомовит.
Първена ж — от Първ(а)+гяа. Синод, 

именник.
Първи м  — пожелателно име: да бъде 

пръв в живота и обществото. Лясковец. 
Първев ф.

Първо м  — успоредна форма на Първи. 
Стара Загора, р. 1890, Борилово (Старо
загорско), Видин, 1893. Първов ф. Стара 
Загора, Лясковец, Търново. Първовски ф. 
Троян, Ново село (Троянско).

Първозор(а) м  — от първа  зора. Разлог, 
нар. песен.

Първол м  — писмена разновидност на 
Първул. Първо лов ф. Козлодуй, Белосла- 
тинско, Враца.

Първолета и Първолетка ж — „родена 
през първото лято“ (?) Рядко. Чепинци 
(Софийско), р. 1928, Михайловград, р. 1936.

Първосалов ф. Михайловградско.
Първул м  — от Първ(о)+г/л. Видин, Ви

динско. Първулов ф. Рабово (Кулско), 
Видин, Мездра, Прокупле (Моравско), 
1917.

Първуна ж — от Първ(а)-\-уна. Комаре- 
во (Плевенско), Плевен.

Първуш м  — от Първ(о) +  уш . Синод, 
именник.

Пъргавелов ф — от диал. *пъргавел(а) 
’пъргав човек’. Драгижево (Търновско), 
Варна, Пловдив.

Пърго м  — пожелателно име: да е пър
гав. Пърго в ф. Лясковец (Възраждането), 
Русе, 1881, Свищов, 1900, Борован (Беле
ел атинско).

Пърдалев ф — от диал. *пърдал  ’пръд- 
лив човек’. Пловдив.

Пърдалков ф — от прякор П ъ рд алко ; 
вж. Пърдалев. Джиново (Сливенско).

Пърдйев ф — писмена разновидност на 
Пардиев. Асеновград.

Пърдикашев ф  — според местен спомен: 
докато ял каша с другите работници, из
пуснал се, та пръднал. Цибър Варош 
>(Ломско).

Пържан м  — от Пърж(о)+а«. Пържа- 
нов ф. Павел баня (Казанлъшко), Пловдив.

Пържел м  — от Пърж(о)+ел. Пържело в ф. 
Хасково, 1893, Чирпан, Пловдив.

Пържелко м  — умалит. от Пържел. 
Лържелков ф. Санданско.

Пърженков ф. Марбас, 1957.
Пържйнов ф — от диал. пърж ина  ’дълъг 

прът’. Варна.
Пържо м  — от *Пъргьо, успоредна форма 

на Пърго, с преход на г’ в ж  (? Лехчево

(Михайловградско). Пържев и Пържо в ф. 
Севлиево, Железница (Софийско).

*Пържол м  — от Пърж(о) +  ол. Пържо- 
лов ф. Пловдив.

Пърков ф =  Пръков. Велинград.
Пърлев (и Пърльов) ф — а) от пърле  

’магаренце’; б) от прякор П ъ р льо  ’опър
лен човек’ (?) Толбухинско, 1861, Варна, 
1867, Тетевен (мнозина), Панагюрище, 
Русе, Средна кула (Русенско), Търново, 
Сливен, Ямбол, Горубляне (Софийско).

Пърлеев ф — разширено от Пърлев. Щип, 
1917.

Пърлеков и Пърликов ф — от Пърлев с 
вмъкнато ек , ик. Ловеч, Александрово (Ло
вешко), Пловдив.

Пърлйев ф — разновидност на Пърлев и 
на Пърлеев. Варна.

Пърлйкокошков ф — (пърлил кокошки). 
Лясковец.

Пърлйчев ф — от диал. п ъ р л и ц а  ’гургу
лица’. Охрид (Възраждането), Пчелище 
(Търновско), Бургас.

Пърлйчков ф — от диал. пъ р ли чка  ’гургу- 
личка’. Скопие, 1917, Горно Спанчево 
(Санданско).

Пърнов ф — писмена разновидност на 
Парнаров. Хасково, Варна.

Пърнаров ф — от рум. Рагпа. Сомовит.
Пъро м  — видоизменено от Първо или от 

Парашкев.Пъров ф. Арфатар (Силистренско).
Пърпов ф — от прякор П ъ р п о  ’който 

пърпа, т. е. пламва или трепка’. Локорско 
(Софийско), Враца, Пещера, Русе.

Пърпомов ф.
Пъртъчев ф=Партъчев. Брацигово, 1893.
Пърцолов ф  — от рум. Pirtul. Орехово.
Пърчанов ф — от прякор П ъ рчан  ’бра

дат човек’. Плевен.
Пърчев и Пърчов ф — от прякор П ърча  

(имал остра брада или смърдял като пръч). 
Котел, 1873, Пещера, Жребичко (Пещер
ско), Кричим, Казанлък, Самоков, Четирци 
(Кюстендилско), Поцърненци (Радомирско), 
Етрополе,Кула, Лехчево (Михайловградско).

Пършев и Пършовски ф  — от прякор 
П ъ рш о  'с пършеи по лицето’. Балчик, 1900, 
Върбица (Преславско), Горна Оряховица, 
Варна.

Пършенков ф — от прякор П ъ рш енко ; 
вж. Пършев.

Пършиков ф — от Пършев с вмъкнато ик. 
Казанлък.

Пършоров и Пършоровски ф  — от диал. 
*пърш др  ’много пършеи*. Враца, Русе.

Пъстраков и Пъстряков ф — от диал. 
*п ъ ст р а к1 *пъст ряк  ’човек с пъстри очи 
или с белези по лицето’. Казанлък, Ямбол.

Пъсьо м  — от пъс  ’куче, пес*, възникнало 
както Кучкан, Песьо, Пъсев ф. Лясковец

Пъта ж — видоизменено от Павлина. 
Плевенско, Бреница (Белослатинско).

Пътеков ф — от път ека. Калофер.
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Пътников ф — от п ъ т н и к  (много пътувал 
или бил все болнав, „пътник“). Казанлък, 
Петрич.

Пъто м  — от Параскев, Павлин, Паскал 
или друго подобно име с изясняване на 
редуцираното а в ъ , успоредна форма на 
Пато. Луковит, Плевен. ДО»тов ф. Никопол, 
Белене (Свищовско), Варна. Пътолов ф — 
от Пътоолу с турско окончание. Пловдив.’

Пътпъдъков ф — от прякор П ъ т п ъ д ъ к а . 
Старозагорско, Шумен.

Пътъров ф  — от диал. п ъ т ъ р  ’дупчица, 
ямичка* (боледувал от сипаница и имал 
дупки по лицето). Златарица (Еленско), 
Медвен (Котленско).

Пътьо м  — успоредна форма на Пъто с 
меко окончание. Пътевф. Градница (Севли
евско), Севлиево, Търново, Никополско.

Пъцков ф — от прякор П ъ ц ко  ’спретнат 
и чисто облечен човек*. Цариброд.

Пъцъков ф — навярно разновидност на 
Пъцков. Кърджали.

Пъчко м  — умалит. от Пъчо. Пъчков ф. 
Чирпан, 1893.

Пъчо м  — успоредна форма на Пъшо, 
Пътьо с друго окончание. Пъчев ф. Горна 
Митрополия, Опанец (Плевенско), Севлиево,

Горна Оряховица, Свежен (Карловско), 
Житница (Пловдивско).

Пъша ж — видбизменено от Парашкева. 
Търново, Плевен.

Пъшан м  — от Пъш(о)+аи. Пъшанов ф. 
Плевенско.

Пъшанко м  — умалит. от Пъшан. Пъшан- 
ков ф.

Пъшко м  — умалит. от Пъшо. Ловеч. 
Пъшков ф.

Пъшо м  — видоизменено от Парашкев с 
изясняване на редуцираното а  в ъ . Русе, 
Севлиевско. Пъшев ф. Свищовско. Павли- 
кенско.

Пюскюлев ф =  Пискюлев. Енина (Ка
занлъшко), Казанлък.

Пюсюолйев и Пюскюллйев ф — от тур. 
piiskulHi 'украсен с пискюл*. Шумен (Въз
раждането), Айтос, Стара Загора.

Пяна ж — от Пена с вторично якане. 
Асеновградско.

Пянко м  — от Пенко с вторично якане. 
Пянков ф. Асеновградско.

Пятко м  — от Петко с вторично якане. 
Драгоево (Преславско), 1861, Разград, 1868. 
Пятков ф. Тулча, 1861, Драгоево, Разград.

Пято м  — от Пето с вторично якане. 
Пятов ф. Сопот.

/
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Раба ж — от старинно раба  ’робиня 
(божия)’. Н. Геров, Ник. Милев.

Рабаджйев, Рабаджййски и Рабаджов ф — 
вм. Арабаджиев. Банско, Пазарджик, Кар- 
лово, Димитровград.

Рабажарски ф — от рум. *arabagear ’ара- 
баджия’. Кула.

Рабан м  — от Раб(о)+а«. Рабанов ф. 
Якоруда.

Рабатйлов ф — от Работилов с преход на 
предударното о в я .  Търново.

Рабачев ф Русе.
Рабер м  — видоизменено от Храбър, 

Рабро. Просеник (Сярско), нар. песен.
Рабетов ф. Асеновград.
Рабйн м  — от Раб(о)+н«. Нови пазар, 

нар. песен.
*Рабйч м  — старо умалит. от Рабо . Ра- 

бйчев ф. Казанлък, Сливен.
Рабйш и Рабйша пр  — от „разбираш ли?“— 

поради често повтаряне на тоя израз.Враца, 
1930, Грудово. Рабйшев ф. Смолян.

Рабйшка ж — от село и пещера Рабйша 
(Белоградчишко). Вълчедръма (Ломско), 
1957.

Рабо м  — а) от старинно раб  ’роб (бо
жи)*; б) от Рабро с изпадане на второто р .  
Н. Геров. Рйбов ф. Панагюрище, Пловдив, 
Варна.

Рабовянски ф — от Рабровянски с изпа
дане на второто р. Видин.

Рабонов ф  — може би грешка вм. Радо- 
нов. Варна.

Работйлов ф — навярно видоизменено от 
Работлиев.

Работлйев ф — от диал. *работ лия  ’ра
ботлив*. Севлиево.

Раббтников ф — от работ ник  ’работен, 
работлив човек’. Стара Загора.

Работов ф — съкрат. от Работников. 
Първомайско, Казанлък.

Рабохчййски ф — от Рабошчийски с пре
ход на шч в хч. Ботевград.

Рабочйнски ф — видоизменено от Рабош
чийски. София, 1906.

Рабошчййски и Рабушчйев ф — от рабош- 
чия ’някогашен бирник, който бележел

събирания данък на рабош’. Караполци 
(Елинпелинско), Панагюрище.

Рабро м  — от Храбро с изпадане на х. 
Старо. Р а б р о в а  к о р и я ,  Р а б р о в  
р ъ т  местности в Новачене (Ботевградско).

Рабровянски ф — от с. Раброво (Кулско).
Рабуш м  — от Раб(о)+уш. Рабушев ф. 

Рабуша пр . Поповица (Асеновградско).
Рабчо м  — умалит. от Рабо. Елин Пелин, 

р. 1924. Рабчев ф. Павликени, Бяла черкова, 
Търново, Шумен.

Раванов — от раван  ’вид конски ход’ 
(тур. rahvan). Пловдив.

Равантлййски ф — от диал. *равант лйя  
’който ходи раван’. Лом.

Равелин ф. Тудековци (Трънско).
Равелов ф. Извор (Видинско), 1905.
Равн&чки ф  — от местност Равнако. Падеш 

(Б л агоевгр а дс ко).
Равнополски ф — от с. Равно поле (Елин

пелинско). Враца.
Равнешки и Равняшки ф — може би раз

новидност на Равначки.
Равноустев ф. Варна.
Равуцов ф — от рум. Ravut. Белене 

(Свищовско).
Рагов ф — навярно вм. Рагев, вж. Рагьо.. 

Ник. Милев.
Рагожеров ф — вм. Рогожеров. Лясковец, 

1893.
Р&гьо м  — от Радьо с преход на д* в г’. 

Желязна (Ловешко), Ботевград (вече из
чезнало). Рагьов и Рагев ф. Кула, Плевен, 
Згориград (Врачанско). Рагьовски ф. Ботев
град, Кунино (Врачанско).

♦Рагя ж — женска форма от Рагьо. Ра- 
гин ф. Ярлово (Самоковско). Белослатинско.

Рад м  — от старинно pad  ’радостен’ — 
пожелателно име: да се радва или да радва: 
близките си. Търговищко, 17 век, Пана
гюрище, Пазарджик, 1853, Дряново, Голе- 
ма Раковица (Елинпелинско), Врачеш (Бо
тевградско). Радов ф. Панагюрище, Стрелча 
(Панагюрско), Врачеш.

Рйда1 ж — женска форма срещу Рад. 
Народно, из цялата страна. Радин ф. Ра- 
дински ф. Грозден (Карнобатско), Сливен.
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Рада2 м  — западна форма на Радо. 
Царибродско.

Радан м  — от Рад+ая. Сливен, Русе. 
РадаНов ф. Сливенско, 1860, Ямбол, Раз
град, 1893. Радански ф. Койнаре (Бело- 

-слатинско), Старозагорско.
Радана ж — от Рад(а)1+аяа. Рядко. 

Раданински ф. Литаково (Ботевградско).
Раданка ж умалит. от Радана. Тутра

кан, р. 1933.
Раданлйев ф — от диал. раданлйя  ’жи

тел на с. Раданово, Търновско’. Лясковец.
Раданцов ф  — от раданец  ’жител на 

колиби Раданци, Дряновско’. Русе.
Раде и Раде м  — югозападна форма на 

Радьо. Софийско, Пернишко, Брезнишко. 
Радев и Радев ф.

Радеа или Радей м  — разширено от 
Раде. Трън, нар. песен.

Радел м  — от Рад+ел. Раделов ф. Варна.
Раден м  — от Рад+£я. Етрополски мана

стир, 1648. Раденов ф. Пловдивско. Раден- 
ски ф. Пловдив. Раденовски ф.

Радена ж — от Рад(а)1+еяа. Етрополски 
манастир, 1648, Лозен (Софийско).

Раденко м  — умалит. от Раден. Трънско, 
Кюстендилско. Долни Богров (Елинпелин- 
ско). Раденко в ф. Трън, Годечко, Косово 
'(Кюстендилско). Новопазарско.

Раденчо м  — умалит. от Раден. Дол. Бог
ров (Софийско).

Радецки ф  — навярно псевдоним от исто
рическия кораб Радецки. Пловдив, Бла- 
тоевград.

Радеш м  — от Рад+еш. Н. Геров, Про- 
•сеник (Сярско), нар. песен.

Радешко м  — умалит. от Радеш. Синод, 
именник.

Ради1 м  — североизточна форма на Ра
дьо. Силистра, 1860. Радев ф.

Ради2 м  — акцентна разновидност на 
Ради. Грудово. Радйев ф.Грудово, Ямболско.

Радибошки ф — от с. Радибош (Радо
мирско). Радомир, Лесново (Елинпелинско).

Радивенски ф — вм. *Радювенски, от 
с. Радювене (Стояново, Ловешко). Плевен.

Радивой м  — старинно име: pad  (готов) 
да воюва. Кюстендил, 1890, Неготин (Мо
равско), 1890, Елена (стари преселници 
откъм Трънско). Радивоев ф. Елена, 1845, 
1893. Радивоевич ф.

Ради воя1 м  — разширено от Родивой. 
Трън.

Радйвоя2 м  или ж. Етрополски мана
стир, 1648.

Радйвчо м  — от диал. радйв ’ревностен, 
работлив’. Радйвчев ф . Пловдив. Радйв- 
чов ф. Панагюрище.

Радйко м  — от Рад с умалит. наставка 
-ико . Габрово, р. 1902, Казанлък. Радй- 
»ков ф. Габрово, Казанлък, Хасково, Ра- 
дуил (Самоковско),

Радйл м  — 'от [Рад+пл. Котел, 1843, 
Извор (?), 1755, Павликени, 1870, Сухиндол, 
Бяла черкова, Горна Оряховица, Русе, 
Негованци (Радомирско). Радйлов ф. Ко
тел, 1843, Пробуда (Грудовско), Дулово, 
Троица (Преславско), Павликени, Крамо- 
лин (Севлиевско). Радйлев ф. Бяла черкова, 
Севлиево, 1900, Горна Оряховица, Седла- 
рево (Сливенско).

Радйла ж — женска форма от Радил. 
Видраре (Тетевенско), 1648.

Радйн м  — от Рад+ия. Горни Богров 
(Софийско), Елин Пелин, р. 1925, Харман
ли. Радйнов ф. Пордим (Плевенско), 
Лозенград.

Радйна ж — от Рад(а)Ц- ина. Рядко.
Радйнка ж умалит. от Радина. Про- 

сеник (Сярско), нар.песен, Габрово, Севлиев
ско, Русе, Зимница (Ямболско).

Радйнко м  — умалит. от Радйн. Радйн- 
ков ф. Казанлък.

Радйнчо м  — умалит. от Радйн. Радйн- 
чев ф. Пловдив.

Радион м  — от Родион с промяна на о 
в а под влияние на имена с рад. Шумен, 
Севлиево, Ловеч, Врабево (Троянско), 
Обнова (Плевенско), Главановци (Михайлов
градско). Радионов ф. Ъглен (Луковитско), 
Ловеч, Севлиево, Болград.

Радибна ж — женска форма от Радион. 
Баня (Михайловградско).

Радис м . Реяновци (Трънско), 1880. Ра- 
дисов ф. Реяновци.

Радислав м  — „който радее за слава’ 
(?) Кален (Врачанско).

Радиум м  — от химическия елемент ра- 
диум . Единичен случай, 1930.

Радйца1 ж — отРад(а) г +  ица. Силистра, 
1893, Русе, 1836.

Радйца2 м  — от Рад+яфз. Перник, 15— 
16 век. Демирхисарско, 16 в.

Радич м  — старо умалит. от Рад. Струга, 
нар. песен, Дебърско, Трояново (Бургаско) 
Ник. Милев. Радичев ф. Муртинци (Брез
нишко), Трояново.

Радйчка ж — умалит. от Радйца1. Стара 
Загора.

Радйчко м  — умалит. от Радич. Кюстен
дил, Златица. Радичков ф.

Радиш м  — от Рад+иш. Етрополски ма
настир, 1648. Радишевски ф.

Радйя м  — разширено от Ради2. Нова За
гора, Шамарино (Ямболско). Радйев ф. 
Нова Загора.

Радияна ж — може би от Рада и Яна (на 
двете баби). Казанлък, 1960.

Радка ж — умалит. от Рада. Из цялата 
страна.

Радке м  — видоизменено от Радко. Рад- 
кев ф. Смядово (Преславско).

*Радкйн м  — от Радк(о)+ия. Радкйнов ф.
Радко м  — умалит. от Рад, Раде, Радьо. 

Главно СЗБ. Радков и Радковски ф.
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Радла ж — от Рад(а) 1 ла. Етрополски 
манастир, 1648.

Радло м — от Рад+ло. Радлов ф. Диканя, 
Дрен (Радомирско). Радловски ф. Кюстен
дил, 1854, 1893.

Радмйла ж — от Рада и Мила. Нрво, 
рядко.

Радньо м — от диал. раден-, дна  ’ра
достен’. Елена, 1845, Беброво (Еленско), 
1920, Брезово, 1905, Розовец (Пловдивско). 
Радньов ф. Калофер, 1845. Раднев ф. Ямбол
ско, Варна.

Р&до м — от звателната форма на Рад, 
а покрай Дунав — от рум. Radu. Лозен 
(Софийско), р. 1892, 1894, 1902, 1903, 1932, 
Брегово (Видинско), Сомовит, Черквица 
(Никополско). Радо в ф.

Радобилец ф — от някое заселище Радо- 
бил. Прилеп, 1917.

Радован м — от Рад+оадя, както Брато- 
ван, Милован, Негован. Перник, 15—16 век, 
Етрополски манастир, 1648, Разградско, 
17 век, Горна Секирна (Радомирско), Бусин- 
ци (Трънско), Трън, Горна Оряховица, 1894, 
Пловдив. Радованов ф. Радомирско, Про
вадийско, Пазарджик, Казанлък.

Радовички ф — от град Радовиш в Маке
дония. Мухово (Ихтиманско).

Радбз м — от Радос с озвучаване на с 
в з, както при Христоз. Радо зов ф. Пловдив.

Радойл м — от Радо+нл. Мърчаево (Пер
нишко), Радомир. Радойлов ф.

Радой леки ф — отс. Радуил (Самоковско). 
Ихтиман.

Радой м —  а) от Рад+ой; б) от старин
ната форма рйдий с  изясняване на -ий в ой- 
Рядко. Радбев ф. Брезник, Стара Загора, 
Севлиево. Радойски ф. Беляковец (Търнов
ско). Радоевски ф.

Радбйка ж — женска форма срещу Радой, 
Радойко. Михайловград, Русе. И |щ

Радбйко м — умалит. от Радой. Враца, 
1912. Радойнов ф. Кула, Козлодуй, Само
ков, Бели Искър (Самоковско), Бачево 
(Царибродско).

Радойкя ж — от Радойка с удвояване на 
йотацията. Трън.

Радойно м — от Радой+яо. Ихтиман, 
Тор. поляна (Грудовско). Радбйнов ф. Крън 
(Казанлъшко).

Радойчо м — умалит. от Радой. Горни 
Богров (Софийско), Благоевградско. Радой- 
чев ф. Първомай, 1900, Търново, Търго
вище. Радойчевски ф- Търговище.

Радол м — от Рад+ол. Габрово, 1825. 
Радолов ф.

Радолин м — от Радол+яя. Неврокон
ско, 17 в.

Радомир1 м  — от по-старинно *Радомер 
’велик в радостта’, преосмислецо: „който се 
радва на мира или на света“. Етрополски ма
настир, 1648, Пловдив, 1872, Габрово, 1908, 
Ботров (Беленско), р. 1912, Чепинци (Со

фийско)» р. 1922, Пазарджик, Чирпан, Кар- 
лово Радомйров ф. Копривщица, 1890, Па
нагюрище» Габрово.

Радомир2 ф — възрожденска форма вм. 
Рддомиров — от л. и. иди от града Радомир. 
Копривщица, 1849, 1852.

Радомира ж — женска форма от Радо
мир. Ново, рядко.

Радомирски ф — от град Радомир. Кнежа.
Радой м — от Рад+оя. Типично за Бан

ско. Радбнов ф. Радой ф (Иван Стоянов 
Радон, Шумен, 1860).

Радонка ж  — женска форма от Радон 
(име' на самодива в песен).

Радбня ж  — женска форма от Радон. 
Синод, именник.

Радос м — от радос, говорима форма на 
(радост). Радосов ф.

Радосвет м — новостъкмено име „ра
дост на света“. Копривщица, р. към 1900. 
София, 1957, 1964. . .

Радосвета ж  — женска форма срещу Ра
досвет. Ново, рядко.

Радасйнович ф. Тервел, 1957.
Радосйнка Жу умалит. женска форма 

срещу Радос. Игнатово (Ломско), 1957.
Радоска ж  — вм. *Радостка, от радос(т). 

Шумен, р. 1922.
Радослав м — старинно име: който се 

радва на слава (да се радва на слава). Те
тевен, 1859, Свищов, 1863, Трън; в цо-цово 
време — царядко из цялата страна, като с 
това име подновяват Рад, Радьо, Радоелй- 
вдо ф. Щумен, 1860, Търново, 1865, Котел, 
1867, Ловеч. Радо ела век и ф. Беброво (Елен
ско), 1860, Разлива (Ботевградско).

Радослава, ж  — женска форма срещу Ра
дослав. Етрополски манастир, 1648, Трън, 
Ник. Милев, Мездра, 1958.

Радослйвка ж — женска форма от Радо
слав. Ново, рядко.

Рйдост ж — от радост. Ново, рядко.
Радостин м — от радост-\-ин.Ново, рядко.
Радостина н Радост йнка ж  — от радост 

иди радост(на)-{-ина, ия/са. Ново, на разни 
места из страната.

Радота м — от Рад+оящ, както Драгота. 
Етрополски манастир, 1648, Поибрене (Па
нагюрско), 1958.

Радотйн м  — от Радот(а)+мя. Радотйнов 
ф. Кремиковци.

Рйдощ м — от Рад+оя*. Н. Геров. 
РЙдошов и Радбшев ф. Драгоево (Преслав
ско). Радбш ф. Плевен.

Радбя м  — разширено от Радой. Брезник. 
Радоин ф. Кюстендил.

Радуил м — писмена разновидност на 
Радойл. Пернишко.

Радуйца м — от Радо+ица, както Ивани- 
ца, Стоица. Рила (Ставкедимитровско), 1845.

*Радуй м — от * Радой с изясняване на 
неудареното о в у.
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Радуйчо м  — умалит. от Радуй. Радуйчев 
ф. Сопот.

Радук м  — от PaR-j-ук . Милево (Казан
лъшко), Казанлък. Радуков ф. Милево, Ка
занлък, Стара Загора, Калофер (гроб), 
Гостили (Ореховско).

Радука ж — женска форма от Радук. 
Синод, именник.

Радукан м — от Радук+а« (или от рум. 
Raducan). Русе. Радуканов ф. Русе, Сомо
вит, Полина (Силистренско), Разград.

Радул м  — от Рад+г/л. Ботевградско, 
Трън. Радулов ф. Берковица, Вършец, 
Ботевградско, Панагюрище, Бургас. Радул- 
ски ф.щПравец (Ботевградско). Радулев ф. 
Козлодуй.

Радула ж  — от Рад(а)1+^/ла. Трън.
Радули ф  — навярно румънска форма от 

Радул.
Радулка ж — женска форма от Радул. 

Карнобат, 1870.
Радун м — от PaR+ун. Перник, 15— 16 век, 

Костинброд, Мировяне (Софийско), Вардун 
(Търговищко). Радунов ф. Вардун, Костин
брод.

Радуна и Радунка ж  — женска форма 
срещу Радун. Трън, Трънско, Каблешково 
(Поморийско), р. 1913.

Радунчо м — умалит. от Радун. Радун- 
че в ф . Средногорец (Пирдопско), 1886, Со
фия, 1902, Маданско.

Радуц м  — рум. Radut, умалит. от Рад. 
Радуцов ф.

Радучо м — умалит. от Радук. Радучев ф. 
Габарево (Казанлъшко), Пловдив.

Радуш м — от Рад+уш. Шумен, 1860, 
Провадия, Търговище. Радушев и Радушов 
ф. Шумен, 1860. Търговище, Толбухин.

Радуша и Радушна ж  — женска форма от 
Радуш. Шумен.

Радушно м  — умалит. от Радуш. Шумен, 
1843. Радушков ф. Шумен, 1905.

Р&дьо м — от звателната форма на Рад. 
Лопян (Ботевградско). Радьов ф. Лопян, 
Етрополе, Осиковска Лакавица (Ботевград
ско).

Раена ж — от Ра(я)+ена. Лозен (Софийско).
Раенлиев ф  — от диал. раянлия 'жител на 

с. Раяновци’ (такива има три).
•' Ражанков ф  — писмена разновидност на 
Ръжанков. Пазарджик.

' Разаклйев ф  — според местно обяснение— 
вм.; Разлоклиев, от Разлог. Ловеч, 1911, 
1960. :•*!

Разбойнико в ф  — от разбдйник (или пре
вод на Хайдутов). Южна Тракия.

Развйгор ц  — от диал. развйгор 'топъл 
пролетен вятър*. Рядко. Развигбров ф. Щип, 
Сандански, 1927.

Разврдов ф  — от развод (нещо ЧА много 
рядко в миналото). Варна.
‘ Разградлиев и Разгратлиев ф  — от диал. 

разградлия 'жител на Разград'.Русе, Разград.

Разделйна ж — „толкова хубава, та може 
да раздели син от баща и майка, годеник от 
годеница“. Бр. Миладинови, Струга, нар. 
песен.

Разказников ф — от диал. *разказник  
’който хубаво разказва’.

Разкозов ф — навярно грешка вм. *Раз- 
казов; вж. Разказников. Пловдив.

Разловски ф — може би вм. Разложки. 
Македония, 1876.

Разлоганов ф — от разлоганин  'жител на 
Разложко’. Паталеница (Пазарджишко), 
Пазарджик.

Разлогов, Разложки и Разложков ф — от
областта Разлог. Осоица (Елинпелинско), 
Копривщица.

Разлоклй ф — от Разлог (Разлок). Стан
ке Димитров, 1879.

*Размо или *Разъм м  — съкрат. от Ера- 
зъм, гр. ’Epdopog ’мил, обичен* — име на 
календарски светия. Размов ф. София, 1897, 
Пловдив, Варна (гроб), Ботевград.

Разпопов ф — от диал. разпдп  'разпопен 
поп’. Плевен, Велинградско.

Разпрянов ф  — може би изопачено ог 
чуждото за говора Запрянов. Лясковец.

Разсипййски ф  — от разсипия.
Разслабанов ф — от диал. *разслабан  

•разслабен, болнав човек’.
Разслйбенов ф — от разслабения; вж. 

Разслабанов. Самоков.
Разсолков ф — книжна форма на Расолков.
Раз сукано в и Разсукански ф — от диал. 

*разсукан  ’разточен, разнизан или много 
щедър човек' (?) Елена, Чепеларе (Асе: 
новградско), Пловдив, Враца.

Разум м  — а) от рйзум ; б) видоизменено 
от Размо, Разъм, Благоевград, р. 1925.

Разумеев ф  — може би от разумЬй 'раз
бери!'— поради често повтаряне на тая 
дума. Русе.

Разцвйрков ф. Казичене (Софийско) — 
външно лице.

Райн м — от Ра(йо)-ги«. Софийско.
Райнов ф.
Райна и Райнка ж — от Ра(я)+ и н а , инка  

или женска форма от Раин. Раяновци (Трън
ско), 1870, Софийско.

Райса ж. Пловдив, р. 1904, Шумен, 
р. 1919, Етрополе, р. 1924.

Райца и Райчка ж — от Ра(я)+ш*а, ичка . 
Етрополски манастир, 1648.

Райчко (Райчько) м — от Ра(йо)-|~нч/со. 
Етрополски манастир, 1648.

Рай да ж — женска форма срещу Райдо. 
Горна Оряховица, 1894, Сушица (Горно
оряховско), Търновско.

Рййджо м — от Райчо с озвучаване на ч 
в дж. Райджов ф. Устина (Пловдивско), 
1893.

Р&йдо м  — а) от Радьо с отмет на йота- 
цията; б) от Райо с вмъкнато д. Р&йдовски ф.
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Харманли, Първомай, Чепеларе (Асенов- 
гр адско).

Райдуш м  — от Р а й д ( о Т ъ р н о в о ,  
1852.

Райдуша ж — от Райд(а)+ уш а. Търнов
ско.

Райжеков ф — от *Райжев (вм. Райджов) 
с вмъкнато ек. Стара Загора (външно лице).

Райка ж — а) от Радка (Радька) с пре
ход на д* в й\ б) умалит. от Рая; в) женска 
форма срещу Райко. Рядко, на много места 
из страната. Райкин ф. Райкински ф. Рого
зен (Ореховско).

Райко м  — от Радко (Радько) с преход 
на д ' в й . На много места из страната. 
Райков и Райковски ф. Райкович ф. Бур
гас, Стара Загора, Русе.

*Райкул м  — от Райк(о)-\~ул. Райкулев 
и Райкулов ф. Пловдив.

Райкьо м  — от Райко с удвояване на 
йотацията. Ник.Милев. Р&йкьов ф. Ник. Ми
лев. Р а й к ь о в е ц  местност в Етрополе.

Райло м  — от Рай(о)+ло. Радомир, нар. 
песен.

Рйймонд м  — нем. Raymond. Род. 1933.
Раймондо и Раймундо м  — разновидност 

на Раймонд. Ореш (Свищовско). Раймон- 
дов и Раймундов ф. Ореш. . . .

Райна ж — от Райка с друго окончание. 
Из цялата страна.

Райни м  — от стара звателна форма на 
Райно — Р айне  с редуцирано е. Котел, 
1873, Русе, 1936.

Райнико м  — умалит. от Райни. Разград
ско, 15— 16 век.

Райно м  — от Райо, Райко, Райчо с дру
го окончание. Типично за Котел и Ботев
град. Райнов ф. Райно веки ф. Ботевград.

Райнуш м  — от Райн(о
Райнушко м  — умалит. от Райнуш. Рай- 

н ушно в ф. Търново, 1852.
Райньонка ж — навярно от Райна и 

Ньонка (двете баби). Род. 1945.
Райо м  — видоизменено от Радьо (чрез 

по-старите форми Райко и Райчо). Рядко, 
на разни места из страната. Раев и Раевски 
ф. Райо в ф. Ник. Милев.

Райовичин ф  — от Райовица, жената на 
Райо. Елена, 1844.

Райча ж — разновидност на Райка, Райна 
с друго окончание. Трън, Станке Димитров, 
р. 1808. Райчин ф.

Райчан м  — от Райч(о)+а«. Райчанев ф.
Варна.

Райчелиев ф — от диал. райчелия  ’жител 
на с. Райково, Смолянско’. Смолянско.

Райчйл м  — от Райч(о)+мл. Райчйлов- 
ски ф. Кюстендил.

Райчйн м  — от Райч(о)-ги«. Етрополски 
манастир, 1648; типично за Ботевградско. 
Райчйнов и Райчйновски ф. Ботевградско.

Райчо м  — успоредна форма на Райко с 
друго окончание. Бистрица, Лозен (Софий

ско), на разни места из страната. Райчев и 
Райчов ф.

Рака ж — женска форма срещу Рако. 
Синод, именник.

Ракаджйев и Ракаджййски ф — от диал. 
ракъдж ия  *1 . производител на ракия; 
2. пияч на ракия* (от тур. rakici). Сливен, 
1883, Нова Загора, Казанлък, Каблешково 
(Поморийско).

Рак&нов ф. Пещера.
Ракаров ф  — от диал. *ракар  ’ловец или 

любител на раци*. Севлиево, 1870, 1908, 
Павликени, Търново, Трън, 1905.

Раке м —  югозападна форма на Рако. 
Ракев ф. Яхиново (Станкедимитровско).

Ракел м  — от Рак(е)+ел. Ракелов ф. 
Брезник.

Ракида ж — видоизменено от Ракита (?) 
Бр. Миладинови.

Ракйл м  — от Рак(о)-\-ил . Ракйлов ф. 
Орехово, 1893. Ракйлски и Ракйловски ф.

Ракйн м  — от Рак(о)+и«. Ракйнов ф. 
Русе.

Ракйна и Ракйнка ж — от Рак(а)+ш*а, 
инка. Радомирско, Дивотино (Пернишко), 
Клисура (Софийско),Благоевградско, Враца, 
Добралево (Ореховско) — циганка.

Ракйта ж — от храст ракит а  (може би за 
разлика от Върба). Просеник (Сярско), 
нар. песен, Вършец, Мала Кутловица 
(Михайловградско) — циганки. Ракйтин1  ф. 
Благоевградско.

Ракйтин2 ф — писателски псевдоним, от 
храст ракйт а.

Ракйтка ж — умалит. от Ракита. Кюстен
дил, р. 1856, 1879, 1893.

Ракйтски ф — от с. Ракита (Луковит- 
ско). Плевен (Възраждането),Луковит, Садо- 
вец(Луковитско),Полско Косово (Беленско).

Ракитянски ф — от р а к и т я н и н ; вж. Ра- 
китски. Варна.

Ракладжиев ф — от диал. *ракладж ия  
’майстор на ракли’.

Раклйн м  — от Ракл(ьо)+м«. Единичен 
случай.

Р&кльо м  — прякорно име от Рако, Ра- 
кьо. Раклев ф.

Ракнйя ж . Нар. песен, 1860.
Рако м  — от Радко, Райко, Рашко или 

друго подобно име с изпадане на д, й  или 
ш . Н. Геров, Синод, именник, Раков ф. 
Копривщица, 1873, Панагюрище, Септем
ври (Пазарджишко), Казанлък, Плевен, 
Милковица (Плевенско), Макоцево (Елин- 
пелинско). Раковски1 ф. Врачеш (Ботевград
ско).

Раковски2 ф — от с. Раково, Раковица 
или Раковец. Котел, Панагюрище, Самоков, 
1900, Кюстендил, 1892.

Раковцалията пр  — от някое село с по
добно име. Станке Димитров, 1879.

Ракшйев ф — навярно видоизменено от 
Аракчиев. Кърджали.
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Ракъджйев ф — писмена разновидност на 
Ракаджиев. Стара Загора, Варна.

Р&кьо м  — от Райко с премет на дота
цията. Ракьов ф. Етрополе. Р&кев ф. Ситово 
(Пловдивско).

Ракьовски ф  — от с. Ракьово (Врачанско). 
Враца, Габрово.

Ракя ж — от Райка с премет на йотацията. 
Софийско.

Рала м  — видоизменено от Рангел.Бусин- 
ци (Трънско).

Рале м — разновидност на Ральо. София, 
1648, Копривщица, 1849. Р&лев ф. Р&левски 
ф. Бреница (Белослатинско), Търново.

Раленек—родов прякор от Рале. Панагю
рище. Ралеников ф.

Раленко м  — умалит. от Рале. Раленков ф . 
Панагюрище, Пловдив, Стара Загора, 
Плевен.

Ралешко м  — от Рал(е)+вшко. Р а - 
л е ш к о в е ц  местност в Етрополе.

Рали м  — източна форма на Ральо, Рале. 
Копривщица, 1845, Айтос, Ямболско.

Ралев ф. Айтос, Бургас, Нова Загора, 
Пънчево (Грудовско), Водица (Разградско).

Ралйн м — от Рал(ьо)+и«. Ъглен (Луко- 
витско), 1648, Горни Богров (Софийско), 
Вировско (Врачанско), Русе, Бургас. Ра- 
лйнов ф. Вировско.

Ралйна и Ралйн ка ж — от Рал(я)-|-ина, 
инка. Ловеч, Стара Загора, р. 1930, Русе, 
р. 1952.

Ралйца и Р&лица ж — от Рал(я)+м^а. 
Сравнително ново, разпространено покрай 
поемата Ралица от Пенчо Славейков.

Раличка ж умалит. от Ралица. Плевен, 
р. към 1948.

Ралйчко м — умалит. от Рале, Ральо. 
Ралйчков ф. Варна.

Ралка ж ' умалит. от Раля. Рядко.
Ралко м  — умалит. от Рале, Ральо. Гло- 

женски манастир, 1782. Р&лков ф. Р&лко- 
вич ф. Троян, 1860.

*Ралник м — от диал. ралник ’палетния’ 
защитно име по домашен предмет; срв. Ско- 
бел, Брусо, Опленчо. Р&лников ф. Плевен, 
Пловдив.

Рало м  — а) успоредна форма на Ральо 
със затвърдяло окончание; б) от рало — 
защитно име, както Ралник. Ралов ф. 
Сусам (Хасковско). Р&ловски ф. Търнава 
(Белосл атинско). Р а л  о в о  м е с т о  мест
ност в Правешка Лакавица (Ботевградско).

Ралука и Раллука ж — съкрат. от Аралука. 
Цариград, 1858, Свищов, 1858 (арменка).

Ралучка ж ~ умалит. от Ралука. Плов
див, р. 1924.

Р&лчо м — умалит. от Рале, Ральо. 
Рядко, на разни места из страната. Ралчев, 
Ралчов, Ралчевски и Ралчовеки ф.

Ральо м — а) от Райо с преход на й  в 
л '\ б) от Кральо с изпущане на к\ в) от 
гр. Тс\XXri видоизменено от Ираклия. Зла

тица, 1920, Айтос. Ральов ф. Панагюрище.
Р&лев ф. Р а л  ь о в а м о г й  л а местност 

в Етрополе.
Ральовчен пр  — от с. Ральово (Плевен

ско). Плевен, 1900.
Раля ж — женска форма срещу Ральо. 

Лопян, 1648, София, 1957. Ралин ф.
Рал як м — прякорно име от Ральо.
Раляков ф.
Ралянко м —от Раленко с вторично якане.
Ралянков ф.
Рама ж — съкрат. от Аврама. Н. Геров.
Рамад&нов ф — от турско или циганско 

л. и. Рамадан. Станке Димитров, 1838, 
Кюстендил, 1879.

Рамб&ков ф. Калофер, Сливен, Стара 
Загора.

Р&мбов ф  — от рум. Rimbu. Брацигово.
Рамджуля п р , Рамджулски ф  — от забра

вено л. и. *Ранджул, а то от Рандж(о)+ 
у л . Врачеш (Ботевградско).

Раменков ф — навярно вм. Ременков.
Рамжйлов ф — видоизменено от *Ранджи- 

лов; вж. Ранджо. Кортен (Новозагорско-), 
1873.

Рамзей м — навярно от Рамзес, име на 
египетски фараони. Единичен случай, 1957.

Рами м — видоизменено от Рамо. Стара 
Загора, р. 1959.

Рамко м  — умалит. от Рамо. Рамков ф. 
Станке Димитров,

Р&мналиев ф  — от някое село Равна или 
Рамна. Кюстендил.

РамнДров ф. Свищов, 1917.
Р&мо м — съкрат. от Аврам. Н. Геров.
Р&мов ф. Гоце Делчев, 1917. Пещера, 

Милковица (Плевенско). Рамовски ф. Берсин 
(Кюстендилско).

Р ам улски  ф.
Рамунски ф — вж. Парамунов. Луковит, 

Садовец, Долни Луковит (Луковигско).
Рамчо м  — умалит. от Рамо. Р&мчев ф. 

Ставерци (Ореховско).
Рана ж —  женска форма от Рано. 

Брезник.
Ранга ж — женска форма от Ранго. Шу

мен, 1884, Перущица, 1893, Дреново (Сво- 
генско), 1884.

Рангачев ф  — видоизменено от Рангочев. 
Пещера, Стенско (Кюстендилско).

Рангел м  — съкрат. от Арангел, Архан
гел. Главно ЮЗБ. Рангелов ф.

Рангйя ж — прякорно име на Регина. 
Бела Слатина.

Ранго м  — съкрат. от Рангел или на- 
право от Архангел. Перущица, 1893. 
Рангов ф. Болярци (Асеновградско), 
Пловдив.

Рангочев ф — от Зангочев с необичаен 
преход на з  в р\ вж. Зангоч. Самоков.

Ранд&л м — от Ранд(и)+ел. Ранделов ф. 
Брезово (Пловдивско).
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Ранджа ж — женска форма от Ранджо. 
Мрамор, Подгумер (Софийско).

Р&нджо м  — а) видоизменено от Рангел 
с преход на г ' в дж\ б) от Ранчо с озвуча
ване на нч в ндж. Ранджев ф. Голема Рако
вина (Елинпелинско).

Ранди м  — съкрат от Саранди. Варна, 
Сливен, Карнобат. Рандев ф.

Рандьо м — успоредна форма на Ранди. 
Сливен, 1867, Стралджа (Ямболско), Ко
тел. Р&ндев ф. Сливен, Сотиря (Сливенско), 
Котел, Русе, 1900, Банско.

Раид м  — югозападна форма на Рано. 
Радомир. Ранев ф. Пернишко, Горни Па- 
сарел (Самоковско).

Ранйл м  — от Ран(о)+ил. Ранйлов ф. 
Рани лук (Трънско),Крушовене (Ореховско).

Ранйн м  — от Ран(о)+и«. Карлово, нар. 
песен.

Райка ж — умалит. от Рана. Софийско, 
Ново село. (Видинско).

Р&нкел м  — вм. Рангел или от Ранк(о)+  
ел. Пловдив, р. 1931.

Р&нко м  — умалит. от Рано. Станке 
Димитров, 1833, Котел, 1845, Софийско, 
Търговище. Рйнков ф. Станке Димитров, 
Кюстендил, Радомирско, Жеравна (Кот- 
ленско), Сливополе (Русенско), Шумен.

Р*но м  — а) от Храно с изпадане на х  
и преосмислено по наречието рано\ б) ви
доизменено от Харалан. Кюстендил, 1845, 
Брезник, Софийско. Ранов ф. Самоков 
(Възраждането), Кюстендил, Берковица, 
Враца, Етрополе, Нови пазар.

Ранул м — от Ран(о)-\-ул. Нови пазар, 
нар. песен.

Р&нца ж — женска форма срещу Раццо.
Рйнцнн ф. Искра (Първомайско).
РДнцо м — старо умалйт. от Рано. Р а н- 

ц о в о  б р ъ д о ,  Р а н ц о в с к и  д о л  
местности в Лопян (Ботевградско).

Рйнча1 ж — женска форма срещу Ранчо. 
Кюстендил, 1879, Станке Димитров, 1879, 
Радомир, Враца, Търново. Р&нчин ф.

Ранча2 м  — западна форма на Ранчо. 
Пирот, 1845. Ранчин ф. Сурачево (Пирот- 
ско), 1849, Берковица, 1899.

Ранчански ф — от някое село с подобно 
име.

Ранчо м — умалит. от Рано или от Ран
гел. Берковица, Врачанско, Карлово, Шу
мен, Каварна. Р&нчев и Р&нчов ф. Берко
вица, Враца, Врачанско, Долна Оряховица 
(Горнооряховско), Тутракан, 1893.

Рйо м  — от Рахо с изпущане на х . Раов ф. 
Банско.

Рздсав ф. Етрополски манастир, 1648.
Рапалов ф. Казанлък.
Рйпов ф — съкрат. от Арапов. Станке 

Димитров, 1879, Варна.
Рапонджйев ф  — от диал. *рапондж йя  

’ 1 . който отглежда и продава рапон (ряпа);

2. любител на ряпа*. Панагюрище, Хас
ково, 1897.

Рапонkq и Рапонкьо пр  — от рапон  ’ряпа* 
(1 . с плоска и гола глава като рапон; 2 . 
който се храни главно с рапон; вж. Расол- 
ков). Видин, Враца. Рапонков ф. Видин. 
Рапбнковци род в Плевен. Рапонкьов и 
Рапонкев ф. Враца. Рапонкьовскн ф. Бо
тевград.

Рапбня п р  — от р а п д н ; вж. Рапонко. 
Ботевград. Рапонски ф. Ботевград. Ра
пдн ьов ф. Етрополе.

Рапопорт ф.
Ра порто в ф  — от рапорт . Свищов, 1894.
Ралсамйев ф  — може би вм. забравено 

*Рапсаллиев от рапсал  *вид едра пшеница’ 
(?) Калофер.

Рапуто п р  — от диал. р а п ут у  ’ряпата*. 
Пловдив.

Рапчйк м  — ст Рабч(о)+мк. Р а п ч й- 
к о в  к р у ш а к  местност в Гурково 
(Ботевградско).

Р&пчо м  — фонетична форма на Рабчо'. 
Ломско, 1908. Рйпчев ф. Русе.

Рйса ж — женска форма от Расо. Кума- 
рица, Кътина (Софийско).

Расидесков ф. Браила 1864.
Расим м  — съкрат. от Герасим. Типично 

за Ореш (Свищовско). Расимов ф. Габрово, 
Ореш.

Расймка ж — женска форма от Расим. 
Русе.

Расйнка ж — от Расймка с много по-упо- 
требймото окончание -инка . Михайловград.

Расипййски ф  — фонетична форма на 
Разсипийски. Багренци (Кюстендилско).

Расказов ф  — фонетична форма на Раз- 
казов. Казанлък.

Раске м  — разновидност на Раско. Рас- 
кев ф. Цариград, 1861.

Р&ско м  — съкрат. от Гераско. РЖеков
ци род в Дружево (Свогенско).

Расланов ф — от диал. раслан  ’лъв’; 
срв. Асланов. Долна Оряховица (Горно
оряховско).

Расо м  — съкрат. от Расим или направо 
от Герасим. Р&сов ф. Врачанско, Шумен.

Расдлков ф — от прякор Расдлко  (бил 
беден или скъперник, та се хранел само с 
разсол ’кисело зеле*). Станке Димитров 
(Възраждането), Белица (Разложко), Темел- 
ково (Пернишко).

*Рйстьо м  — пожелателно име: да расте; 
срв. Ращанов. Растев ф. Казанлък.

Ратайски ф — от р й т а й . Търън (Смо- 
лянско).

Рат&рски ф  — писмена разновидност на 
Рътарски.

Ратйнка ж — разширено от Ратка (Рад
ка). КоПаница (Радомирско), р. 1932.

Ратйя м  — съкрат. от Стратия. Ратйев ф .
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Рафаел м  — от Рафаил с небългарски 
изговор на rj. Пловдивско. Рафа&лов ф. 
Пловдивско, Бела Слатина.

Рафаела и Рафаелка ж — женска форма 
от Рафаел. Рядко.

Рафаело м  — по името на италианския 
художник Рафаело Санти.

Рафаил м  — гр. 'PaqpaiJX, от евр. „бог цери“ 
— име на един от библейските архангели. 
Рядко. Рафайлов ф.

Рафалйев ф — може би видоизменено от 
Рафайлов. Пазарджик.

Рафйнка ж — вм. *Рахинка, умалит. от 
Рахина. Пловдив.

Рафо м  — съкрат. от Рафаил. Рафов ф. 
Враца, Стара Загора.

Рафон м  — видоизменено от Рафо. Ело- 
вица (Михайловградско), р. 1920.

Рахайл м  — от Рафаил с преход на ф 
в х . Лехчево (Михайловградско). Рахай- 
лов ф.

Рахайм м  — кръстоска от Рахайл и Се
рафим. Красава (Брезнишко).

Рахамимов ф.
Рахан м  — от Рах(о)+а«. Рах&нов ф.
Рахйл м  — стегната форма от Рахайл. 

Плевен, 1873, Лехчево (Михайловградско).
Рахйлов ф. Орехово.
Рахйла ж гр. ‘PaxijX, от евр. „дойна 

овца“ — библейско име. Рядко.
Рахйлка DiC умалит. от Рахйла или жен

ска форма от Рахил. Лом, Радомир, Бла
гоевград, Щип.

Рахйлчиков ф — от *Рахилчев с вмъкнато 
ик. Пловдив.

Рахйн м  — от Рах(о)+ия. Стралджа (Ям
болско). Рахйнов ф.

Рахйна ж — женска форма срещу Рахин, 
Рахо. Витановци (Пернишко).

Рахли ф.
Рахманлйев ф — от с. Рахманлии (Ро- 

зовец, Пловдивско). Пещера, Казанлък.
Рахна ж — женска форма срещу Рахни. 

Етрополски манастир, 1648, Зимница (Ям
болско), р. 1919.

Рахни и Рахньо м  — на едни места го 
свързват с Райни, Райно, на други — с 
Райчо, на трети — с Рахо. Поповско, 15— 
16 век, Котел, 1873, Котленско, Карнобат, 
Стара Загора, Шумен. Рахнев ф . Котел, 
1860, Медвен (Котленско), 1873, Сливен, 
1883, Габрово, Джулюница (Габровско), 
Лясковец, Стралджа (Ямболско). Рахньов 
ф. Дивдядово (Шуменско), 1860. Р&хнов 
ф. Котел, 1845.

Рахо м  — от Рафо с преход на ф в х . 
Шуменско, 15— 16 век, Шумен. Р&хов ф . 
Сливен, 1893, Банско.

Раховски ф — от град Рахово (Орехово). 
Враца.

Раца ж — а) съкрат. от Кераца; б) видо
изменено от Радка. Бусинци (Трънско), 
Прилеп.

Рацо м  — рум. Ra{u, успоредна форма 
на Рачо, Рашо с друго окончание. Бяла.

Рацов ф. Бяла, 1893, Стърмен (Беленско), 
Махалата (Плевенско), Видин.

*Рача а) ж — женска форма от Рачо; 
б) м  — разновидност на Рачо. Рачин ф. 
Михайловград. Рачйнски ф. Враца.

Рачалов ф  — от някаква румънска форма 
на Рачо. Гулянци (Никополско).

Рачевиц и Рачевец пр  — от колиби Ра- 
чевци (Габровско). Габрово, 1900, Дряново, 
1964.

Рачи ж — детска женска форма от Рачо. 
Варна, р. 1956.

Рачибенов ф. Клисура (Карловско), 1893, 
1954.

Рачйк м  — старо умалит. от Рачо. Ра- 
чйков ф. Дряново, Елена, Лясковец.

Рачйн м  — от Рач(о)+ця. Неврокопско, 
16 в.

Рачко м — умалит. от Рачо. Рядко.
Рачков и Рачковски ф.
Рачо м  — видоизменено от Радьо, Райчо, 

Рафаил или друго подобно име. Типично 
за Габровско и Дряновско; Еленско, Шу
менско, Ботевградско. Рачев ф. Смядово 
(Преславско), 1860, Бяла, Пловдивско, 
Чирпанско. Рйчов ф. Белослатинско, Бо
тевградско. Рачовски ф. Правец (Ботев
градско).

Рйчол м  — от Рач(о)+ол. Рачольов ф. 
Етрополе.

Раша ж — видоизменено от Рада1 или 
мъжка форма срещу Рашо. Какрина (Ло
вешко), р. 1900, Сухиндол (Севлиевско), 
Етрополе.

Рашай м  — разновидност на Рашей. Ра- 
шайов ф. Разлива (Ботевградско). Ра- 
ш&евски ф. Мездра.

Рашайко м  — умалит. от Рашай. Ра- 
шайков ф. Брацигово, Русе.

Рашей м  в служба на ф — разширено 
от Рашо (Рашьо, Раше). Габрово, 1843 
(Николай Г. Рашей, Тод. Николов Рашей). 
Рашеев ф. Габрово.

Рашелов ф  — може би от Рашеолу= 
Рашев с турско окончание. Пловдив, Ка
занлък.

Рашен м  — от Раш(о)-рея. Рашенов ф. 
Дряново, Русе.

Рашетаров ф — вм. Решетаров. Варна.
Рашетков ф  — от диал. рашЬтка ’ре

шетка*. Добростан (Асеновградско).
Рашиана ж — новообразувано от Рашо 

по образеца на Мариана, Адриана и др. 
Единичен случай, 1963.

Рашйдов ф — от турско л. и. Рашид. 
Цар Асен (Поповско) — били купили имот 
от някой турчин Рашид. Елин Пелин.

Рашйна ж — от Раш(ау \-и н а . Хасково.
Рашка ж ' умалит. от Раша или. видо

изменено направо от Радка. Рядко. Рйш- 
кин ф. Ботевградско.
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Рашко м  — умалит. от Рашо. Типично 
за Копривщица; Тетевенско, Търговищко, 
Разградско, Лозен (Софийско). Рашков ф. 
Разградско, Попово, Търновско, Пирдоп. 

Рашковски1 ф. Ставерци (Ореховско). 
Рашко веки2 ф — от с. Рашково (Ботев

градско). Враца.
Рашо м  — видоизменено от Радьо, Рачо 

голи друго подобно име. Търново, Етрополе.
Рашев ф. Търново, Разградско, Стара За

гора, Трън. Рашов ф . Ботевградско, Вра
чанско. Рашевски ф.

Рашун м  — от Раш(о)+г/н. Старо. Pa
ul унов ф.

Рашун а ж — от Раш(а )-\-уна . Рашу- 
нински ф. Ботевград.

Рашя Ж  старинна форма на Раша. 
Добревци, 1648.

Ращан м  — пожелателно име; да расте; 
•срв. Растьо. Ращйнов ф. Велес.

Рая ж — женска форма срещу Райо. 
Етрополе, 1648, Търговище, р. 1928, Сво

бода (Чирпанско), р. 1954, Червен брег, 
р. 1958, Варна, 1958.

Раян (и Раиян) м  — от Рай(о)+ан. Де- 
мирхисарско* 16 век, Етрополски манас
тир (с. Слегица), 1648, Дебърско. Раянов 
ф. Пловдив, Ловеч, Свищов. Р а й н о в ц и  
села в Белоградчишко, Видинско и Слив
нишко. Р а я н ц и  село в Радомирско. 
Р е я н о в ц и  село в Софийско. Р а я -  
н и ц а местност в Литаково (Ботевград
ско).

Ре&лов ф — може би нарочно видоизме
нено от Ревалски. Пирдоп.

Реасйлвия ж — лат. Rea Silvia, майка на 
Ромул и Рем. Разград, р. към 1962.

Ребенов ф. Карлово.
Ребр&ро пр  — (може би ребрест човек). 

Кюстендилско.
Ребров ф — може би от рЪбря се ’пъча 

«се, заставам предизвикателно’. Габрово, 
1900, 1960, Омуртаг, 1917.

Ребъркбвски ф — от с. Ребърково (Вра
чанско). Враца, Попица (Белослатинско).

Рева ж — съкрат. от Ревека. Мракетин- 
ци (Трънско).

Ревалски ф  — от диал. * ревало  ’който 
.много реве, вика’; срв. Ревунов. Згориград 
(Врачанско), Враца.

Ревека ж  — гр. ‘Peftexxa, от евр. „блясък“ 
—  библейско име. Плевен (старо), Търново, 
1897.

Ревенски ф — от местност Ревента. Гло- 
.жене (Тетевенско), Русе.

Ревка ж — умалит. от Рева. Режанци, 
Долни Романци, Ярославци, Грилинци 
(Брезнишко).

Р&вов ф — навярно от рев , реване. Бр. 
.Миладинови, Пловдив, 1950.

Революционер м — от революционер. Еди
ничен случай, р. към 1946.

Ревунов ф — от диал. *ревун  ’ревльо’. 
Русе.

Регйна ж — от лат. regina ’царица’. 
Костретовци (Трънско), р. 1884, София, 
р. 1914, Плевен, р. 1938, Казанлък, 1960, 
Бела Слатина, 1963 (В Плевен и Казанлък 
имали съседки еврейки с това име).

Редака п р  — ходел с големи, „редки“ 
крачки; срв. Редкостъпов. Ботевград. Ре 
дашки ф. Ботевград.

Редански ф.
Редена ж. Ореш (Свищовско), р. 1881. 
Реджебов ф — от турско (или циганско) 

л. и. Реджеб. Поморие, 1893.
Р&джо м  — може би прякор по името на 

някой циганин (?) Шумен, 1843 (Реджо 
Кочов), Варна, 1940 (Реджо Кунев Куртев), 
Берковско. Реджов ф. Панагюрище, Елин 
Пелин, Миланово (Свогенско). Реджев ф. 
Ямбол, Сопот (външно лице).

Редински1 ф — от с. Редина (Свогенско)- 
Ботевградско.

Редйнски2 ф — от някоя местност или 
заселище Редина. Благоевград.

Редкия п р  — ходел с едри, „редки“ крач
ки. Ботевград, 1900.

Редкостъпов ф — от редки „големи“ стъп
ки; срв. Сейрекбасанов. Русе, 1897, 1942.

Редовски ф — от прякор Редака. Ботев
град.

Режев ф — вм. Реджев. Казанлък. 
Резачев, Резачки и Резашки ф — от 

резач ’майстор да реже лозя’. Трявна, 
Ямбол, Враца, Тишевица (Врачанско), Тру- 
довец (Ботевградско).

Резеда ф. (Христо М. Резеда, Пловдив, 
1949).

Резекйя1 м  — от Езекия, видоизменено 
и преосмислено по гроздето резекйя. Ми
хайловград, р. 1930. ^

Резекйя2 ж — женско и м е’от мъжкото 
Резекйя. Баня, Владимирово (Михайлов
градско).

Резкин ф.
Резннков ф. Босилеград, 1893.
Резняков и Резнаков ф  — от прякор 

Р езняка , Р езнака  (буен, неулегнал или нещо 
подобно като резняк, непрекипяло вино). 
Български Извор, Гложене, Градежница 
(Тетевенско).

Резов ф — може би видоизменено от 
Реджов. Карабунар (Пазарджишко).

Рейса ж разновидност на Раиса. Чир
пан, р. 1956.

Рейсов ф  — може би от рейс ’автобус’ 
(?) Дряново, 1964 (външно лице).

Рекаров ф — разновидност на Ракаров- 
Ксанти, 1917.

Рек&рски ф  — от местност Реката. Па- 
деш (Благоевградско), Благоевград. 

Рекинов ф. Русе, 1936.
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Рекйта ж  — разновидност на Ракита. 
Трън.

Р&ков ф — от често повтаряне на „ре
кох“. Пещера, Пловдив, Полски СеноВец 
(Търновско), Търново.

РеЛйна ж — кръстоска от Регина и Ра
лина. Единичен случай, 1967.

Релков ф — вм. Хрелков. Бела Слатина, 
1908.

Рельо м  — вм. Хрелъо. Трън.
Рельовски ф .— от с. Рельово (Самоков

ско). Веринско (Ихтиманско).
Ременков и Ре ме но в ф — от диал. ре- 

м ен  ’ремък’. Пловдив, Силистра, 1906.
Реми ж — може би вм. Рени. Самоков, 

р. 1920.
РемКзов ф — от ар.-тур. remiz ’знак, 

загатване*.
Рева М  — стегната форма от Раена. 

Радомир, Лозен (Софийско), Лопян (Бо
тевградско), р. 1934 — там е „модернизи
рано“ от Рада.

Ренгйя ж — вж. Рангия. Трън, Сливни
ца, р. 1907.

Рендаков ф — от диал. рендак  ’вид яДив- 
на гъба’; срв. Маматарков, Печурйдв, 
Етрополе, Горна Оряховица.

Рея Дьо (и Рен д о ) м  — от Реньо с вмъКйато 
д. Р^ндев и Рейдов ф. Горни Ббгров (Со
фийско).

Рене1*  — фр. Rene ’прероден’. РяДКО.
Рене2 ж  — от същия произход с Perie1. 

Плевен, р. 1948.
Рен&ла ж — видоизменено от Ренета. 

Свищов, р. 1962.
Ренета ж — от фр. renette ’вид ябълка, 

ренета’. Ново, рядко.
Ренета-Фея ж — от Ренета и Фея. Враца, 

р. 1958.
Рени ж  — видоизменено от Ирена. Ново, 

рядко.
Рейка ж — женска форма от Реньо. 

Чирпан, 1893.
Ренко м  — умалит. от Реньо. Н. Геров.
Ренков ф.
Ренчр м  — умалит. от Реньо. Ренчев ф.
Реньо м  — видоизменено от Добран, Лав- 

рен, Запрен или друго подобно име. Ре- 
иев ф. Казанлък.

Репилски и Репнински ф.
Ре по в ф  — екавска форма на Ряпов. 

Варна.
Репчев ф — от прякор Репчо  ’който се 

ребчи, перчи’. Варна.
Реса ж — съкрат. от Рисавия с изясня

ване на редуцираното и в е. Радомир, 
София, р. 1934.

Ресански ф — навярно вм. Ресенски.
РесеЛ&шки ф — от с. Реселец (Белосла- 

тинско). Червен брег.
Реселч&нски ф — от реселчанин  ’жител 

на с. Реселец’. Плевен, Кнежа.
Ресен ка ж — умалйт. от Реса. Рядко.

Ресенлиев ф — от диал. ресенлия  ’жител 
на с. Ресен, Търновско’. Павликени.

Русенски и Ресенов ф — от с. Ресен (Кю
стендилско, Търновско) или от град Ресен 
в Македония. София, Търново.

Ресйда ж — писмена разновидност на 
Рисида. Търново, р. 1912.

Ресйловец пр  — от с. Ресйлово (Станке- 
диМитровско). Станке Димитров, 1879. 
Ресйловеки ф. Хасково.

Ресйн м  — от Рес(о)+п«. Пловдив, р. 
1928. Ресйнов ф.

Ресйна и Ресйнка ж — а) женска форма 
от Ресо, Ресин; б) видоизменено от Хриса. 
Палаузово (Габровско). Толовица (Ломско).

Ресйтов ф — може би нарочно видоиз
менено of Рашидов.

Рескалйев ф — от диал. рескалйя  ’жи
тел на колиби Рясковци, Габровско’. Ве
тово (Русенско).

Реснелиев ф — разновидност на Ресен
лиев. Павликени.

Р£со м  — а) от гр. 4р4ао) ’нравя се, ха
ресвам се’; б) далечно видоизменение от 
Арсо. Радомир. Ресов ф. Драганица (Бер
ковско). Р&совски Ф. Кюстендил, Ресулов 

— от *Ресоолу, с турско окончание (?) 
ар на.
Рефетов ф — видоизменено от Рифа- 

тев. Русе, 1900.
Рехота ж. София, р. 1959.
Речан м . Търговищко, 17 в.
Речелов ф — от речйл (тур. re^el). Мул* 

дава (Асеновградско).
Речков ф — от прякор Речко ’който е 

готов всичко да рече, да каже*. Новачене 
(Ботевградско).

Речников ф — от Диал. * речник  ’при
казлив, речовит човек’ или р Ь м и к  ’място, 
дето е текла река, пръдище’. Смолян.

Решавски ф.
Решетаров ф — от реше m ap  ’който прави 

решета’ (обикн. циганин). Панагюрище, 
Казанлък, Плевен.

Реш&тов ф — съкрат. (може би нарочно) 
от Решетаров.

Решйтелния пр  — от реш ит елен. Яб
ланица (Тетевенско), 1917.

Р&шо м  — от Ресо с новогръцки преход, 
на с в ш. Решев ф. Партизанин (Чирпан
ско).

Рибагин ф — навярно руско име — от 
липованите покрай Дунав. Лом, 1959.

Риб&лчев ф. Енчец (Кърджалийско).
Рибаров, Рибарев и Рибарски ф — от

рибйр. Русе, Видин, Горна Оряховица, 
Берковица, Калофер, Боженица (Ботев
градско), Симитли.

Рйбата пр  — от риба  (мълчалив илй глу
пав като риба). Търново, 1894.

Рибиб&нов ф. Свищов, 1888.
Рйбицов ф — от рибица. Лясковец.
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Рйбников ф — от рйбник  ’вид ястие с 
риба’. Казанлък.

Рйбнички ф — а) по-стара форма на Риб- 
ников; б) от някоя местност Рибник или 
Рибница. Станке Димитров, 1893.

Рйбов ф  — а) от прякор Р ибат а , б) 
съкрат. от Рибаров. Бургас, Пловдив, 
Шумен.

Рибблов ф  — вм. *Риболовов или съкрат. 
от Риболовски. Варна.

Ри боло век и ф  — от риболовец. Софйя, 
1893, 1908, 1967.

Рйбчев ф  — от прякор Рйбчет о; срв. 
Рибата. Константин (Еленско), Русе.

Риванов ф  — разновидност на Ризанов 
(?) Станке Димитров, 1879.

Рйга м — може би необичайно видоиз
менение на чуждото за говора Гига. Кало
фер, 1914. Рйгов ф. Калофер.

Риголетов ф — от прякор Ригол&то (на
вярно бил куц като персонажа от операта 
на Верди). Стара Загора, 1940.

Ридарски ф — от някоя местност Ридо. 
Кюстендил, Станкедимитровско, Благоев
градско.

Риджака пр  — от диал. ридж ак ’рижд, 
червеникаворус човек’. Ботевград. Ри- 
джаков ф. Берковица, Церово (Пазарджиш
ко), Варна.

Риджйлски ф — от ар.-тур. rical ’дър
жавник, сановник’. Враца.

Рйджин ф — от прякор Рйдж ата\ вж. 
Риджака. Вълчедръма (Ломско).

Рйджов и Рйджовски ф — от прякор 
Р йдж ия; вж. Риджака. Литаково (Ботев
градско), Ботевград.

Риджблкин ф  — от прякор Ридж Ьлка, 
разновидност на Риджин; вж. Риджака. 
Вълчедръма (Ломско).

Рйдов ф — разновидност на Ридарски. 
Кюстендил, 1693, К&вадарци, 1917.

Рижалски ф  — разновидност на Риджал- 
ски. Алтимир, Малорад (Ореховско).

Риждашки ф  — от прякор Риж дака\ вж. 
Риджака. Скравена (Ботевградско).

Рйждия пр  — от риж д (червеникаворус). 
Разлива (Ботевградско).

Рижйков ф.
Рижко п р  — от риж , риж д. Рйжков ф.
Рйза ж — женска форма срещу Ризо, 

Ризе. Трънско, Расник (Брезнишко), р. 
1872, Владая, р. 1916.

Ризан м — съкрат. от Харизан. Риза
нов ф. Силистра, 1893.

Ризвйнов ф — навярно видоизменено от 
Ризанов. Станке Димитров.

Рйзе и Ризе м — югозападна форма на 
Ризо. Битоля, Кюстендил, Софийско. Рй- 
зев и Ризев ф.

Риз&на ж — от Риз(а )-\-ена. Клисура 
(Софийско), р. 1892, Радомирско, р. 1897.

Ризндана ж — може би от Риза и Дана. 
Единичен случай.

Р и зи н ка  ж '— умалит. от Риза. Софий
ско.

Рйзм ан м. Софийско.
Рйзников ф — навярно псевдоним, от 

р и зн и ц а  (?)
Рйзо  м — а) съкрат. от Харизан; б) от 

гр. ДОСюра ’корен, племе, род’. Кюстендил, 
Кюстендилско, Велес. Р йзов ф. Лясковец,. 
Горна Оряховица, Търново, Каварна, Стан
кедимитровско, Кюстендилско, Радомир, 
Велес. Рйзовски ф.

Рикалов ф — от диал. *рикало  ’ревач,. 
викач’.

Рикачев ф — от диал. *рикач\ вж. 
Рикалов.

Рйков и Рйковски ф — от диал. * р и к  
’животински рев’; срв. Ревов. Търново,. 
Пазарджик, Варна, Бургас, Русе.

Рйла ж — от Кирила или Рахила, пре- 
осмислено по планината Рила. КалугеровО' 
(Ботевградско), р. 1890, Пазарджик. Р й - 
лин ф. Пещера.

Рйладж иев ф  — от диал. *рйладж ия  ’рил
ски жител’; срв. балканджия. Пъново* 
(Ивайловградско).

Рйлец п р  — от с. Рила или от Рилския 
манастир. Станке Димитров, 1879. Рйлски 
ф. Пещера, 1900, Русе.

Рйлка >ж 1 умалит. от Рила. Софийско,. 
Врачанско, Михайловградско, Радомир, Кю
стендил.

Рйлко м — видоизменено от Кирил или 
от Рахил. Бр. Миладинови.

Рйлчо м  — успоредна форма на Рилко 
с друго окончание. Берковица, р. 1936, 
Плакудер (Видинско).

Рйм а ж — женска форма от Римен, Римо. 
Рядко.

Рймен м  — побългарена форма на Роман 
(както град Рим от Roma). Рйменов ф. 
Луковит.

Рймян м — от Римен с редуцирано е. 
Рйм инов ф.

Рнмион м — видоизменено от Римен. Ло- 
зен (Софийско), р. 1905.

Рйм ка ж — умалит. от Рима или женска' 
форма направо от Римен.

Рймо м  — съкрат. от Римен. Рймов ф. 
Пещера.

Рйм папов ф — вм. Румпапов. Пещера.
Рймпев и Рймпов ф — съкрат. от Римпа- 

пов или Римпопов. Якоруда, Банско, Плов
див.

Рймпопов ф — видоизменено от Румпа
пов. Ветрен (Пазарджишко).

Рймски ф  — от град Рим.
Рймчо м  — умалит. от Римо. Сухиндол 

(Севлиевско), 1962.
*Рймш о м  — видоизменено от Римчо. 

Рйм ш ев ф. Габрово (гроб), Русе.
Рймьо м — успоредна форма на Римо с 

меко окончание. Сухиндол (Севлиевско).
Р йна ж — съкрат. от Ирина. Рядко.
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Рйнго м  — от Ринко с озвучаване на 
*«/с в н г . Рингов ф.

Рйндо м  — от Рино с вмъкнато д. Рйн- 
,дов ф . Крушево (Македония), 1917, Плов
див.

Рйнко м  — умалит. от Рино. Рйнков ф. 
Пещера, Велинград, Пазарджик, Плов
див, Ново село (Видинско).

Рйно м — видоизменено от Ирин.
Рйнчо м  — умалит. от Рино. Рйнчев 

ф. Пловдив.
Рйса ж — от Хриса с изпадане на х . 

Банско, Санданско, Брацигово, Михайлов
град. Рисин ф.

Рисавия и Рисавка ж — видоизменено от 
Хрисафа. Радомирско.

Рисалена ж — кръстоска от Риса и Елена. 
Брезник, р. 1962.

Рисана ж — видоизменено от Хрисанта. 
>Враца, Годечко, Опицвет (Софийско).

Рисйда ж — видоизменено от Хриси. 
Горна Оряховица.

Рисймка ж — от хрисим  ’скромен, бла- 
говъзпитан’ (гр. XP̂ atP°€)- Трън, Кюстен
дил, Бучино (Благоевградско).

Рисйя ж разширено от Риса. Сандан- 
•ско.

Рйско м  — а) умалит. от Ризо; б) видо
изменено от Христко. Рйсков ф. Пещера, 
Пловдив. Рйсковски ф. Варна.

Рйскьо м — видоизменено от Христьо. 
Рйскьов ф. Банско.

Рйста м  — западна форма на Ристо, 
-Христо. Трън.

Рйсто, Рйстьо, Рйсте, Ристаки, Ристоско. 
Листена, Ристйна — вм. Христо, Христьо, 
Христе, Христакй, Христоско, Христена, 
Христина. Н. Геров.

Ристемов ф. Перущица.
Ристенпанев ф  — от Христенов и Панев. 

Ихтиман (стар род).
Рйся ж — стегната форма от Рисия. 

Южна Тракия, 1920.
Рита ою съкрат. от Маргарита. Рядко. 
Рйти м  — съкрат. от Маргарит. Ново, 

рядко.
Ритлана пр  — „която рита“. Н. Геров. 
Рйто м  — съкрат. от Маргарит. Рйтов

*ф . Стара Загора.
Рифатев ф  — от ар.-тур. rifat ’висок 

■сан, достойнство’. Русе, 1908.
Рйца ж съкрат. от Тодорица. Шумен, 

Свищовско.
Ричйн м  — видоизменено от Райчин. Бо

тевград. Ричйнов ф.
Рйчка ж умалит. от Рица или съкрат. 

•от Христина. Търново, Русе, Сливен.
Рйчко м  — умалит. от Ричо. Рйчков ф. 

Пловдив.
Рйчо м  — видоизменено от Христо. Рй- 

чов ф. Пазарджик, 1900. Рйчев ф. Плов- 
.див, Искра (Габровско).

Ришанов ф.

Рйшков ф — фонетична форма на Риж- 
ков.

Роб м  — от роб, старинно име; срв. 
Рабо. Робов ф. Елена, 1865, Дряново, Гра
дина (Търновско), Панагюрище, Средно* 
горово (Казанлъшко). Рдбовски1 ф. Елена, 
1868, 1960. Робски ф. Разград.

Роба пр  — от роб  ’безропотен, работлив, 
но беден човек’. Лик (Врачанско). Робев1 
ф. Лик.

Рдбе м  — от звателната форма на Роб. 
София, 1960. Робев2 ф. Охрид, Битоля, 
Свищов, Алфатар (Силистренско), Айтос.

Роберт м  — фр. Robert, от германски 
произход „блестяща слава“. Русе, Враца, 
Дряново, Костинброд (Софийско). Робер- 
тов ф. Първомайци (Горнооряховско). Ро
берто вич ф.

Робертйно м  — умалит. от Роберт с итал. 
-ино. Красно село, р. 1960.

Робинзон м  — по името на героя на 
известната книга Робинзон Крузо. Ракит- 
ница (Видинско), р. 1935, Кула.

Робовешки ф  — от махала Робовица в 
Осиковица (Ботевградско). Етрополе, Оси- 
ковица.

Рдбовски2 ф  — от с. Робово (Петричко). 
Кюстендил.

Роботов ф — може би от Работов с пре
ход на неудареното а в о. Брезово (Плов
дивско).

Робул м  — от Роб -\-ул . ИзБ, нар. песен.
Робуш м  — от Роб+уш. Елена, нар. 

песен. Ai
Робчо м  — умалит. от Роб. Робчев ф. 

Ивански (Шуменско).
Ровелов ф. Русе.
Рогарски ф — от диал. *рогар  *?’ Раш- 

ково (Ботевградско) — откъм Бов, Своген- 
ско.

Рсгачев, Рогачов, Рогачовски и Рог&ш-
ки ф  — от рогач ’упорит, неразбран човек*. 
Преславско, Самоковско, Ботевград, Их
тиман, Враца, Литаково (Ботевградско).

Рогел м  или пр  — от Рог(ьо)+ ел. Ро- 
гелов ф. Тетевен, Лехчево (Михайловград
ско).

Роглйнов и Роглйнски ф — от диал. *рог- 
л и п а  ’твърда буца на челото’ (?) Станке 
Димитров, 1879.

Рогльо м  или пр  — ’упорит, неразбран, 
„рогат“ човек’. Бр. Миладинови. Роглев 
ip. Панагюрище, Златарица (Еленско), Русе, 
Шипочано (Кюстендилско), Гоз (Брезниш- 
ко). Рогльо в ф. Бистрица, Лозен (Софий
ско), Баня (Панагюрско).

Рогляк пр  — „упорит, рогат човек“. Ко
тел, 1867. Роглеков ф. Котел, 1960, Плов
див.

Рогнеда ж — навярно разширено от рум. 
Rogna.

Рогов ф — съкрат. от някое име с „рог“ — 
Рогачев, Роглев. Пашовско (Горнооряхов-

426



ско), Баня (Разложко), Ракитово (Велин- 
градско).

Роговенков ф.
Рогожаров и Рогожеров ф — разновидност 

на Рогозаров. Русе.
Рогожинаров ф — от бълг.-рум. rogojinar 

’рогозар’. Покрайна (Видинско).
Рогозаров ф — от рогозар ’който плете и 

продава рогозки’. Ловеч (Възраждането).
Рогозенски, Рогозянски (и Рогозински) 

ф — от с. Рогозен (Ореховско). Търново, 
Стубел (Михайловградско), Малорад (Оре
ховско), Враца, 1893, Елин Пелин.

Рогошев ф — от с. Рогош (Пловдивско). 
Чирпан, Варна.

Рогошлйев ф — от диал. рогош лйя ’жи
тел на с. Рогош’. Пловдив.

Рогулин ф — от прякор Р огуля  ’упорита, 
„рогата“ жена’.

Рогьо м  — а) прякорно име: „рогат“ или 
буден, оперен човек; б) от Родьо с преход 
на д’ в г'. Рогев ф. Лясковец (стар род), 
Дряново, 1882.

Лрд м  — пожелателно име: да поддържа 
и^^зодължава рода. Пловдив, 1844. Родов 
ф . Габрово, 1843, Лясковец.

Рода ж — женска форма срещу Род. 
Лясковец. Родин ф. Банско, Белица (Раз
ложко), Велинград. Родййски ф. Благоев
град.

Родан м  — от Род+ан. Н. Геров. Ро- 
данов ф. Котел, 1867, Пловдив.

Роде м  — от звателната форма на Род. 
Перник, 15—16 век.

Роджо м  — от Родьо с преход на д ' в дж. 
Роджев и Роджо в ф. Враца, Пазарджик.

Родйна ж — от Род(а)-[-цна. Свищов, 
р. 1922.

Родйнка DtC — умалит. от Родина. Нов 
град (Свищовско).

Родион м  — гр. 'Po«wv, име на календар- 
ски светия, у нас видоизменено на Радион.

Родка ж — умалит. от Рода. Лясковец.
Родна ж — съкрат. от Благородна. Рядко.
Родо м  — разширено от Род. Неврокоп- 

ско, 16 в.
Родоп м  — от планината Родопи. Род. 

към 1950.
Родопа ж — от планината Родопи. Вой

ници (Михайловградско), р. 1931.
Родопски ф — от планината Родопи. Дол

на Малина (Елинпелинско).
Родосов ф — от остров Родос.
Родьо м  — от звателната форма на Род. 

Родев ф. Габрово, Бургас, 1897, Варна, 
Вълнари (Новопазарско).

Рожа ж — навярно вм. *Роджа, женска 
форма срещу Роджо. Рожин ф. Копиловци 
(Михайловградско).

Рожански ф — вм. *Ружански; вж. Ру- 
жанов. Пловдив.

Рожко м  — умалит. от Рожо или от 
Роджо. Рожков ф. Рашково (Ботевградско), 
Кюстендил.

Рожо м  — видоизменено от Рогьо или 
от Роджо. Рожев ф. Лясковец, Търново, 
Варна. Рожич ф. Видин, 1908.

Роза ж — от цветето рдза (лат. rosa). 
Горна Оряховица, р. 1894 (4), Глоговци 
(Трънско), р. 1896, и на разни места из 
страната. Розин ф.

Розака ж — навярно грешка вм. Ро- 
зана. Врабча (Трънско), р. 1925.

Розаклйев ф — разновидност на Разак- 
лиев. Ловеч, 1920.

Розалйн м  — мъжка форма срещу Ро- 
залина. Михайловград, р. към 1944, кръ
стен Рузвелт, после преименуван на Ро
залии, р. 1959, 1960, София, р. към 1950 
(майката еврейка), Силистра, р. 1963.

Розалйна ж — от Роза-f- липа  по образеца 
на Ангелина, Магдалина и др. Пловдив, 
р. 1916, Берковица, р. 1922, Църква (Пер
нишко), р. 1928, Ихтиман, Михайловград, 
Силистра.

Розалйн ка ж — умалит. от Розалйна. 
Търново, р. 1913.

Розалйя ж — итал. Rosalia, име на като
лическа светица. Стара Загора, р. 1930 (2), 
Плевен, р. 1939, Мездра, р. 1955, Добро- 
славци (Софийско), р. 1958.

Розалюба ж — от Роза и Люба. Стара 
Загора, р. 1899.

Розамйра ж — от Роза и Мира или „роза 
на мира“. Русе, р. 1959.

Розан м  — от Роз(о)-{-ая. Розанов ф.
Розана ж — от Роз(а)-{-аАш. Банкя, р.

1961.
Розафйна ж — кръстоска от Роза и Жо- 

зефина. Плевен, р. 1913.
Роздалйна ж — видоизменено от Разде

ляна. Пловдив, р. 1929.
Роздиана ф — навярно кръстоска от Роза 

и Диана. Нова Загора, р. 1929.
Розелйна ж — вм. Розалйна. Берковица, 

р. 1919, Бистрилица (Берковско), Михайлов
град, р. 1923.

Розен м  — от от Роз(о), Роз(ьо)-'-е«. 
Плевен, р. 1933.

Розенка ж — от Роз(а)-Генка. Кумарица 
(Софийско), р. 1913.

Розет ж — вм. Розета. Самоков, р. 
1916.

Розета ж — от фр. rosette ’розетка’. Но
во, рядко.

Розим м  — разновидност на Розин. Алдо- 
мировци (Сливнишко), р. 1916.

Розйн м  — от Роз(а) или Роз(ьо) +  ця. 
Върбовка (Павликенско), р. 1916, Търново, 
р. 1931. Р о зй н о в  ф.

Розйна ж — от Роз(а)~\~ина. Сливен.
Розйнка ж — модернизирано от Роска. 

Бусинци (Трънско), Райлово (Пернишко), 
Гоз (Брезнишко), р. 1911.
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Розйта ж — разновидност на Розета. 
Ново, рядко.

Розлеки ф — видоизменено от Разлокли. 
Горна Бешовица (Врачанско), 1920.

Рбзмари ж — а) от Роза и Мария; б) от 
лат. ros marinus ’морска роса’ — вид расте
ние. София, р. 1944, Казанлък, 1960 
(имали съседка немкиня).

Розо м  — превод на Трендафил или Гюло. 
Розов ф. Цариград, 1860, Калофер, 1893, 
Перник.

Розомавов (или Разомавов) ф. Габрово, 
1893.

Розьо или *Розе м — успоредна форма на 
Розо с меко окончание. Рдзев ф. Тетевен, 
Кюстендил.

Ройбов ф  — от рум. roib ’червеникав*. 
Тутракан.

Ройда ж — женска форма срещу Ройдо, 
Ройдьо. Красносел (Омуртагско).

Ройди м — разновидност на Ройдьо.Старо- 
загорско. Рой де в ф.

Ройдо м  — от Родьо с изместена йотация.
Ройдо в ф. Пчела (Елховско), Левка (Сви

ленградско), Пещера.
Ройдьо м  — от Родьо с удвояване на йота- 

цията. Карнобат. Ройдев ф. Левка (Свилен
градско), Тенево (Ямболско), Бургас, Ка
занлък, Толбухин.

Рбйка ж — умалит. от Ройда (*Ройдка). 
Карнобат, 1870, Айтос, р. 1906, Победа 
(Ямболско), Пловдив, р. 1896.

Рдйко м  — умалит. от Ройдо, Ройдьо 
(*Ройдко). Ройков ф.

Рбйльо м  — от Рольо с удвояване на 
йотацията. Рой лев ф. Старозагорско, 1908, 
Павел баня (Казанлъшко).

*Ройньо или *Р6йне м  — от Рой(о)-}-ньо, 
не. Ройнев ф. Якоруда.

Ройо м  — видоизменено от Родьо; срв. 
Продьо и Пройо, Недьо и Нейо, РадьО и 
Райо. Черна могила, Пещерско (Айтоско), 
р. 1885, 1943, Шумен. Роев ф. Айтоско, 
Джинот (Ямболско), Сливен, Шумен, Про
вадийско, Габрово.

Ройчо м  — умалит. от Ройо. Ройчев ф. 
Карнобат.

Роканов ф — писмена разновидност на 
Руканов. Кюстендил.

Рокйна ж — от Ракина с преход на а в о. 
Опицвет (Софийско), р. 1936.

Роко м  — от лат. Rochus, име на католи
чески светия. Драгомирово (Свищовско).

Роков ф. Драгомирово, Пловдив, Габрово, 
Дряново.

Рокса DIC — съкрат. от Роксана. Трън- 
ско, У ровене (Врачанско).

Роксйна ж — историческо име: дъщеря иа 
персийски сатрап и жена на Александър Ма
кедонски. Типично за Сливница и Алдоми- 
ровци.

Роксанда ж — видоизменено от Роксан- 
дра. Братушково (Софийско).

Роксандра ж кръстоска от Алексан
дра и Роксана.

Роксена ж — от Рокс(а)-|-е«а. Трънско_ 
Роксиев ф. Стара Загора.
*Рокун м  — от Рок(о)+|/я. Рокунски ф. 

Алфатар (Силистренско).
Рбле м  — югозападна форма на Рольо. 

Ролев ф. Петрич, Гоцеделчевско, Браци
гово (македонец).

Роленков ф  — видоизменено или грешка 
вм. Раленков. Пазарджик, 1891.

Ролиян м  — вм. *Ролян, от Роль(о)+а«. 
Роли ЯНО в ф. Пловдив.

Ролка .ж умалит. от Роля. Враждебна 
(Софийско).

Роло м  — успоредна форма на Рольо с 
твърдо окончание. Р о л о в  д о л  мест
ност в Правец (Ботевградско).

Рблчо м  — умалит. от Рольо. Ролчев ф. 
Сунгурларе (Карнобатско).

Рольо м  — от Хрольо с изпусйвто х. 
Н. Геров. Ролев ф. Провадия, 1917, Пловдив.

Роля ж — женска форма е£ещу РоЛьо. 
Ролински и Роленски ф. Белоградчик.

Рбмалдо м  — видоизменено от Риидщо 
или друго някое чуждо име. Търново, 1Ж).

Ромалйна ж — видоизменение на Румена. 
Ново, рядко.

Р&иан м  — от лат. Romanus ’римля
нин’ — име на календарски светия.. На 
разни места, главно в Сев. Бълг. Романов ф. 
Тетевен, 1852, Павликени, Орехово, Пле
вен, Русенско, Силистра, Пловдивско, Нова 
Загора. Рдмановски ф. Пловдив.

Романа ж — женска форма от Роман. 
Мандрица (Ивайловградсюо).

Рбманка ж — женска форма от Роман. 
Шумен, р. 1884, 1910, Русе.

Романето пр  — писмена разновидност на 
Румането.

Романски ф — от с. Роман (Врачанско). 
Плевен, 1894, Пордим (Плевенско), Ботев
град (стар род).

Романьол м . Варна, р. 1952.
Ром&шки ф  — може би нарочно съкрат. 

от *Сиромашки.
*Роме или *Ромьо м  — разновидност на 

Ромо. Рбмев ф.
Ромел м  — от Ром(о)+ел. Плевен, р. 

към 1950, Кошава (Видинско), р. 1944. 
Ромейка ж — вм. Руменка.Видин, р. 1940. 
Роменски ф — вм. Руменски.
Роменчо м  — вм. Руменчо. Роменчев ф. 
Ромео м  — по Името на героя на Шекспи

ровата трагедия. София, р. 1897, Русе,
1957.

Ромйл м  — лат. Romilus, име на кален
дарски светия. Рядко. Ромнлов ф. ^

Рбмо м  — видоизменено от Роман Или 
от Продром. Ромов ф. Болград, 1862, Карло- 
во, 1917, Пловдив, Самоков.

Ромун м  — от Ром(о)+ун . Рймунов ф. 
Драганово (Горнооряховско).
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Ромуш м  — от Ром(о)г\-уш . Търново, 
нар. песен.

Рона ж — женска форма срещу Роньо. 
Чипровци (Берковско).

Ронглии ф  — разновидност на Роглинов. 
Станке Димитров, 1870.

Рондо м  — от Роно с вмъкнато д. Рондов ф.
Рднзов и Рднзев ф. Варна (от Загоричене, 

Костурско), Русе.
Рднка ж — умалит. от Рона или съкрат. 

от Миронка. Никопол, Русе, Мрамор 
(Софийско).

Райко м  — умалит. от Роньо, Роно. 
Рднков ф. Ореш (Свищовско), Плевен.

Роно м  — видоизменено от Мирон, Ирон, 
Полихрон или друго подобно име. Рядко. 
Ронов ф.

Ронто м  — от Роно с вмъкнато лг.Рднтов ф.
Рднче ж — съкрат. от Благородна. Бан

ско, Велинград.
Рдньо м — успоредна форма на Роно с 

меко окончание. Рбнев ф. Шумен.
Рбаа ж — съкрат. от Меропа или Европа. 

Пловдив, р. 1904.
Ропанов ф — от диал. *ропан  ’който се 

ропа, отговаря троснато’. Четирци (Кюстен
дилско).

Ропапов ф — видоизменено от Румпапов. 
Белица (Разложко).

Рбплев и Ропльов ф — от прякор Рдпльо; 
вж. Ропанов. Сребрино, Церово (Пазар
джишко), Пазарджик, Пловдив.

Рополски ф — съкрат. от Етрополски. 
Враца.

Рбпса ж — грешка или видоизменено от 
ТЧжса. Н. Геров.

Рбров ф. Драгижево (Търновско), 1881, 
Челници (Софийско).

Рос (Росс) м. Сливен, 1843.
Pica ж съкрат. от Русана, Русалина с 

изясняване на редуцираното у  в о и прео
смисляне по росй. ЮЗБ, Самоков, Трън, 
Брезник, Доброславци (Софийско), Мърчае* 
во (Пернишко), Ловешко, Никополско, 
Омуртагско. Росински ф.

Росалййски ф — писмена разновидност на 
Русалийски. Кремена (Врачанско).

Рбсалйна ж — вм. Русалина. Русе.
Росалко м  — вм. Русалко. Рос&лков ф. 

Четирци (Кюстендилско), Благоевград.
Рос&н м — вм. Русан. Росйнов ф. Пав

ликени.
Рос&на и Росанка ж — от Рос(а)+я«а, 

анка. Брезнишко, Брезник, Врачеш (Бо
тевградско).

Роселйна и Роселйнка ж — вм. Руселина. 
Бършец, Михайловград.

Росен1 м  — от раст. росен. Сравнително 
лоно и рядко. Шумен, р. 1959 (8 ), Толбухин, 
1957 (3), Нова Загора, 1960 (2).

Росен2 ф  — писателски псевдоним.
Рос&на ж — от Рос(а) i -ена. Рядко, ново.

Рдсенски ф — от с. Росен или Росеново 
(такива има три).

Росетов ф  — от рум. Roset. Варна.
Роси м — мъжка форма от Роса. Мездра, 

р. 1959.
Росйлен м — видоизменено от Руси. 

Русе, р. 1959.
Росим м — видоизменено от Русим (?) 

Кунино (Врачанско).
Росйна ж — от Рос(а)+м«а. Казанлък, 

р. 1891, София. р. 1891, Сливен, р. 1911, 
Габрово, р. 1959, Варна, р. към 1950.

Росйнка ж — умалит. от Росйна. Толбу
хин, р. 1959.

Росйца ж — умалит. от Роса, а в Севлие
во —1 по името на река Росица. Севлиево, 
Габрово, Хасково, Трудовец (Ботевградско).

Росйята семеен прякор — от по-старо 
Русееви. Калофер, 1914.

Рбска ж умалит. от Роса или фоне
тична форма на Розка. Ново, рядко.

Роскана ж — от Роксана с метатеза на кс в 
ск. Алдомировци (Сливнишко), р. 1901.

Роско м — навярно фонетична форма на 
*Розко; вж. Розо. Калофер, 1845.

Росмаи м  — от цветето росм ан , спомена
вано в народните песни. Росманов ф. 
Малки Извор (Тетевенско), Тетевен, Ловеч.

*Р6 сньо м  — от прилаг. росен (?) Рос- 
нев ф. Пловдив.

Ростислав м  — руско историческо име. 
Русе (кмет 1919—21 г.), Шумен, р. 1905, 
1915, Самоков, р. 1925, Пирдопско. Рости- 
славов ф. Русе.

Росулски ф  — видоизменено от Ресилов- 
ски; вж.Ресиловец. Ваксево (Кюстендилско).

Ротайчб м  — от рат ай . Поцърненци 
(Радомирско). г

Ротермел ф  — немско име= червено браш
но.

Рофов ф  — от Рохов с преход на х  във ф. 
Сливен.

Рохлев ф — от прякор Р дхльо  ’рошав 
човек’. Васил Левски (Търговищко), Тър
говище, Русе.

Рбхов ф — от рдхав  ’разрошен, с рошава 
коса’. Сливен, 1900, Карнобат.

Рбчев и Рочо в ф  — от диал. * роно; вж. 
Рочков. Лясковец, Пловдив, Бистрец (Вра
чанско), Македония.

Рочков ф — от диал. ронко ’буден, опе
рен човек*. Габрово, 1843.

Рошавелов ф — от диал. *роищв&А(и) 
’рошав човек’.

Рошавски ф  — от рош ав. Одрин, 1920.
Рошаров ф  — от рум. го§и’червен, червен

далест’. Тутракан, 1893.
Рошйдрвски ф — видоизменено от Раши- 

дов. Ловеч.
Рбшката ф  — от забравено рум. л. и. 

Ro§ca. Враца.
Рошкев и Рошкьов ф  — разновидност на 

Рошков. Поповяне (Самоковско), Банско.
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Рбшко м  — фонетична форма на Рожко. 
Рошков ф. Кюстендил, Михайловград 
Ловеч, Русе. Рошковски ф.

Рошлев ф — от прякор Рдш льо. Пазар
джик.

Рошманов ф — от диал. *рдш м ан  *рош- 
льо’ или от Росманов с преход на с в ш. 
Карнобат, Ямбол.

Рошо м  — от рум. Ro§u ’червен, червен
далест’. Шумен. Рошев ф. Шумен.

Рошовелов ф — вм. Рошавелов. Пловдив.
Рошол м  — рум. Ro§ul; вж. Рошо. Рошо- 

лов ф. Свищов.
Роя ж — женска форма срещу Ройо. 

Пловдив.
Роялски ф — от роял  ’царствен’ *(фр. 

royal),
Роян м  — от Рой(о)+ая. Роянов ф. 

Сандански.
Роянлйев ф — вм. *Раянлиев, от с. Рая- 

новци; вж. Раян. Пловдив.
Роячки и Рояшки ф — от родов прякор 

Р ояцит е  (многолюдно и плодовито семей
ство). Пернишко, Лозен (Софийско), Ти- 
шевица (Врачанско), Кнежа.

Руба ж — от диал. р у б а  ’1. булчинска 
премяна; 2 . пращане момините дарове у 
момкови преди сватбата’ — пожелателно 
име: да се ожени с голям дар; срв. Мена. 
Самоков, Горубляне (Софийско).Рубййски ф. 
Горни Пасарел (Самоковско).

Рубаджиев ф — от диал. рубадж ия  ’ши
вач на руби, на булчински премени*. 
Шумен.

*Рубей м  — разширено от Рубьо. Ру- 
беев ф. Ямбол, 1900.

Рубибанов ф — разновидност на Риби- 
банов, Свищов, 1920.

Рубйн м  — а) от Руб(ьо)+и«: б) от скъ
поценния камък р уб й н . Кюстендил, 1959. 
Рубйнов ф. Котел, Райково. (Смолянско), 
1720.

Рубйна ж — от Руб(а)+шш. Рядко.
Рубинка ж — умалит. от Рубина, Плана, 

Железница (Софийско), Самоков, Кюстен
дил, Пловдив, р. 1919, Шумен, р. 1908, 
Варна. Рубинкин ф. Мъглиж (Казанлъшко).

Рубинко м  — умалит. от Рубин. Рубин- 
ков ф. Русе.

Рублев ф — от Рубев с вмъкнато л . Жи- 
линци (Кюстендилско).

Руббв ф — от диал. руба; вж. Рубьо. 
Карлово.

Рубцов ф — може би руско име.
Рубчо м  — умалит. от Рубьо или вм. 

Рупчо, Рубчев ф. Първомайско, Бургаско.
Рубьо м  — пожелателно име; да получи 

руба от булката си; срв. Руба. Рубев ф. 
Сливен, 1900. Рубйев ф.

Рувйм м  — библейско име, един от сино
вете на Яков. Рядко.

Руво м  — може би съкрат. от Рувйм. 
Рувов ф. Търново.

Ругачев и Руг&шки ф — писмена разно
видност на Рогачев, Рогашки. Шумен, 
Брацигово, Вършец.

Ругьо м  — от Рудьо с преход на д ’ в г*. 
Р ^ г ь о в а  п а д й н а ,  местност в Нова* 
чене (Ботевградско).

Руда ж — а) от диал. руда; вж. Рудьо; 
б) видоизменено от Груда. Старо.

Рудаков и Рудашки ф  — от прякор 
Р удака  ’човек с мека и бухнала коса като 
вълна’ (?) Ихтиман, Брест (Никополско).

Рударов и Рударски ф — от рудар  ’1. руд
ничар; 2 . пастир на руди овце’. Пловдив.

Руденко м  — умалит. от Рудьо. Руден- 
ков <£. Хасково.

Руджери ф — италианско име (бащата 
работел в електрическата централа в Панча
рево, а синовете се натурализирали като 
българи). Панчарево.

Рудин м  — а) от Руд(ьо)+ц«; б) от фа
милното име на героя на Тургеневия роман 
Рудин. Варна.

Рудйна ж: — от Радина с преход на неу- 
дареното а  в о и у . Шумен, р. 1912.

Рудйнка ж — умалит. от Рудйна. Дря
ново, р. 1934.

Рудмйла ж — видоизменено от Людмила. 
Горна Оряховица, р. 1965.

Рудников ф — писателски псевдоним.
Рудничанов ф  — от рудничйнин  ’жител 

на с. Рудник, Варненско*. Варна, 1940.
Рудньо м  — от Рудьо с вмъкнато н. 

Руднев ф. Търново, Бургас.
Рудьо м  — от диал. руд  *1. с мека бухна

ла коса; 2. хубав*. Дряново (старо име). 
Рудев ф. Дряново, Пловдив, Пазарджик.

Руен м  — а) от диал. руен  ’млад и пър
гав*; б) от планинския връх Руен. Рядко.

Руж ф — писателски псевдоним.
Ружа ж — от цветето руж а (в Югозап. 

Бълг. =  роза), Главно ЮЗБ; Станке Ди
митров, р. 1848, Кюстендилско, Кичевско, 
Свищов, 1865, Горна Оряховица, Ямболско, 
Ивайловградско, Пловдивско, Врачанско. 
Ружин ф. Бистрица (Софийско), Елинпелин- 
ско, Ихтиман, Миланово (Свогенско), 
Пловдив.

*Ружайка ж — от Руж (а)+айка. Ружай- 
кин ф. Панагюрище.

Ружан м  — мъжка форма от Ружа, Ру- 
жана. Ружанов ф. Раковица (Кулско).

Ружана и Ружан ка ж — от Руж(а) -f- 
а на , анка. Шумен, Ракитово (Велинградско).

Ружев1 ф — от прякор Руж ат а  (държал 
обущарница „Ружа“). Ямбол.

Ружек родов прякор — от руж а. Панагю
рище. Ружеков и Ружиков ф. Панагюрище.

Ружена ж — от Руж(а)й-еяа. Габрово, 
р. 1960.

Ружин м  — от Руж(о)+я«. Бели Искър 
(Самоковско), Бистрица (Софийско), Бургас. 
Ружинов ф. Устово (Смолянско), Гела (Де- 
винско), Мухово (Ихтиманско), Ихтиман,
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Пазарджик, Пловдив. Руженов ^.Велинград.
Ружинка ле умалит. от Ружа. Самоков, 

р. 1928, Ямбол.
Ружица ж — умалит. от Ружа. Трън, 

Русе, Шумен.
Ружицки ф — навярно от Ружица. Шу

мен, 1940.
Ружка ж — умалит. от Ружа.
Ружко м — а) умалит. от Ружо; б) пие* 

смена разновидност на Рушко. Кюстендил, 
1904. Ружков ф.

Ружо м  — мъжка форма срещу Ружа. 
Дебърско. Ружев2 ф. Казанлък, Мъглиж 
(Казанлъшко), Пловдив, Бургас, Ловеч, 
Гъмзово (Видинско). Ружов ф. Кнежа, 
Новачене (Ботевградско). Ружовски ф. Кне
жа, Ку н и но (В р ач а нско), Рогозен (Ореховско).

Рузвелт м  — по фамилното име на прези
дента на САЩ Франклин Рузвелт, наскоро 
преименуван на Розалии. Михайловград, 
р. към 1944.

Руйко м —  умалит. от Руйо. Руйков ф. 
Асеновградско, Петрич.

Руйнеков и Руйников ф —  от Руйнов с 
вмъкнато ек, ик. Панагюрище, Коприв
щица, Пловдив.

Руйно м  — от Руйо с вмъкнато н. Руйнов 
ф. Казанлък.

Руйо м  — от диал. р уен , ру.чв ’млад и 
пъргав’. Мъглиж (Казанлъшко), Казан
лък, Стара Загора, Михайловград. Руев ф. 
Казанлък, Габрово, Плевен, Елин Пелин. 
Руйов ф. Стара Загора, Михайловград. 
Руевски ф. Свищов, 1893, Велизар (Сви
щовско), Стара Загора, 1888.

Руйно м  — умалит. от Руйо. Руйчев ф. 
Карнобат, Казанлък, Стара Загора, Русе, 
Гоце Делчев (гроб), Благоевград.

Рукан м  — от диал. рукан  ’домашно се
чиво, с което стържат и оглаждат държала 
на мотики, лопати, брадви и др.* (гр. poxotvt). 
— защитно име по обикновен домашен пред
мет; срв. Скобел, Брусо. Руканов ф. Стара 
Загора, Сливен, Варна.

Рукмански ф — от диал. *рукм ан  *?* 
Врачеш (Ботевградско).

Руко м —  видоизменено от Рукан.Руков ф. 
Лъджа (Ивайловградско), Антон (Пирдон- 
ско).

Руксена ж —  писмена разновидност на 
Роксена. Ботьовци (Сливнишко), р. 1896.

Руландски и Рулански ф. Врачеш (Ботев
градско), Кнежа.

Руле и Рульо м — от Хруле, Хрульо с 
изпуснато х . Радомир. Рулев ф. Габрово, 
1908, Казанлък, Пловдив, Велинград. 
Рульов ф. Котел, 1873, Рульевский ф . 
Свищов, 1853.

Рума ж — съкрат. от Румена. Румин ф. 
Пловдивско.

Румането пр  — от рум аня  ’Старозагор
ската област, дето ходили жътвари откъм 
Балкана’. Стара Загора.

Румаров ф — от диал. *(х)рум ар  *?*' 
Плевен.

Румбев ф. Варна.
Румела ж — видоизменено от Румена. 

Враца, р. 1958.
Румелия ж — от областта Румелия; срв.- 

Македония. Разград, р. 1938.
Румен м  — от рум ен  ’с бяло-червено- 

лице*. В миналото рядко, от три-четири 
десетилетия насам много разпространено, 
Руменов ф. Крушево (Македония), 1870. 
Руменски ф. Враца, 1905.

Румена ж — от рум ена ; вж. Румен. 
Старо. Вършец, р. 1818, Радомир, Горуб
ляне (Софийско), Благоевградско, Сандан- 
ско. Румен и н ф. Кюстендил.

Руменка ж — умалит. от Румена. Со
фийско. Румен кин ф. Бели Искър (Само
ковско).

Руменката п р  — (навярно имал румена 
лице). Берковица, 1900.

Руменкя ж — разновидност на Руменка.. 
Драгошиново (Самоковско), Самоков.

Руменлиев ф. Кърджалийско.
Руменчо м  — умалит. от Румен. Румен- 

чев ф. Преслав, 1893.
Руми1 м  — видоизменено от Румен. Ново,, 

рядко.
Руми2 ж — галена форма на Румяна.
Румина ж — разновидност на Румена. 

Кюстендил, 1879.
Румпалов и Румпелов ф  — от рум. rump- 

’късам*; срв. Рупо. Крушовене (Орехов
ско), Плевен.

Румпапов ф  — от тур. Rum papaz ’гръц
ки поп’.

Румпов ф — съкрат. от Румпапов. 
Пловдив.

Румчо ф  — от прякор Румчет о  ’гърчето^ 
(от тур. Rum ’грък’).

Румяна ж — по-нова форма на Румена. 
Напоследък много разпространено.

Румянцев ф — писателски псевдоним.
Румянчо м  — вм. Руменчо. Румянчев ф
Руна м  — западна форма на Руно.

Н. Геров.
Рунголевци род в Дълбок извор (Първо-- 

майско).
Рундьо м  — от Руньо с вмъкнато д. 

Търговищко, 17 век, Сливен. Рундев ф. 
Карнобат, 1878, Свищов, Сливен.

Руневски ф — от колиби Руня (Дрянов
ско). Дряново, Плевен.

Руно м  — успоредна форма на Руньо с  
твърдо окончание. Рунов ф.

Рунта(та) пр  — от рунт ав. (Ангел Т. 
Рунта, член на БЦРК).

Рунташки ф — от диал. рунт ак  ’рунтав 
човек*. Голямо Конаре (Пловдивско), Плов
див, Елин Пелин.

Рунто м  — успоредна форма на Рунтьо с  
трърдо окончание. Рунтов ф. Обеля (Со
фийско), Бургас. Рунтовски ф. Варна.



Рунтовалски ф  — от диал. *рунтсюйл 
~*рунтав човек*. Баница (Врачанско).

Рунтьо м  — прякорно име от рунт ьо  *рун- 
тав човек*. Рунтев ф. Гурково(Казанлъшко),
Самоков,

Рунчо м — умалит. от Руньо, Руно. Те
тевен (циганин). Рунчев ф. Кюстендил, 
1879, Сеславци (Софийско), Миланово (Сво- 
генско), Казанлък, Стара Загора, Керека 
(Дряновско).

Руньо м — прякорно име=рунтав, кос
мат човек. Рунтев ф. Луковит, Тетевен, 
Плевен, Стъргел (Пирдопско). Рунтьов ф. 
Враца, Кнежа, Стъргел. Рунтьовски ф. 
Кнежа, Девене (Врачанско), Врачещ 
(Ботевградско).

Руня ж — женска форма срещу Руньо. 
Струга, нар. песен.

Рупа ж — женска форма срещу Рупо. 
Цергиловци (Трънско).

Рупанов и Рупански ф  — разновидност на 
Ропанов. Пловдив, Рашково (Ботевградско).

Рупен м — от Руп(о), Руп(ьо)+е«. Варна. 
Рупенов ф. Варна, Ямбол (бащата арменец).

Рупецов ф  — от диал. рупец  *жител на 
областта Рупчос в Източни Родопи*. 
Родопско.

Рупка ж — умалит. от Рупа. Рупкин ф. 
Рупннков ф — от диал. * р уп н и к  *който 

живее из рупи, ровове*. Цергиловци 
(Трънско).

Рупо м  — рум. Rupo, от глаг. гир ’къ
сам*. Рупов ф. Деветаки (Ловешко), Зга- 
лево (Плевенско), Добродан (Троянско). 
Пазарджишко. Благоевград.

Рупча ж — умалит. от Рупа. Рупчин ф. 
Банско, Русе.

Рупчански ф  — от с. Рупци (Луковитско). 
Луковит.

Рупчев1 ф — от диал. р уп ец ; вж. Рупецов. 
Русокастро (Бургаско), Пилашево (Първо
майско).

Рупчо м — умалит. от Рупо, Рупьо.
Н. Геров. Рупчев2 ф.

Рупьо м — успоредна форма на Рупо с 
меко окончание. Рупев ф . Варна, Казан
лък.

Русалс — от руса  *светлокоса*; срв.Вакла. 
На разни места из страната, главно ИзБ.

Русавов ф — видоизменено от Русафов. 
Айтос.

Русадел м — може би от Руса и Дельо. 
Айтос, р. 1922.

Русак м — от Рус(о)+а/с. Н. Геров. 
Русаков ф. Станке Димитров.

Русани м — умалит. от Руси с гръцко 
-о/о/. Нови пазар, Шумен. Русакнев ф .

Русалйев ф  — писателски псевдоним.
Русалййски ф — от някоя местност с по

добно име. Луковит.
Русалйм м — съкрат. от Йерусалим. Ста

ньовци (Брезнишко).

Русалйн м  — видоизменено от Русалйм. 
Лозен (Софийско), р. 1905.

Русалйна и Русалйнка ж — от Pyca-f- 
ли п а , ли н к а  по образеца на Ангелина, 
Магдалина. Габрово, Дряново.

Русалйя ж — от диал. русалия  ’русалка*. 
Свищовско.

Русалка ж — от митическото същество 
русалка. Самоков, р. 1924, Михайловград, 
р. 1940, Вършец (циганка).

Русалов ф  — може би в някаква връзка с 
русалка. Пловдив, Кърджали.

Русамйнов ф — от диал. *русаман  ’много 
рус човек’ (?)

Русан м  — а) от Рус(и)+сш; б) от диал.
*русан  ’русокос човек*. Александрово (Ло
вешко), Патреш (Павликенско), Ботров 
(Беленско). Русано в ф. Въбел (Никополско), 
Плевен, Павликенско, Търново, Нови пазар.

Русана ж — а) от Рус(а)+а/ш; б) от диал.
*русана  ’русокоса жена*. Враца, Радомир
ско, Банско, Горнооряховско.

Русанда ж — от Русана с вмъкнато д. 
Вукан (Трънско), Никопол.

Русанка ж ■ умалит. от Русана. Радо
мир, Плевенско, Старозагорско.

Русйнчо м  — умалит. от Русан. Русан- 
чев ф. Лозица (Никополско).

Русатев ф. Грудово. ,
Русафа ж — видоизменено от Хрисафа. 

Избегли (Асеновградско).
Русафена ж — от Русаф(а)+е«а. Севлиев

ско.
Русафов ф — видоизменено от Хрисафев. 

Болярци (Асеновградско), Пловдив, Берко
вица.

Русе м  — западна форма на Руси. Брез
ник, Лозен (Софийско). Русев ф.

Руееев ф — а) разновидност на Русей- 
ски; б) според местно предание: от местност
та Русалски гробища, дето били избягали 
при бедствие. Калофер.

Русейски ф — навярно от град Русе, по
българена форма на Русчуклиев. Русе, 
Стара Загора.

Русеков ф — от Русев с вмъкнато ек.
Руселена и Руселенка ж — от Руса -{-лена, 

ленка  с п ре глас на а в е. Брезник
Руселйн м  — от Русалйн с преглас на 

а  в е. Караполци (Елинпелинско), р. 1906.
Руселйна ж — вм. Русалйна.
Руселйев ф  — вм. Русилиев. Бургас. 

1893.
Русей м  — от Рус(и)+г«. Могилово 

(Чирпанско), Шуменско, Брезник. Русенов 
ф. Троян* Бургаско.

Русена ж — от Рус(а)-|-еиа. Русей ин ф. 
Ихтиман, Самоков.

Русецки ф — полско име.
Руси м  — от рус. русокос. ИзБ. Рудов ф. 

ИзБ. Русевич ф. Бяла, 19Q0.
Русййка ж — умалит. от Русия. Варна • 

(гроб).
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Русилйев ф — or русия Илия. Бургас, 
1900.

Русимж — от Рус(е)+нл«. Волуяк (Софий
ско), Спанчевци (Берковско), Вършец. 
Русимов ф. Босилеградско.

Русимчо м  — умалит. от Русим. Благоев
град, р. 1925.

Русин м  — от Рус(и)-(-и н . Ломско, Бело- 
слатинско, Лопян (Ботевградско), Брезник, 
Първомай, Чирпанско. Русинов ф. Бело
градчишко, Михайловградско, Лопян, Тър
новско, Русе, Асеновградско.

Русина и Русинка ж — женска форма от 
Русин. Щръклево (Русенско), Русе, Плов
див, Мрамор (Софийско).

Русино пр  — от русин\ срв. Руски. Ши- 
почане (Самоковско), 1905. Русев ф. Ши- 
почане.

Русинчо м  — умалит. от Русин. Русйн- 
чев ф. Ботево (Ореховско).

Русйя ж — а) от страната Русия; срв! 
Македония; б) от Рус(а)+мя по подобие на 
Мария, София, Анастасия и др. Шумен, 
р. 1875, 1877, 1899, Трън, Кула (откъм 
Сърбия).

Русияна ж — от Руси(я)+а/ш. Вършец, 
р. 1930, Владимирово (Михайлрвградско). 
Русиянски ф.

Руска ж — умалит. от .Руса.,! ЙзБ, Кула, 
Ломско, Михайловградско, Ц'арйбродско, 
Трън, Кюстендилско, Самоковско.

Руски ф — от руски  (ходил* в Русия или 
много разправял за Русия). Пещера, 1900 и 
насетне — мнозина.

Руско м  — умалит. от Руси* Русьо. Же
равна, 1860, Никополско, Банско. Русков ф. 
Варна, Търново, Елена, Стара -Загора, 
Банско, Търси (Гръцка Македония)’, Краево 
(Ботевградско). Рускоолу ф — с турско 
окончание. Стара Загора.

Руслан м  — по името на героя на Пушки- 
новата поема Руслан и Людмила. Рядко.

Руслана ж — женска форма от Руслан. 
Чирпан, р. 1959.

Руси ако в ф — от прякор Р уснака ; срв. 
Казаков. Твърдица (Сливенско), Стара За
гора, Асеновград.

Русо м  — успоредна форма на Русьо, 
Руси с твърдо окончание. Ловеч, 1888. 
Русов d>. Русович ф. Ловеч, Арбанаси.

Русощшеки ф — може би от руса капа  
’светла, избеляла шапка’. Михайловград 
(цигаЦин).

Русокански ф — видоизменено от Раз- 
сукански. Кнежа (външно лице).

Русол м — от бълг.-рум. Rusul. Русолов ф . 
Орехово.

Русоменка ж — от диал. *русоменка  ’руса 
мома, жена’. Охрид, нар. песен.

Рустема ж — разновидност на Рустена. 
Разлива (Ботевградско).

Рустена ж — видоизменено от Христена. 
Трън.

28 Речник на личните н фамилни имена

.Рустислав м  — писмена разновидност на 
Ростцслав. Виница (Варненско), р. 1929.

Русулски ф  — писмена разновидност на 
Росулски. Кюстендил.

Русчо м  — умалит. от Руси, Русьо. Русчев 
ф. Търново.

Русчуклйев ф  — от диал. русчуклия  ’жи
тел на град Русе’.
' Русчуков ф — от град Русчук (Русе).

Русьо м  — югоизточна форма на Руси. 
Харманли, Хасковско, Първомайско.
Русев ф.

Рута ж — от рум. ruta ’градинско расте
ние седефче’.

Руте м  — мъжка форма срещу Рута. 
Рутев ф. Битоля, Пирдоп, 1900. Пловдив.

Рутка ж — умалит. от Рута. Благоев
град, р. 1902.

Руфе м  — югозападна форма на Руфо. 
Елин Пелин. Руфев ^.Перник, Елин Пелин.

Руфо м  —рум. Rufu, от лат. rufus ’1. ясно- 
червен; 2. червенокос’. Руфов ф. Македония.

*Руфто м  — от Руфо с вмъкнато т . 
Руфтов ф. Пловдив.

Рухо м  — от Руфо с преход на ф в х . 
Рухов ф. Балчик, 1917. Р Jr о в е ц и Р У о- 
в о т о, местности в Липница (Ботевградско).

Рухчо м  — а) умалит. от Рухо; б) от 
Русчо с преход на сч в шч и хч. Рухчев ф. 
Карнобат, Чирпан, Нова Загора, Попово. 
Рухчов ф. Баница (Врачанско). Рухчовски 
ф. Мездра.

Руда ж — съкрат. от Маруца. Разград, 
1868.

Руцка ж — умалит. от Руца. Разград. 
Руцо м  — от Руфо, Рухо, Рушо с друго 

окончание. Руцов ф. Крушовене (Орехов
ско), Никополско.

Ручаков ф — от необичайната за говора 
дума ручак  ’ядене, хранене’; срв. Кава- 
римов, Кугийски.Черна могила (Хасковско). 

Руша ж — съкрат. от Маруща. Кукуш. 
Рушан м  — от Руш(о)*=|-ан. Р уш киол ф  . 

Пловдив.
Рушанко м  — умалит. от Рушан. Рушан- 

ков ф. Лясковец.
Рушйна и Рушйнка ж — от Руш(а) — 

и н а , инка. Казанлък, р. 1885. Стара За
гора, р. 1879, 1888 (2), Брацигово.

Рушкара пр  — от диал. руш кам  ’ходя, 
минавам през негазен и неутъпкан сняг’. 
Врачеш (Ботевградско). Рушкарски ф. 
Врачеш.

Рушко м  — от руСу *Русько, с преход на 
с ъ ш .  Етрополски манастир, 1648. Рушков ф. 
Литаково, Трудовеца (Ботевградско), Воден 
(Македония). Рушковеца пр . Трудовец.

*Рушно м  — разновидност на Рушко, 
Рушо. Рушнов ф. Варна.

Рушо м  — а) съкрат. от Паруш; б) от 
Русьо с преход н а с  в ш. Рушев ф. Кривина, 
Долни Богров (Софийско).
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Ръбев ф — от прякор Р ъ б ьо , Х ъ р б ьо  
’който има телесен недостатък или е без
зъб’; срв. Щърбев. Брацигово;

Ръбин ф — от прякор Р ъ б а \ вж. Ръбев. 
Игнатово (Михайловградско).

Ръбков ф — от прякор Р ъбко\ вж. Ръбев. 
Русе.

Ръглев ф — от прякор Р ъгльо  ’който се 
ръга, навира навред’. Пловдив.

Ръгньов ф — от прякор Р ъ гн ъ о ; срв. 
Ръглев. Враца.

Ръжан м  — от Ръж(о)+а«. Ръжанов ф. 
Казанлък, Враца.

Ръжанко м  — умалит. от Ръжан. Ръжан- 
ков ф. Пазарджик, Пловдив.

Ръжански ф — от планината Ръжана. 
Берковица.

Ръжгев ф — от Ръждев с преход на д ’ в г \  
Белене (Свищовско), Севлиево.

Ръждавички ф — от с. Ръждавица (Кю
стендилско).

Ръждачки ф — от с. Ръждак (Петричко). 
Раково (Кюстендилско).

Ръждев и Ръждов ф — от ръж да (?) 
Благоевградско, Карлово, Калофер, Ве
линград.

Ръженйчки ф — от махала Ръжениците 
към с. Дъбрава (Благоевградско). Благоев
град.

Ръженков ф — от прякор Ръж енко  ’прав 
или щръкнал като ръжен’. Лясковец, 
Русе.

Ръжо м  — може би превод на Чавдар, 
преосмислено по Typ.^avdar ’ръж’.Ръжов ф. 
Карлово, 1878, Ръжев ф. Пловдив.

Ръзачки ф — грешка или видоизменено 
от Резачки. Кюстендил (гроб).

Ръкан м  — от Рък(о)+ан . Ръканов ф. 
Пещера.

Ръкльов ф — от прякор Р ъ кльо  ’който 
много ръка, храчи’. Широки дол (Самоков
ско), Самоксв.

Ръко м  — от р ъ ка  — пожелаелно име:

да има майсторска ръка или да бъде от
мяна на баща си. Ръков ф. Кръстевич (Плов
дивско), Ихтиман.

Ръкоманов ф. Владая (гроб).
Рълка ж. Хасково.
Рънджев ф — от прякор Ръндж о  ’който 

се зъби и ръмжи’. Карлово.
Ръсин ф, жена му Ръсинова ф.
Ръсо м  — видоизменено от Хърсьо, Хър- 

со. Радомир.
Ръсовски ф — от с. Ръсово (Кюстендил

ско). Кюстендил, Берковица.
Рътарски ф — от диал. *рът ар  ’който 

се занимава с хрътове’; срв. Пасаров, 
Песаров, Артарски. Самоков.

Рътков ф — от прякор (Х )Р ъ т ка т а . Ру
се, Златарица (Еленско), Велинград.

Ръфтов ф. Пловдив.
*Ръцо или *Ръце м  — от ръце  — разно

видност на Ръко. Рьцев ф. Шумен, Търново.
Ръчелов ф — вж. Речелов. Пловдив.
Ръчко м  — умалит. от Ръко, Ръцо. Ръч- 

ков ф.
Рьогльов ф — от Рогльов с удвояване на 

йотацията. Юнаците (Пазарджишко).
Рягузов ф.
Рядко в (и Рятков) ф — превод на Сей- 

реков или съкрат. от Рядкостъпов. Свищов, 
Панагюрище, Пещера. „

Рядкостъпов ф — вж. Редкостъпов. Русе.
Рязков ф — правописна разновидност 

на Рясков.
Ряков ф — успоредна форма на Реков с 

вторично якане. Чирпан, 1893, Пещера, 
1917.

Ряпов ф — от р я п а ; срв. Рапонков. 
Варна, 1873, Лясковец, Шереметя (Търнов
ско), Шейново, Казанлък, Стара Загора, 
Бургаско.

Рясков ф  — от колиби Рясковци (Габ
ровско). Габрово, 1856, 1900, Ловеч.

Ряховски ф — от с. Ряховците (Севлиев
ско). Левски.

j
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с
Са ж — от химическия знак на метала 

калций — Са (бащата бил учител по химия). 
Сухиндол (Севлиевско), р. 1922.

Садков ф — вм. Сахаков. Пловдив, 1900.
Саба ж — вм. Съба (в говори, дето уда

реното ъ  става а).
Сабанджйев ф  — от диал. *сабандж йя 

’майстор на рала и плугове’ (тур. sabanci). 
Нова Загора.

Сабахов ф — от ар.-тур. sabah ’утро’ 
(сутрин поздравявал само с тая дума вместо 
с пълното „Сабах хаир олсун!“) Пловдив.

Сабел м  — разновидност на Савел с из
говор б  на р. Сабелов ф. Пловдив.

Сабйн м , Сабйна ж — вм. Събин, Събина.
Сабко м  — умалит. от Сабо. Ботевград. 

Сабков ф.
Саблев ф — може би вм. Сабрев, пре- 

осмислено по сабля. Шумен, 1888, Варна, 
1908, Белово, 1917.

Саблин ф — разновидност на Сабльов. 
Поповяне (Самоковско).

Сабльов ф — от прякор Сабля(т а). Само
ков.

Сабо м  — вм. Събо; вж. Саба. Сабов ф.
Сабонски ф — „модернизирано“ от Са- 

бунджиев (?) Русе.
Саборешков ф — вм. Съборешков. Ка

занлък.
Саботйл м — от Съботин с друг завършек. 

Саботйлов ф.
Саботйнко м  — вм. Съботинко. Саботйн- 

ков ф. Орехово, Плевен.
Сабрев, Сабрйев и Сабрййски ф — от

ар.-тур. sabr, sabir ’търпение, издръжли
вост’. Шумен, Чепинци (Маданско).

Сабрутев и Сабрутов ф. Пловдив.
Сабунджйев ф —~ стара форма на Са- 

пунджиев. Цариград, 1860.
Сав м  — съкрат. от Сава или от Йоасаф. 

Враняк (Белослатинско), р. 1906. Савов ф.
Сава1 м — гр. 23d{3j3a(g), а то от SafJpaxov 

’събота’ или от името на някакъв индийски 
цар — име на календарски светии. Нарядко 
из цялата страна. Савов и Са во век и ф.

Сава2 ж — женска форма срещу Саво. 
Ботевград, Вършец.

Саваджйев ф ■— от диал. *саваджия ’зи
дар мазач’ (тур. sivaci).

Саваков ф  — от ЗДал. 'савак ’преграда за 
пущане вода’ (тур! savak). Долапите (Ру
сенско), Русе, Новачене (Никополско).

Сав&т м  — съкрат. от Саватий. Са ватов 
ф. Варна.

Саватий м  — от гр. Zagpdxiov ’съботен*— 
име на календарски светия. Синод, 
именник.

Саватйн м  — от Сават+ия. Саватйнов 
ф . Гоце Делчев, Пловдив.

Саватчййски ф  — от диал. саватчйя ’тър
говец на добитък за угояване и клане’ 
(тур. suvatgi). Белозем (Пловдивско).

Савва м , Саввов ф — старо писане на 
Сава, Савов.

Саве м  — от звателната форма на Сава, 
Саво. Софийско. Савев ф.

Са веков ф — от Савов с вмъкнато ек. 
Габрово (гроб).

Савел м  —■ име от Новия завет, rp.SajteXXoc, 
лат. Sabellus. Савлев ф. Белоградчишко, 
1881.

Савелйна ж — женска форма от Савел.
Савелйца м  — от Савел+w^a. Гоцедел- 

чевско, 15— 16 в.
Савелия ж — женска форма от Савел. 

Орехово, р. 1962.
Савена ж — от Сав(а)2-|-е«а. Етрополе, 

р. 1934.
Савета ж — съкрат. от Елисавета. Вър

шец.
Саветка ж — умалит. от Савета. Струм

ско (Благоевградско).
Сави м  — североизточна форма на Сава, 

Саве. Свищов, 1888. Савев ф. Плевен.
Савйн м — от Сав(а)+ця или направо 

от гр. 2Jaj3tvog •— име на календарски 
светия. Савйнов ф.

Савйна ж — женска форма от Савин. 
Шумен, Златарица (Еленско), Стара За
гора.

Савйнка ж — умалит. от Савйна. Русе, 
Сливен.

Савичанов ф. Лом, 1917.
Савйш м  — от Сав(а)-|-цш. Савйшев ф. 

Каварна.
Савка ж — умалит. от Сава2. Ботевград, 

Етрополе, Ботевградско.
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Савко м  — умалит. от Сава1 или от Саво. 
Савков ф. Калофер, Долни Дъбник (Пле
венско).

Савл м  — стара писмена форма на Савел. 
Разград, 1870.

Савлйк м  — прякорна форма на Савел. 
Савлаков ф. Долно Левски (Панагюрско).

Саво м  — успоредна форма на Сава1; 
срв. Което. Видин, Ботевградско, Пирдоп, 
Златица. Савов ф.

Саво Ж  1 разновидност на Сава2. Старо. 
Савойка ж — произволно образуване от 

Сава. Гълъбинци (Сливенско), р. 1931.
Савол м  — разновидност на Савел или 

от Сав(о)+ол. Вършец. Саволов ф. Вършец.
Саволаки м  — от Савол с гръцка умалит. 

наставка -аки . Разград, 1860.
Саволан м  — от Савол+а«. Н. Геров. 
Савруков ф  — може би вм. *Ставруков 

или Сава Явруков (?) Какрина (Ловешко), 
Ловеч.

Савтов ф. Михайловград.
Савчо м  — умалит. от Сава, Саво. Бело

градчик, Белослатинско, Орехово. Савчев 
и Савчо в ф. Кнежа, Ловешко.

Савул м  — вм. Савол.
Савян м  — видоизменено от Славян или 

от Сав(и)-|-ая. Савянов ф . Тутракан, Д у
лово (Силистренско).

Сагаев ф — писателски псевдоним — от 
скандинавско saga ’сказание*.

Сагайдачна ф (за жена). Шумен, 1940. 
Сагинов ф. Сомовит.
Сагов ф — може би от диал. сага ’сега’; 

срв. Кугийски. Стара Загора.
Сада ж — женска форма срещу Садо. 

Бр. Миладинови.
Садаков ф — видоизменено от Садъков 

(?) Елена, 1893, Пловдив.
Саджаков ф — от тур. sicak ’горещ’. 

Силистра, 1900, Русе, Плевен.
Садйка ж — от Сад(а)+шса. Столник 

(Елинпелинско).
Садйнов ф — разновидност на Садински. 

Търговище.
Садински ф — от с. Садина (Поповско). 

Кардам (Поповско).
Садйчки ф — разновидност на Садински. 

Търговище.
Садко м  — умалит. от Садо. Садковски ф. 

Бистрица (Софийско) — външно лице.
Садо м  — от старинно *сяд (сЪдъ) ’сив, 

побелял’ със затвърдяване на с ; срв. Балчо. 
Бр. Миладинови. Садов ф.

Садовлййски ф — от с. Садово (Плов
дивско). Пловдив.

Садоков ф — видоизменено от Садъков 
(?) Елена, 1882.

Садол м  — от Сад(о)-|-ол. Садо лов ф. 
Хрищени (Старозагорско).

*Садон м — от Сад(о)Н~о«.
Садонко м — умалит. от Садон. Садон- 

ков ф.

Садочо м — умалит. от Садо. Садочев 
ф. Пловдив.

Садразанов ф — от ар.-тур. sadrazam 
’велик везир’. Враня (Мелнишко), Асенов
град.

Садъков ф — от ар.-тур. sadik ’верен, 
истински’.

Садъчев ф — видоизменено от Садъко 
(?) Варна.

Сажин ф.
Сазаия м — видоизменено от Саздия. 

Трън.
Сазаров ф — от диал. *сазар ’свирач на 

саз (вид струнен инструмент)’ (от пер.- 
тур. saz).

Сазда ж — женска форма срещу Саздо. 
Трън.

Саздия м — разширено от Саздо. Трън.
Саздо м  — съкрат. от *Създан ’създаден’ 

с изясняване на неудареното ъ в а. Трън. 
Саздов ф.

Сазонов ф — може би руско фамилно 
име.

Сайдов ф — от турско л. и. Саид. Вар
на.

Сайвански ф — от диал. сайван(т) ’навес, 
сушина’ (тур. sayvant) или нарочно видо
изменено от *Хайвански. Кнежа.

*Сайго м — от Сайко с озвучаване на 
к  в а (?) Сайгов ф. Стара Загора.

Сайда ж — съкрат. от Смарайда. Ради- 
лово (Пещерско), р. 1896, Църклевци (Со
фийско), 1929.

Сайденка ж — умалит. от Сайда. Петърч 
(Софийско), р. 1941.

Сайденов ф. София, 1906.
Сайденски ф — вм. *Сайдински — от Сай

да. Стара Загора.
хСайдера пр  — от професията му: произво

дител на лимонада и сайдер. Павликени, 
1940.

Сайджо м — от Сайчо с озвучаване на 
ч в дж. Сайджовлу (вм. Сайджоолу) ф. Тър
ново, 1845.

Сайко м — умалит. от Сайо. Ботевград, 
Етрополе. Сайков ф. Ботевград, Етрополе, 
Мездра, Уровене (Врачанско), Вълче- 
дръма (Ломско).

Сайменов ф — от тур. sayman ’който 
почита хората’. Самоков.

Саймин и Сайминов ф — според местно 
обяснение значело ’бедняк, от когото няма 
какво да вземеш’. Самоков.

Сайо м — видоизменено от Исай. Етро
поле, 1893. Саев и Сайов ф. Ловеч, Етро
поле, Белица (Разложко).

Са й рус у но в ф. Самоков, Казанлък.
Сайчо м — умалит. от Сайо. Етрополе. 

Сайчев ф.
Сакаджйев и Сакаджййски ф — от диал. 

сакаджйя ’водоносач’ (от ар-тур. saka). 
Средна кула (Русенско), Виница (Варнен
ско).
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Сакакушев ф — видоизменено от рум. 
sacalu§ ’малък примитивен топ’. Ряхово 
(Русенско), Русе, Свищов.

Сакалйев и Сакалййски (Сакалйски) ф — 
от диал. сакалйя  ’брадат* (тур. sakalli). 
Пазарджик, Бургас, Самоков.

Сакалов ф — от тур. sakal ’брада (кос
ми)’ или съкрат. от Сакалйев. Ботров 
(Беленско), Русе.

Саканлййски ф — от диал. *сакънлйя  
’който се пази, предпазва’ (от тур. sakmma). 
Враца.

Сакараев ф — разновидност на Сакалйев 
или на Сакаров (?)

Сакарджйев ф — от диал. *сакардж йя  
’стопанин или пастир на сакар (брези) 
биволи’ (?) Пловдив.

Сакаров ф — от тур. sakar *1. бряз, лис; 
2 . белязан, злочест*. Смядово (Преславско), 
Шумен, Грудово.

Сакаянов ф — от арм. Сакаян. Никопол 
(побългарен арменец).

Саке м — разновидност на Сако. Сакев 
ф. Казанлък. Сакито ф. Чирпан.

Сакелариев ф — от църк. сакеларий  ’све
щенически чин’ (от гр.) Кюстендил, Станке 
Димитров.

Сакеларов и Сакеларски(й) ф — разно
видност на Сакелариев. Кюстендил, Плов
див, Сливен, 1843.

*Сакел м — от Сак(о)-\-ел (?) Сакелович 
ф. Свищов, 1853.

Сакййски ф. Самоков.
Сако м  — видоизменено от Исак. Сакбв 

ф. Габрово, 1893, Брезово (Пловдивско). 
Сако веки ф. Шумен, 1882.

Саксанов ф — от диал. сексана ’товарен 
кон’ (от тур. ?) Пловдив.

Сакуларев ф — видоизменено от Сакела
риев.

Сакулчов ф — от прякор Сакулчо  ’с 
дреха като сакуля (голям чувал)’. Бистрец 
(Врачанско).

Сакутов ф — от диал. сакут у  ’сакото’ (?)
Сакушанов ф.
Сакъзов ф — от прякор С акъза  ’лепкав 

като сакъз (смола, дъвка)’. Върбица (Пре
славско), 1861; Шумен, 1870, Котел, Ям
бол, Пелишат (Плевенско).

Сакъцджйев ф — от диал. *сакъндж йя\ 
вж. Саканлийски.

Сакънтйев ф  т— от диал: сакънт ия  ’стес,- 
нение, оскъдица* (тур.- sikinir) — може 
би поради често повтаряне на тая дума. 
Долно Луково (Ивайловградско), Стара 
Загора.

Сакъов ф. Кукуш.
Сакьо м — успоредна форма на Сако, 

Саке. Сакьов ф.
Салабашев ф — от диал. салабаш  ’който 

си клатц . главата’ (тур. sailalra§). Стара 
Загора, Сливен/ Хасково, Смядово (Ч?е* 
славско).

Салаганджйев ф — вм. Салганджиев. Ста
ра Загора.

Срлагьбров ф — от прякор сала Гьоро 
’здравия Гьоро* (от ар.-тур. salah ’здрав*). 
Велинград.

Саладйн м  — от името на някогашен еги
петски султан Салях-ад-дин ’благосъстоя
ние на вярата*. Лозен, Кремиковци (Со
фийско), Лесново (Елинпелинско). Сала- 
дйнов ф.

Саладйна ж — женска форма от Саладйн. 
Равно поле, Лесново (Елинпелинско), Дол. 
Богров (Софийско),

Саладйнка ж —■ умалит. от Саладйна. 
Доганово (Елинпелинско).

Салайд&ров ф — от Сарайдаров с диси- 
милация на първото р . Самоков.

Салакйров ф  — от прякор сала Киро; 
вж. Салагьоров. Търново.

Салам&нов и Саламански ф — от колиби 
Саламаните п Габровско или от тур. salma 
’изоставен, пуснат на свобода*. Габрово, 
Севлиево.

Саламбашев ф — навярно преосмислено 
от Салабашев „клатиглавов“ на „здраво- 
главов“. Севлиево, Ямбол.

Саламджйев ф — от саламдж йя. Стара 
Загора.

Саламйя ж — видоизменено от евангел
ското Саломе(я). Лехчево (Михайловград
ско).

Саламов ф  — от с а л а м  ’колбаса’ или диал. 
салам  ’здрав, надежден’ (тур. saglam).

Саламуров ф — от салам ура . Русе.
Саланйев ф — вм. *Саланлиев, от с. Са- 

лановци. Ловеч, 1900.
Салановски ф — от с. Салановци (Оре- 

ховско). Червен брег.
Салански ф. Кюстендил, 1879.
Салаоров ф  — разновидност на Салагьо

ров. Самоков.
Салапиев ф.
Салата |Ж, Н. Геров.
Салашки ф  — от с. Салаш (Белоград

чишко). Пелово (Ловешко).
Салвадор м  — испанска форма на Сал- 

ватор. Ново.
Салватор м  — лат. Salvator ’спасител’ — 

епитет на Исус Христос. Пловдивско. 
Салваторов ф.

Салватори м  — видоизменено от Салва
тор. Тетевен, р. 1960.
' Салверт ф. София. (Георги Димитров 
Салверт).

Салвйна .~ж—  .от лат. salvina ’здрава’. 
Шумен.
. Салганджйев ф ~  от тур. salgmcr ’на
падател, грабител*. Стара Загора, Плов
див.

Салдахов ф — от салдат , фонетична фор- 
i*fa на- ; солдат(ин). Кубадин (Грудов- 
ско).
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Салджйев и Салджййски ф — от диал. 
салдж йя ’който кара сал’ (тур. salci). 
Пловдив.

Салджйков ф — от диал. салдж йк ’ма
лък сал’ (тур. salcik). Пловдив.

Салдо м  — от Сало с вмъкнато д. Сал- 
ов ф. Пловдив, 1900, Шуменско.

Салепов ф — от салеп  или съкрат. от 
*Салепчиев. Карлово, 1878.

Салиев и Салййски ф — вж. Сальо (?) 
Вършец.

Салйна Ж  — съкрат. от Саладина (?) 
Просеник (Сярско) — в песен.

Салйнка IИС — умалит. от Салйна. Дра- 
ганица (Берковско), р. 1936.

Салион м  — може би видоизменено от 
Саломон. Салионов ф. Габрово, 1920.

Салка ж — съкрат. от Салйнка или жен
ска форма срещу Салко. Бр. Миладинови.

Салко м  — умалит. от Сальо. Салков ф. 
Стрелча (Панагюрско), Сухатче (Белосла- 
тинско), Шумен.

Саллабашев ф — стара писмена форма 
на Салабашев. Стара Загора.

Салмов ф — от тур. salma ’изоставен, 
пуснат на свобода’. Твърдица (Сливенско), 
Благоевград, Струмско (Благоевградско).

Салников ф — от диал. *салник  ’?*
Сало м  — успоредна форма на Сальо с 

твърдо окончание. Салов ф. Ямбол, Страл
джа (Ямболско).

Саломея и Саломйя ж — евангелско име, 
евр. Саломе ’господарка на мира’. Русе, 
Свищов, Ломско.

Саломон м  — вм. Соломон. Старо, рядко.
Салтамарков ф — от диал. салт ам арка  

’къса горна дреха’.
Салтанов ф — вм. Султанов (Солтанов). 

Стара Загора.
Салтйр м  — видоизменено от Псалтир. 

Нарядко из ЗБ. Салтйров ф. Берковско, 
Карлово, Търговище, Доганово (Елинпе- 
линско).

Салтйра ж — женска форма от Салтйр.
Салтйрко м  — умалит. от Салтйр. Берко

вица, р. 1894.
Салтъков ф — от тур. saltik ’самостоя

телен, свободен*. Пазарджик.
Салутов ф — от ит. salute ’здраве, на

здраве*. Пловдив.
Салфетка ж — според местен разказ: в 

едно видинско село учителката живеела и 
се хранела у едни млади съпрузи; на обед 
и вечеря си служела със салфетка. Тая дума 
се харесала на стопаните и когато им се 
родило момиче, кръстили го така. Към 1930

Салчо м  — умалит. от Сальо (в Коприв
щица: направо от Сава). Копривщица,
Пловдив, 1844, Душанци (Пирдопско). Сйл- 
чев ф. Копривщица.

Сальо м  — видоизменено от Савльо, зват. 
форма от Савел, а също от Сава. Салев ф. 
Казанлък, Сливен.

Самалйев ф — вм. Саманлиев. Пловдив.
Саманджйев ф — от диал. *самандж йя 

’който търгува със слама’ (от тур. saman). 
Свиленградско.

Саманлйев ф — от с. Саманларе (Сламино 
Ямболско). Провадия, 1900.

Саманов ф — вм. Заманов или от тур. 
saman ’слама’. Сбор (Панагюрско).

Самарджйев ф — от диал. самардж йя; 
вж. Семерджиев. Пирдопско.

Самаринов ф. Кюстендил (гроб).
Самаров и Самарев ф — от самар или съ

крат. от Самарджиев. Цариброд, 1893, 
Илинден (Гоцеделчевско), Пазарджик.

Сами или Самьо м  — съкрат. от Самичко 
или от Самуил. Самев ф. Казанлък, 1893.

Самиоров (и Самьоров) ф. Ник. Милев.
Самйчко м  — защитно име: само той ни е, 

не ни го отнемайте! Ловеч, 1900, Стоя ново 
(Ловешко), р. 1925. Самйчков ф. Троян.

Само м  — съкрат. от Самуил. Самов ф. 
Пловдив.

Самоводский ф — от с. Самоводене (Тър
новско). Търново, 1852.

Самоволец ф — от диал. самовдлец ’доб
роволец*. Кюстендил, 1879. Самоволски ф — 
от Самоволец. Багренци (Кюстендилско), 
Кюстендил.

Самодев ф — съкрат. от Самоходов. Кри
водол (Врачанско), Враца.

Самодйвеков ф — от диал. *самодивек 
’лош, зъл човек’ (?)

Самодйвкин ф — от прякор Самодйвката.
Самодйвски ф — от самодива. Варна.
Самодумов ф — от диал. *самодум(ец) 

’който си приказва сам, без събеседник’. 
Дървени брег (Станкедимитровско), Станке 
Димитров.

Самокйшов ф — от диал. самокйш  ’про- 
киснало мляко’. Гайтаниново (Гоцеделчев
ско).

Самоковлйев, Самоковлййски и Само
ковски ф — от град Самоков. Кюстендил, 
1893, 1908, Провадия, 1908, Враца.

Самодетка ж — от самолет. Варна, р.
1958.

Самоук пр  — от самоук. Русе, 1822. Са- 
моуков ф. Русе, 1882, Горна Оряховица, 
1900, Стара Загора, Пловдив, Враца (ма
кедонец).

Самохвалов ф — от прякор Самохвал(еца).
Самоходов ф  — от прякор Самохдд(еца) 

’който обича да ходи сам*. Панагюрище, 
1917, Пловдив, Костандово (Велинград- 
ско), Темелково (Пернишко).

Самсарджйев ф — от диал. *самсардж йя\ 
вж. Самсаров.

Самсаров ф  — от диал. самсар(ин) ’тър
говски посредник’ (от ар.-тур. simsar). 
Силистра, 1897, Търговище, Варна, Со
фия, 1905.

Самсйев ф. Златарица (Еленско).
Самсиколов ф. Разград.
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Самсон м  — библейско име, евр. Шимсон 
’слънчев’. Самсонов ф. Стара Загора, 
Плевен.

Самсунов ф — от диал. самсун(ин) ’ла
комец’. Горна Оряховица, 1920, Русе.

Самуил м  — библейско име, евр. Шемуел 
’измолен от бога’. Ресен (Македония), 
Пловдив, Кюстендил, Поморие, Вишан (Го- 
дечко), Галиче (Белосл атинско). Самуй- 
лов ф.

Самунджй ф — от гр.-тур. somuncu ’хле
бар’.

Самунджйев и Самунджййски ф — от диал. 
сам ундж йя; вж. Самунджй, или от Самун- 
джиево (старо име на Ботевград). Пловдив, 
Скравена (Ботевградско).

Самунев и Самунов ф  — от прякор Са- 
м у н я , С амуна  (от гр.-тур. somun ’кръгъл 
хляб’). Стара Загора, Пазарджик.

Самунко и Самункьо пр  — от диал. 
самункьо  ’1 . който яде самуните, без да 
работи; 2 . който има закръглено лице 
като самун’. Враца.

Самунков ф — от прякор Самунко. Сли
вен.

Самуня пр  — вж. Самунев. Стара За
гора.

Самурков ф — от прякор Самурко  ’който 
носи самурена шапка или дрехи със самур’. 
Плевен, Свищов.

Самуров ф  — от с а м у р  ’кожа от сибирска 
бялка’ (пер.-тур. samur).

Самуш м  — от Сам(о)+*/ш. Сам у шев ф. 
Пловдив.

Самяров ф — разновидност на Самио- 
ров. Ник. Милев.

Сана лс съкрат. от Алексана. Софий
ско, Свищовско.

Сананов ф — може би вм. Саманов.
Сангуров ф — вм. Сонгуров. Калофер, 

Пловдив.
Сан да ж — съкрат. от Хрисанда или от 

Александра. Станке Димитров, р. 1847, 
1858, 1862, 1870, 1875, 1877. Сандин ф. 
Вършец.

Сандакчйев и Сандакчййски ф — вм. Сан- 
дъкчиев. Пловдив.

Сандйл м  — от Санд(о)+ал. Шумен, Ко
привщица — нар. песни. Сандалски ф. Бре
зово (Пловдивско), Пловдив.

Санде м  — съкрат. от Александър или 
от Хрисант. Станке Димитров, 1862, Бла
гоевградско. Сандев ф. Ихтиман, Благоев
градско.

Санджаровски ф.
Санди м — съкрат. от Хрисанда. Типич

но за Стара Загора. Сандев и Сандиев ф. 
Казанлък, 1878, Карнобатско, Ямбол.

Сандия ж — съкрат. от Александрия. 
Разград, 1882.

Сандо м  — съкрат. от Александър. На 
разни места из страната. Сандов ф.

Сан дол м  — от Санд(о)+ол. Сандолов 
ф. Смърдан (Видинско).

Сандра ж — съкрат. от Александра. Гра- 
дево (Благоевградско)

Сандре м  — съкрат. от Александър. Раз- 
ложко.

Сандукяров ф — от диал. сандукяр ; вж. 
Сандъкчиев.

Сан дул м  — от Санд(о )-\-ул . Сан дуло в 
ф. Видин, 1833, Хърлец (Ореховско).

Сандък пр  — от сандък  или съкрат. от 
сандъкчйя . (Доче Минчев Сандък, Казан
лък, 1853; Георги Гюров Сандък, Пазар
джик, 1853).

Сандъкчиев ф — от диал. сандъкчйя  
*1 . който прави и продава сандъци; 2 . 
ковчежник, касиер’ (от ар.-тур. sandik^i). 
Сливен, 1900.

Сан дьо м  — съкрат. от Александър или 
от Хрисанда. Карнобатско. Сандев ф.

Сан е м  — съкрат. от Александър. Стан- 
кедимитровско. Санев ф.

Санкаж— умалит. от Сана. Ботевградско.
Санке м  — разновидност на Санко. Сан- 

кев ф. Плевен.
Санкййски ф — може би от санки(м) — 

поради често повтаряне на тая дума (?) 
Самоков, 1911.

Санко м  — видоизменено от Александър. 
Враца. Санков ф.

Сано м  — видоизменено от Александър. 
Враца. Санов ф.

Сан cap джйев ф — вм. Самсарджиев. Сли
вен, 1867.

Санта ж — съкрат. от Хрисанта. Горна 
Оряховица, 1894.

Сантаки м  — от Санто с гръцка умалит. 
наставка -аки. Сан таке в ф. Пловдив.

Сантел м  — от Сант(о)+ел. Сантелов ф. 
Рудозем, 1957.

Санто м  — видоизменено от Хрисант. 
Сантов ф. Русе, 1900.

Сантурджйев ф — от диал. *сант ур  
дж йя ’свирач на сантур’; вж. Сантуров. 
Горна Оряховица, 1905.

Сантуров ф — от тур. santur ’вид стру
нен музикален инструмент’ или съкрат. 
от Сантурджйев. Елена, 1900, Сливен.

Санчанин ф.
Саня ж — разновидност на Сана. Варна, 

р. 1957, 1958.
Сапандурски ф — видоизменено от Спан- 

дулиев (?) Пловдив.
Сапарев ф — навярно съкрат. от Сапа- 

ревски. Търново, Пловдив, Варна.
Сапаревски ф — от с. Сапарево (Станке- 

димитровско). Самоков.
*Сапо м  — може би от тур. sap ’клон, 

опашка на плод, дръжка на сечиво’ —  
защитно име по малоценен и постоянен 
предмет; срв. Стрехчо, Праго. Са по в ф. 
Разград, 1905.
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Сапбй м  — разширено от Сапо. Са пое в 
ф. Варна, 1940.

Сапонбвски ф — разновидност на Ca
ny нов (от гр. odiwov). Габрово, 1860.

Сапрйна ж — навярно „модернизирано“ 
от старото Заприна (?)

Сапрйнка ж — умалит. от Сапрйна. Ко
стенец, р. 1926.

Сапунаров ф — от сапунар . Сливен, 1883, 
Пловдив.

Сапунджйев ф — от сапундж йя  (от ар.- 
тур. sabuncu). На разни места из стра
ната.

Сапунков ф — разновидност на Сапунов. 
Пловдив, Стара Загора.

Сапунов ф — от сапун  или съкрат. от 
Сапунджиев. Габрово (Възраждането), Тряв
на, Русе, 1900, Свищов, Провадия, Търново, 
Стара Загора, Казанлък.

Сапунчо м  — от сапун. Единичен случай, 
р. към 1930.

Сапфара ж — вм. *Сафара; вж. Сафар. 
Салаш (Видинско).

Сара ж — библейско име, евр. ’госпо
дарка’. Типично за Банско. Рядко, старо. 
Сарий ф. Благоевград.

Сарабеев ф — вм. *Саранбеев; вж. Сарам- 
белиев. Брезово (Пловдивско), 1893, Бол- 
град, 1857.

Сараванов и Саравански ф — вм. Са-
ръиванов. Варна, Пловдив.

Саравко м  — правописна разновидност 
на Сарафко. Мърчаево (Софийско).

Сарагьолев и Сарагьолов ф — от с. Саръ- 
гьол (Блатница, Пазарджишко). Лъджа 
(Ивайловградско).

Сараджелиев ф — от с. Сараджа (Тол
бухинско). Каварна.

Сараджов ф — разновидност на Сарачев 
с турско дж вм. ч. Враца.

Сарадулов ф. Петърч (Софийско).
Сараев и Сарайов ф — може би от цари

градското училище Галата Сарай (?) Тър
ново, Сливен.

Сараевка ж — разновидност на Сарайка. 
София, р. 1913, Богданлия (Елинпелинскбу.

Сараилйев ф — вм. Саръилиев. Търнов
ско.

Сарайдараров ф — от диал. *сарайда- 
рар\ вж. Сарайдаров. Пловдив.

Сарайдаров ф — от диал. *сарайдар  ’кой
то живее в сарай, в дворец’ (пер.-тур. 
saraydar). Варна, 1900, Русе, Ямбол, Зла
тари (Македония).

Сарайка ж — видоизменено от Сарафка. 
Типично за Михайловград; Мрамор, Опиц- 
вет (Софийско).

Сарайски ф — от пер.-тур. saray ’дво
рец, богата къща’. Стара Загора.

Саракйн м — от диал. саракин  ’арабин, 
сарацин’ (ар.-гр. 2Japaxyjv<5g); срв. Роман, 
Куман. аракйнов и Саракйнски ф. Воден, 
Енидже (Ксантийско).

Саракйна ж — женска форма срещу Са
ракин. Бр. Миладинови, Струга, нар. 
песен.

Саракйня ж — вм. Саракйна. Н. Геров.
Сараклйдов ф — някаква разновидност 

на Саракинов с гръцка наставка (?) Колиби 
Черковище (Пирдопско).

Саракостов ф — вм. Саръкостов.
Сара кула ф — видоизменено от Сиракова 

(?) Кюстендил, 1879.
Саракчйев ф — от диал. *саракчия ’?’ 

(от тур. sank ’чалма’ или sink ’прът’). 
Айтос.

Саралйев ф —  вм. Саръилиев. Търново.
Сарамандов и Сарамандски ф. Търговище, 

Багренци (Кюстендилско).
Сафаманов ф — вм. Саръманов; вж. Саръ- 

Горнооряховско.
Сарамбелйев и Сараи бел йев ф — от с. Са-

ранбей (Септември, Пазарджишко), Па
зарджик.

Саранда1 ж — женска форма срещу Са- 
ранди.

Саранда2 м  — разновидност на Саранди. 
Демирхисарско, 16 в.

Саранди и Сарандьо м  — от гр. oapocvxa 
’40’ — защитно име: да доживее 40 дена 
(докато укрепне). Варна, Шумен, Сливен. 
Сарандев и Сарандиев ф. Варна, Шумен, 
Сливен, Нова Загора.

Сарандо м  — успоредна форма на Са
ранди с твърдо окончание. Сарандов ф. 
Котел, 1900, Ловеч, Калтинец (Горнооря
ховско).

Сар&нов ф — от колиби Сараните (Габров
ско). Габрово (Възраждането).

‘ Саратлййски ф ‘— вм. Суратлийски.
Сараулев ф.
Сараф м  — от сарафин  (ар.-тур. sarraf) или 

в смисъл на тур. insan sarrafi ’познавач на 
хората’ (?) Сарафов1 ф.
• Сарафйдов ф — от Сарафов2 с допълни
телна гръцка наставка. Стара Загора.

Сарафймка ж — вм. Серафимка. Костин
брод (Софийско).

Сарафинов ф — от сараф ин. Гоце Дел
чев, 1917.

Сарафка ж — женска форма от Сараф. 
Разград, Шумен, Русе, Берковица;'Михай
ловградско.

Сарафко м  — умалит. от Сараф. Долна 
Диканя (Радомирско). Сарафков ф.

Сарафов2 и Сарафски ф — от сараф(ин). 
Стара Загора, Свищов, Габрово, Медковец 
(Ломско).

Сарачев ф — от сарач ’седлар’ (ар.-тур. 
sara^, -ci). Айтос, Сливен, Търново.

Сарачйнов ф — от рум. saracime ’бедно 
рия, сиромаси’, като м  е заменено с по- 
обикновеното у нас н. Хърлец (Ореховско)-

Сардан м  — от Сард(о) ан. Сарда- 
нов ф.

Сардарев ф — вм. Сердарев.
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Cap де м .-7 - югозападна форма на Сардо. 
Сардев ф. Брезник.

Сардена ж — женска форма срещу Сардо, 
Сарде. Кукуш — нар. песен.

Сарджо м  от' Сарчо с озвучаване на 
рч в рдж. Кичебско. Сарджев и Сарджов ф. 
Кукуш, 1920, Калофер, Търговище.

С а р д о —  от Саро с вмъкнато д. Сардов- 
ски ф. Кюстейдйл.

Саревка ж — съкрат. от Сараевка. Дога- 
ново (Елинпелинско).

Сарийдаров ф — вм. Сарайдаров. Русе.
Сарйев и Сарййски ф — от тур. sari 

’жълт, бледен’; срв. Жълтов. Калофер, 
Айтос, Кюстендил, Пловдивско, Ботевград.

Сарййчев ф — от прякор Сарййчето ’ жъл
тичкия’; вж. Сарйев. Верен (Чирпанско).

Сарйков ф — от ар.-тур. sarik ’крадец’; 
срв. Крадлеков, или от тур. sink ’прът, 
върлинй’. Кюстендил, 1897, Станке Дими
тров, 1879, Варна.

*Сарйн м — . от Сар(о) +  ин.
Сарйнко м  — умалит. от Сарин. Сарйн- 

ков ф. Ксанти, 1917.
Сарйнчо м  — умалит. от Сарин. Сарйн- 

чев ф. Пловдив.
Сариянов ф — може би вм. Саръянов. 

Ловеч, 1920.
Сарканец ф.
Сардейз и Саркйс м — арменско име, 

дошло у нас чрез смесени бракове. Саркй- 
зов ф. Пловдив, Гаганица (Берковско).

Сарлов ф — от прякор Сарло  ’сив, сиво
ок човек’ (?) срв. Саро. Габровица (Пазар
джишко).

Сармунов ф — видоизменено от тур. sar- 
man ’голям, едър’ (?) Кула.

Саро м  — от Сяро (СЬро) със затвърдя
ване на с (някои го извеждат от Серафим, 
*Сарафим). Саро в ф. Айтос, Бургас, Беле- 
врен (Грудовско), Асеновград, Смолянско, 
Русе, 1900.

Сарпионов ф — вм. Серпионов. Враца.
Сарра ж  — правописна разновидност на 

Сара. Станке Димитров, 1834.
Сарсаков ф — от тур. sarsak ’съсипан, 

слаб, слабоумен’. Бургас, 1893, Пловдив.
*Сарчо м  — умалит. от Саро.
Саръ- от тур. sari ’жълт, бледен’ — 

първа съставна част на имена: С а р ъ г е о р -  
г й е в ,  С а р ъ и в а н о в  С а р ъ  и л й е в, 
С а р ъ м а н  ч е в , С а р ъ н е д е л ч е в ,  
С а р ъ н е д я л к о в ,  С а р ъ с т а  н е в  
и др.

Саръмов ф — от ар.-тур. sarim ’остър, 
резлив’. Стара Загора.

Сасаков ф  — видоизменено от Сисаков. 
Плевен.

Сасо м —  от народностно име сас ’саксо- 
нец; рудар’; срв. Куман, Сърбин. Сасов ф. 
Асеновград (македонец).

Сата ж — женска форма срещу Сато. 
Сатин ф.

Сатамов ф — нарочно видоизменено от 
*Сатанов (?) Марица (Харманлийско).

Сатаров ф  — от рум. satara ’неприятност^ 
беда’. Шумен.

Сатеминов ф.
Сати ж — „модернизирано’ от Сата. 

Айтос, р. 1928.
Сатилйна ж — от Сат(а) +  ли н а  (от Ка

лина, Малина, Ангелина или друго име)* 
Бургас, р. 1956.

Сатйна ж — от Сат(а) +  ина. Айтос,, 
р. 1903.

Сатия ж — разширено от Сата. Трън- 
ско.

Сатко м  — умалит. от Сато или от Садо.
•Сато м  — от рум. sat ’село’; вж. Сельо. 

Сато в ф. Самоков.
Сатонев ф — от диал. *сатона ’сатана,. 

дявол’; срв. Шейтанов.
Сатраков ф. Варна.
Саул м  — библейско име, евр. ’измолен 

(от бога)’. Саулов и Саул е в ф. Самоков, 
Самоковско, Търново, Силистра, 1895, Русе, 
Варна, Видинско. Саулски ф. Тетевен.

*Сафар м  — видоизменено от Сафир (?) 
Сафаров ф.

Сафйна ж — от ар.-тур. safa ’радост, 
веселие’; извеждат го и от Савина. Горна Ба
ня (Софийско).

Сафйнка ж — умалит. от Сафйна. Ляско
вец.

Сафйнко м  — мъжка форма срещу Сафин- 
ка. Сафйнков ф. Враца.

Сафир м  — разновидност на Зафир. 
Сафйров ф.

Сафйца м. Сафйцов ф. Пловдив.
Сафли м . Стара Загора, р. 1888.
Сафонов ф. Русе.
Сафтика лс. Браила, 1844.
Сахаков ф — старо румънско име, от 

арм. сахак  ’католик’. Шумен.
Саханджйев ф — от диал. сахандж йя  

’майстор на дребни медни съдове* (от ар.- 
тур.) Плевен, Русе, Разград, Мийковци 
(Еленско), Бургас, Кюстендил.

Саханеков ф — от *Саханов с вмъкнато ек.
Саханчев ф  — от прякор Саханчето. Бело- 

поляне (Ивайловградско).
Саханчйев ф  — разновидност на Сахан- 

джиев. Стара Загора.
Сахаров ф. Свищов, 1911, Търново, 1911.
Сахатчйев ф — от диал. сахат чйя  ’часов

никар’ (ар.-тур. saat^i). Габрово, Трявна.
Сахйев ф  — от ар.-тур. sahi ’верен, то

чен’. Сливен.
Сахралиев ф — вм. Зааралиев.
Сачаков ф  — от тур. sa^ak ’нещо разхвър

ляно, разпръснато’. Стара Загора.
Сачански ф — от с. Сачанлъ (Бежанци, 

Ивайловградско).
Сачко м  — умалит. от Сачо. Сачков ф: 

Белица (Разложко), Пазарджик.
г
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Сачмалйев и Съчмалйев ф — вм. *Сачма- 
джиев, от тур. sa^maci ’дърдорко’ (?) 
Пловдив.

Сачо м  — разновидност на Сако или от 
Савчо с изпадане на в (?) Сачев ф. Русе, 
Бояджик (Ямболско). Сачовски ф. Кнежа.

Саша1 ж — руско видоизменение на Алек
сандра. Рядко.

Саша2 м  — руско видоизменение на Алек
сандър. Рядко.

Сашка ж — умалит. от Саша1.
Сашко м  — умалит. от Сашо. Рядко.
Сашо м  — „побългарено“ от Саша2.
Сашов ф.(1ованчо Сашов, Казанлък, 1845).
Сбанов ф — правописна разновидност на 

Збанов. Стара Загора.
Сбирков ф  — от прякор С биркат а  ’обичал 

да се събира с хора, търсел сбирки, обще
ство). Смолян.

Сборчиков ф — от махала Сборище (Елен
ско). Гостилица (Дряновско).

Свакеров ф — разновидност на Свакяров. 
Лом, 1893.

Свакяров ф — от диал. *свакяр ’който 
сватосва, урежда женитби’. Велес, 1873.

Свалениклйев ф — от с. Сваленик (Ру
сенско). Русе.

Свастри м  — видоизменено от Севасти. 
Русе, 1869.

Сватов и Сватовски ф — от прякор Свата 
(бил сват на мнозина или казвал на мнозина 
„свате“). Калофер, 1845, Габрово, 1897, 
Плевен.

Свахаров ф — от диал. *свахар\ вж. 
Свакяров.

Свачицов ф — от прякор Свачицат а; вж. 
Свакяров. Варна.

Свежа ж — от прил. свежа. Варна, р. 1957, 
Радомир, р. 1959.

Свежен м  — мъжка форма срещу Свежа. 
Шумен, р. 1959.

Свежин ф — псевдоним — от свеж.
Свежинов ф — измислено име на преи

менуван циганин. Костенец, 1966.
Сверецов ф — вм. Свирецов. Бургас.
Светйчко м  — умалит. от Светия1. Све- 

тйчков ф.
Светйя1 м  — от светия ’1. светец; 2. ико

на’. Светйев ф. Голямо Шивачево (Сливен
ско), Сливен.

Светйя2 ж — женско име от Светия1; 
срв. Икония. Голямо Шивачево (Сливен
ско), Толбухин, Гаргалък (Румъния).

Светна ж — навярно от Саветка.
Светко м  — видоизменено от Цветко (?) 

Светкович ф. Толбухин (гроб) — македонец.
Светла ж — от прилаг. светла или пре

вод на гр. Фота.
Светла-Зора ж. Ново, може би единичен 

случай.
Светлан м  — от прилаг. свет ъл или пре

вод на гр. Фоти. Ново, рядко. Светлй- 
нов ф — навярно превод на Фотев. Троян.

Светлана ж — от Светл(а) +  Плов
див, р. 1898, Благоевград, р. 1902, Шумен 
(на баба си Фотя), 1940, Брезово, Пловдив
ско (на баба си Стана).

Светлена ж — от Светл(а) +  ена. Варна.
Светлейка ж умалит. от Светлена.
Светленскй ф—от с. Светля (Радомирско). 

Радомир.
Светлйн м  — от свет ъл; вж. Светлан. 

Рядко. Светлйнов и Светлйнски ф.
Светлйна ж — женска форма срещу Свет

лия или направо от светлина. Шумен, 
р. 1911, Варна.

Светлйнка ж — умалит. от Светлина. 
Зимница (Ямболско).

Светлйчников ф. Търново, 1940.
Светло м  — разновидност на Светльо с 

твърдо окончание. Свет лов ф. Пловдив, 
София.

Светлозар м  — от Светозар, променено 
покрай светъл. Светлозаров ф.

Светлозара ж — женска форма от Светло
зар. Ново, рядко.

Светлозарка ж — умалит. от Светлозара. 
Търново, р. 1926.

Светлолйка ж — от прил. светлолика. 
Стара Загора, р. 1950.

Светломйр м  — от Светомир; вж. Светло
зар. Ихтиман, р. 1951, 1956. Старо село 
(Силистренско), 1963. Светломйров ф.

Светломйра ж — женска форма от Светло- 
мир. Ново, рядко.

Светлослав м  — от Светослав; вж. Светло
зар. Плевен, 1957.

Светльо м  — съкрат. от Светослав или 
превод на гр. Фоти. Светлев ф. Карлово, 
Карловско, Пловдив. Светльов ф. Чепинци 
(Софийско).

Свето ф. (Братя Свето, Пловдив, 1909).
*Световйд м  — старинно име ’свет, све

щен образ’. Световйдов ф. Силистра, 1893.
Светогорски ф — от Света гора. Кюстен

дил, 1920.
Светозар м  — старинно име ’който оза

рява със светлина’. Трънско, Пазарджик, 
р. 1877, Плевен, 1880, Самоков. Светоза
ров ф.
I Светозара ж — женска форма срещу Све
тозар. Дряново, 1911, Търново, р. 1881, 
1885, 1906, Шумен, р. 1920, 1924, Горна Оря
ховица, р. 1891.

Светолйк м  — от свет ъл лик . Сливница, 
р. 1952.

Светомйр м  — сравнително ново име, 
което може да значи ’мир на света* или 
’светъл мир’.

Светополк м  — от рус. Святополк. Плов
див, р. 1881.

Светослав м  — старинно име ’който има 
силна, свещена слава*. Подновено от Въз
раждането насам. Светославо в ф.

Светостаки м  — видоизменено от Сева- 
стаки. Светостакиев ф.
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Светулков ф — от свет улка . Враца (вън
шно лице).

Свечников ф — от диал. свечник\ вж. 
Свещников.

Свещаров ф — от свещар или превод на 
тур. Мумджиев. Пловдив, Враца, Търго
вище, Етрополе,

Свещеников ф — може би измислено от 
Йор. Йовков.

Свещников ф — от прякор Свещника (на
вирал се да „свети“на уединени събеседници). 
Кнежа, Борован, Нивянин (Белослатинско).

Свйла ж — от свила (коприна). Шумен, 
р. 1958.

Свилан м — разновидност на Свилен. 
Железница (Софийско). Свиланов и Свилан- 
ски ф. Железница.

Свиларов и Свиларски ф — от свилар  
’който точи свила’ или превод на Казасов.

Свйле м  — съкрат. от Свилен. Радомир.
Свйлен м  — от прилаг. свилен ’нежен или 

с нежка коса като свила’. Софийско, Само
ковско, Годеч. Свйленов ф. Софийско, Ихти
манско. Свйленски ф. Пелово (Плевенско), 
Плевен.

Свйлена ж — женска форма срещу Сви
лен. Трайково (Ломско), Дряново, р. 1963.

Свйленка ж — умалит. от Свилена. Го
деч ко, Трънско.

Свйленко м  — умалит. от Свилен. Слив
ница.

Свйлко м  — умалит. от Свилен. Мрамор 
(Софийско). Свйлков ф. Михайловградско. 
Мрамор.

Свйлчо м  — умалит. от Свилен. Свйлчев ф.
Свинаров и Свинарски ф — от свинар  

’пастир или търговец на свине’. Пирдоп, 
Златица, Сопот, Калофер, Пловдив, Сливен, 
Правец (Ботевградско).

Свинтйла ф — полско или унгарско име: 
дядото бил въстаник от 1848 г. и заедно с 
други емигрирал в Шумен.

Свинярски ф — разновидност на Свинар
ски. Лом, 1917, Чепинци (Софийско).

Свирачев и Свирачов ф — ог свирач. 
Чирпан, Пловдив, Разград.

Свйревски ф — навярно видоизменено от 
Свирчовски. Ловеч.

Свирецов ф  — от свирец. Бургас.
Свирински ф — от свирня  (?) Троян, 1878.
Свиркаров ф  — от диал. *свиркар  ’който 

си подсвирква, свирчо’. Асеновград, 1879.
Свйрков ф — от диал. *свйрко ’свирчо’. 

Райково (Смолянско), Пловдив.
Свйрски ф — от свирка  (?) Русе.
Свйрчев ф  — от свирчо ’който си подсвир- 

ва с уста’. Твърдица (Сливенско).
Свйтката пр  — от диал. свит ка  ’1. искра; 

2. нещо много мъничко, трошка’. Враца. 
Свйтков ф. Горни Богров (Софийско).

Свичанов ф. Враца (външно лице).
Свищовлйев ф — от диал. свищовлйя 

’жител на град Свищов’. Русе.

Свобода ж — от свобода или превод на 
гр. Елевтерия. Типично за Русе и Шумен 
от Освобождението в 1877 г. насам; Пазар
джик, Станке Димитров, Балчик.

Свободан м  — мъжка форма от Свобода. 
Стража (Русенско).

Свободанка ж — женска форма срещу Сво
бодан Кратово, 1942.

Свободйн м  — разновидност на Свободан. 
Гоз (Брезнишко). Свободйнов ф. Гоз.

Своббдка ж — умалит. от Свобода. Рядко.
Свободно м  — мъжка форма от свобода или 

превод на гр. Елевтер. Рядко.
Свободозара ж — от Свсбзда и Зара (на

вярно на двете баби). Русе, р. 1937.
Свободолюб м  — от свободолюбив. Липни- 

ца (Ботевградско), р. 1930.
Сврака(та) пр  — от сврака (навярно имал 

креслив глас). Кюстендил, 1879. Свраков ф. 
Кюстендил, 1879, 1952, Беляковец (Търнов
ско) Видинско, Варна, Церова кория (Горно
оряховско).

Свръдлев ф — от свърдел , свръдле.
Свършйто пр  — от често повтаряно 

„свърши“. Чирпан, 1960.
Сгура, Сгуро — вж. Згура, Згуро.
Себастиян м  — вм. Севастиян (със за

падно б  вм. в). Плевен, р. 1922, Мездра, 
р. 1958.

Себеслав м  — може би измислено от 
Ст. Загорчинов.

Сева ж — съкрат. от Севастия. Софийско, 
Карнобатско. Севин ф. Каварна.

Севар м  — име на среднобългарски вла
детел. Единичен случай.

Севаст м  — от гр. 2е|Заот6б ’почитан, 
почтен’. Пловдив, р. 1872.

Севаста ж — женска форма срещу Се
васт. Свищов, Русе.

Севастаки м  — от Севаст с гръцка ума
лит. наставка -а к и . Враца, Вършец, Ми
хайловградско. Севаст&киев ф. Берковско, 
Видинско.

Севастакия1 м  — разширено от Севаста
ки. Трън.

Севастакия2 ж — женска форма от Сева
стаки. Трън.

Севасти м  — разновидност на Севаст или 
Севастиян. Търново, р. 1871.

Севастйн м  — от Севаст -{- ин.
Севастйца ж — от Севаст(а) +  ица. Ми

хайловград.
Севастйя ж — от гр. Ие̂ ао-п}. Станке Ди

митров, р. 1843, Самоков, Ломско, Своген- 
ско, Горубляне (Софийско).

Севастиян м  — гр. SsfJaaTiavtfg, срод
но със Севаст — име на календарски све
тия. Лозен (Софийско), р. 1908, Пловдив. 
Севастиянов ф. Варна, Враца.

Севастияна ж — женска форма срещу 
Севастиян. Михайловград, Самоков.

Севастоиулов ф  — от Севаст с гръцко и 
българско окончание. Варна, 1897.
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Севатйя ж — разновидност на Севастия. 
Каварна.

Севда ж — от ар.-тур. sevda ’любов*. 
Нарядко из страната.

Севдаки м  — от Севдо с гръцка умалит. 
наставка -аки. Севдакиев ф. Елин Пелин.

Севдал м  — от ар.-тур. sevdali ’влюбен’ 
или от Севд(о) -f- ал. Севдалов ф. Търго
вищко.

Севдалена ж — разновидност на Севда
лина. Трънско.

Севдалйн м  — мъжка форма срещу Севда
лина. Русе, Горна Оряховица, Враца, 
Гривица (Плевейско). Севдалйнов ф .

Севдалйна ж — от Севд(а)+ лина \ срв. 
Ангелина, Калина. Никопол, Петрич, Скра
вена (Ботевградско).

Севдан м  — от Севд(о) +  ан. Севлиевско. 
Севданов ф. Варна.

Севдана ж —  от Севд(а) - f -  ана. Варна. 
Севдарйна ж — видоизменено от Севда

лина. Търново.
Севделйн м  — видоизменено от Севдалин. 

Кнежа, р. 1949.
Севделйна ж — разновидност на Севда

лина. Лозен (Софийско).
Севд&н м  — от Севд(о) +  ен. Баня (Ми

хайловградско).
Севдена ж — от Севд(а) +  Софийско, 

Пернишко, Брезнишко, Радомир.
Севди м  — съкрат. от Севдалин или от 

Севден.
Севдо м  — мъжка форма срещу Севда. 

Севдов ф.
Севдол м  — от Севд(о) +  ол. Севдолов ф.

Шумен.
Севелйн м  — видоизменено от Савелин. 

Самоков.
Севелйна ж — видоизменено от Савелина. 
Севенко м  — умалит. от Севи. Пловдив, 

р. 1921.
Север м  — рум. Sever, от лат. severus 

’сериозен, строг’. Северов ф.
Севержанов ф — някакъв чужд изговор 

на *Северянов (?) Стара Загора, 1960. 
Северйн м  — рум. Severin; вж. Север. 
Северйна ж — женска форма срещу Се

верни. Видин, Годечко, Софийско.
Северйнка ж — умалит. от Северйна. 

Вердикал, Костинброд, Царичина (Софий
ско), р. 1856. Трънско, Омуртагско.

Северняшки ф — от северняк ’жител на 
Северна България’. Смочан (Ловешко), 

Севета ж — видоизменено от Савета. 
Станкедимитровско.

Севи м  — североизточна форма на Сево. 
Златар (Преславско), Шумен. Севев ф. 
Шумен, 1860, Търговище, Смядово (Прес
лавско).

Севйл м  — вм. Сивил или от Сев(и)+  
ил. Сливен. Севйлов и Севйлев ф.

Севка ж — умалит. от Сева или от Севда. 
Софийско.

Севко м  — умалит. от Сево, Севи или от 
Севдо. Севков ф. Шумен, Пловдив.

Севлад м  —от старинно Всевлад. Преслав
ско, 15— 16 в.

Севлйевски ф — от град Севлиево. По
пово, 1908.

Севлййка ж — умалит. от Севлия. Сомо
вит, р. 1939.

Севлйя ж — от Селвия с метатеза на лв. 
Казанлък, р. 1926.

Сево м  — видоизменено от Севдо, от 
Север или от Евсевий (?) Шумен, Крумов
град, Кърджали, Дебър (Македония). Сй- 
вов ф. Варна, Търговище, Айтоско, Кърджа
ли, Радомир.

Севолд м  — видоизменено от рус. Всг- 
волод. Тутракан.

Севрйев ф — вм. Сивриев. Търново, Дря
ново.

Севтерски ф — вм. Сефтерски. Кюстендил.
Севтора ж — вм. Сефтора. Михайлов

град.
Севуна ж — от Сев(а) +  уна . Пиринско.
Севчо м  — умалит. от Сево.
Севьо м  — успоредна форма на Сево с 

меко окончание. Севев ф.
*Сегал м  — от Сег(о) - f  ал. Сегалов ф. 

Горна Оряховица, 1900.
*Сего м  — от Секо с озвучаване на к  в г, 

Сегов ф. Варна.
*Седа ж — женска форма срещу Седо или 

съкрат. от Седефа, Седева.
Седева ж — от Седефка к преход на ф във 

в. Брезник.
Седеков ф — от Седов с вмъкнато ек. 

Варна.
Седенка ж — защитно име: да се заседи, 

да остане жива. Разлог.
Седеф м  — от седеф ’1. вид лъскава ми

дена черупка за украса; 2 . ароматно гра
динско цвете’ (ар.-тур. sedef). Плевен, Ка
занлък. Седефов ф.

Седефа ж — женска форма срещу Седеф.
Седефен м  — от прилаг. седефен; вж. 

Седеф. Мездра.
Седефка ж — умалит. от Седефа. ЮЗБ.
Седефчо м  — умалит. от Седеф. Софийско, 

Радомирско,Станкедимитровско. Седефчев ф .
Сединя ж — от Сед(а) +  иня  (?) Банско.
Седка ж — умалит. от Седа или право

писна разновидност на Сетка. Велинград.
Седлаков ф — от чеш. sedlak ’селянин, 

селски стопанин’.
Седларски ф— от седлар ’майстор на седла’. 

Стралджа (Ямболско), Ямбол.
Седлачки ф — може би разновидност на 

Седлаков. Михайловград.
Седлоев ф — от прякор Седлдто (?) Яко

руда (Разложко), Банско, Самоков.
Седлярски ф — разновидност на Седлар

ски. Сливен (гроб).
Седмаков ф — от седмак ’дете седмаче’. 

Трявна, Стара Загора, Пловдив.
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Седо м  — разновидност на Садо с изго
вор е за старото гь. Седо в ф. Търново, 1940.

Седулияшки ф — от диал. Сейдоллия, жи
тел на с. Сейдол (Разградско). Пловдив.

Седянков ф  — от колиби Седянковци 
(Габровско). Пловдив.

Сезон м  — от фр. saison ’годишно време, 
сезон*. (Сезон Антонов Василев, с. Благово, 
Михайловградско, музикант, може би ци
ганин, който разчита на сезона).

Сейзов ф — от диал. сейз(ин) ’коняр’ 
(ар.-тур. seyis). Карлово, Казанлък, Търно
во, Македония.

Сейзински ф — видоизменено от сеизин ; 
вж. Сейзов. Ловеч.

Сейко м — умалит. от Сейо или съкрат. 
направо от Елисей. Габрово, 1833, Ловеч, 
1873, Плевенско, Русенско, Дебърско (Ма
кедония). Сейков ф. Павликени.

Сейкоолу ф — вм. Сейков с турско окон
чание. Павликени (там го преосмислят по 
глагола сея — бил разсеял житото).

Сейменлййски ф  — от диал. сейменлйя  'жи
тел на с. Сеймен или Сеймените’. Айтос.

Сейменов и Сейменски ф — от с. Сеймен 
(има три такива села). Харманлии, Пазар
джик, Ръжево Конаре (Пловдивско), Ве
линград.

Сейно м  — успоредна форма на Сейко с 
друго окончание; срв. Стойко и Стойно. 
Сейнов ф. Севлиево (гроб).

Сейо м  — съкрат. от Елисей.
Сейрекбасанов ф — от тур. seyrekbasan 

’който стъпва рядко, прави едри и редки 
крачки’; срв. Редкостъпов.

Сейреков ф — от тур. seyrek ’рядък, ряд
ко’ или съкрат. от Сейрекбасанов. Плевен, 
1893, Шумен, 1905, Стара Загора, Трън, 
Варна.

Сека1 ж — по-нова форма на Секя. Бусин- 
ци (Трънско), 1962.

Сека2 м  — западна форма на Секо. Трън
ско, 1880.

Секал м  — от Секол с акане; срв. Нягал. 
Секалов ф. Лясковец, Велинград.

Секеларов и Секиларов ф — вм. Сакеларов. 
Шумен — от Станкедимитровско, Калтинец 
(Горнооряховско).

Секименски ф — от разговорно секиме 
’не меетрижа, пет пари не давам’ (от тур.) 
Скравена (Ботевградско).

Секир&нов ф — от *секиран  ’който все 
носи секира’ (?) Режанци (Брезнишко).

Секираров ф — от диал. *секирар  ’брад- 
вар’ или от Секиларов с асимилация на л  
в р. Куманово, 1917.

Секйрски ф — от с. Секирна (Брезнишко). 
Радомир.

Секлемов ф — от диал. секлем ’пълен и 
задънен с платно чувал’.

Секлеров ф.
Секлунов (и Саклунов) ф — разновидност 

на Сиклунов. Русе, 1936.

Секо м  —съкрат. от Секул, Секол. Секов ф. 
Пазарджик, Варна.

Секол м  — вм. Секул. Секолов ф. Кара- 
бунар (Пазарджишко).

Сексенджйев ф — от диал. сексенджия 
’който кара товарни коне* (от тур.) Дой- 
ренци (Ловешко).

Сексенов ф  — от тур. seksen *80* (когато се 
родил, баща му бил на 80 години) ? Кър- 
ли.

Секуев ф — от рум. seciii ’трансилвански 
унгарец’. Силистра.

Секул м  — от унг. szekely ’трансилван
ски унгарец* или от рум. secul ’силен, 
суров’. Македония, Перник, Банкя, Карно
бат, 1878. Секулов ф. Санданско, Горна Ба
ня, Плевен, Пловдив. Секулски ф. Благоев
градско.

Секула м  — по-стара форма на Секул. 
Етрополски манастир, 1648, Княжево. 1917.

Секулйн м  — от Секул +  ин . Илиянци 
(Софийско), 1962.

Секулички ф.
Секуна ж —  от Сек(а) 1 - f -  ун а . Златуша 

(Софийско).
Секундина ж — от секунда  или от лат.
secunda ’втора* (?) Пловдив, 1881.
Секя ж — женска форма от мъжката 

Сека. Трънско, 1880.
Села ж — женска форма от Село. Трън

ско.
Селановски ф — от с. Селановец (Оре- 

ховско). Орехово, 1900^
Селапов ф. Плевен, 1900.
Селва ж — съкрат. от Селвия. Пловдив.
Селвелй и Селвилй лр='севлиевец*. Габ

рово, 1833, Търново, 1853. Селвелйев ф. 
Габрово, 1900, Бургас, Айтос.

Селв&та ж  — от Селв(а) +  £т а. Южна 
Тракия.

Селвйна ж — от Селв(а) +  има. Пловдив.
Селвйя ж — от дърво селвйя ’кипарис’ 

(пер.-тур. selvi). Връв (Видинско).
Селджйков ф — от с. Селджиково (Калоя- 

ново, Пловдивско). Пловдив.
Селджобалйев ф — от диал. селдж обалия 

’жител на Селджиково’; вж. Селджйков. 
Пловдив, 1900, Сливен, 1900.

Селдо м  — от Сельо, Село с вмъкнато д. 
Селдов ф. Асеновград, 1900.

Селе м  — разновидност на Сельо. Г. Геров
Селевелй п р  — вм. Селвелй. Габрово, 

1900.
Селена ж — от Сел(а) +  ена• Трънско. 

Селенски ф Кюстендил, 1893.
Селенчев ф — от диал. селенче ’селянче’ 

(?) Пловдив.
Селймж—от растение селим  или от ар.тур. 

selim ’здрав’. Селймов ф. Душилница (Лом
ско), 1870, Търново, Пещера.

Селйма ж — женска форма срещу Селим. 
Трънско, Благоевград, Лозен (Софийско).
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Селимйнски ф — произволно видоизме
нение от Сливенски. Сливен (Възраждането).

Селимйр м  — старинно име „да насели 
света“. Синод, именник.

Селимйра ж — женска форма от Селимир. 
Синод, именник.

Селймка ж — умалит. от Селима. Горуб
ляне, Казичене, Горни Богров, Челопечене, 
Войнеговци (Софийско).

Селймски ф — навярно от Селим махала 
(Киркова махала, Ловешко). Плевен.

Селйна ж — от Сел(а) +  ина.
Селйнка ж — умалит. от Селйна. Бело

градчик.
Селка ж — умалит. от Села. Селкински ф. 

Пловдив.
Селма ж — навярно от името на швед

ската писателка Селма Лагерльоф; вж. 
Зелма. Единичен случай.

Селнички ф. Кюстендил.
*Село м  — успоредна форма на Сельо с 

твърдо окончание. Селов ф. Тулча, 1853.
Селски ф — от селоу селски. Айтос.
Селчо м — умалит. от Сельо, Село. Сел- 

чев ф. Овчеполци (Пазарджишко).
Сельо м  — съкрат. от Селимир и преосмис- 

лено по село — пожелателно име: да остави 
потомци за цяло село. Селев (и Селиев) ф. 
Шумен.

Селя ж — успоредна форма на Села с 
меко окончание. Трънско.

Селяко в ф — от прякор Селяка. Русе.
Селямов ф — от ар.-тур. sel&m ’поздрав’. 

Лом, 1917, Пловдив.
Селямсъзов ф — от диал. селям съз ’който 

не (обича да) поздравява* (ар.-тур. 
selamsiz).

Селянов ф — навярно вм. Силянов. Си
листра, 1917.

Селяновски ф — от селяновец ’жител на 
махала Селянин, Вакарелско’ (?) Самоков.

Селяшки ф — разновидност на Селяков 
(навярно псевдоним).

Сема ж — женска форма срещу Семо. 
Бяла, Ботевградско.

Семан м  — от Сем(о) +  ан. Семанов ф.
Семен м  — от Сем(о) +  е н • Семенов ф. 

Пловдив.
Семенаров ф — от семенар. Търново, 1911.
Семендра ж — име на хала в нар. песен.
Семенлййски ф — вм. Сейменлийски.
Семерджй пр  — от тур. semerci ’самар- 

джия’. Севлиево, 1900. Семерджйев ф. На 
разни места из ИзБ.

Семйдов ф — вм. Симидов. Свищов, 1888.
Семйзов ф — от тур. semiz ’тлъст, угоен’. 

Свищов, Русе, Бяла, Карлово, Пещера.
Семйр м  — от старинно * Всемир. Семй- 

ров ф.
Семирамис ж — гр. 26p.tpap.tg — ле

гендарна вавилонска царица. Каварна, 
р. 1905.

Семйрчол* —умалит. от Семир. Горна Оря
ховица — нар. песен.

Семка ж — умалит. от Сема или женска 
форма от Семко. Тетевен, 1648, Сливен, 
1900.

Семко м  — умалит. от Семо. Ботевград, 
Ботевградско, Враца, Клисура (Карловско), 
Слатино (Сопотско), Нова Загора, Новоза
горско, Сливен. Семков ф. Семко веки ф. 
Осиковица (Ботевградско). Семкооглу ф  
с турско окончание. Асеновград, 1900.

Семо м  — съкрат. от старинно Семислав, 
а то от t'BMb ’човек, личност’ и -слав. Русе, 
Габрово, Стара Загора. Семов ф. Русенско, 
Провадия, Сливен Горнооряховско, Павли- 
кенско, Стара Загора, Руска Бела (Вра
чанско).

Семча м  — западна форма на Семчо. 
Трънско.

Семчо м  — умалит. от Семо. Семчев и 
С£мчов ф. Михайловград.

Семянски — в имена на местности: С е- 
м я н с к и  д о л ,  С е м я н с к а  п о  л е 
на,  С е м я н с к и  к а м и к .  Вр ачеш 
(Ботевградско).

Сена ж — съкрат. от Алисена, Поликсена 
или друго подобно име. Трънско.

Сенадйн м  — вж. Синадин. Бистрица 
(Софийско), 15— 16 в., Демирхисарско, Ку- 
кушко, Неврокопско. 16 в.

Сенгалович ф.
Сендо м  — от Сено с вмъкнато д. Сендов ф. 

Асеновград, 1908, Кърджали, Вълчедръм а 
(Ломско).

Сендрьо м  — видоизменено от Сендо. 
Сенлрев ф. Розово (Брациговско).

Сени ж — съкрат. от Поликсени. Варна, 
р. 1957.

Сенйя ж — съкрат. от Поликсения. Долна 
Мел на (Трънско).

Сенка ж — умалит. от Сена. Търново, 
р. 1907, Павликени, Страхилово (Русенско).

Сенкйш м  — от Сенк(о) +  иш. Сенкйшов 
ф. Чупрене (Белоградчишко).

Сенко м  — умалит. от Сено. Михайлов
градско, Карнобат. Сенко в ф. Юделник 
(Русенско).

Сенна ж. Силистра, 1893.
Сено м  — видоизменено от Асен, Ясен, 

Арсен или друго подобно име. Тетевен, 
1648, Брусен (Тетевенско). Сенов ф. Кру- 
мово (Варненско). Сеновски ф. Кардам 
(Поповско).

Сента ж — съкрат. от Сентия. Трън.
Сентйя ж — женска форма от Сенто. 

Трън.
Сенто м  — видоизменено от Авксепти. 

Сентов ф. Трънско.
Сенчо м  — умалит. от Сено. Казанлък, 

1843.
Сеня ж — женска форма срещу Сено. 

Лопян, 1648.
Сепаревски ф — вм. Сапаревски.
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Сепетлйев ф — от някое село с подобно 
име или от тур. sepetli ’който все носи 
кошница’ (?) гр. Марица.

Сепетчйев ф — от диал. *сепетчйя ’кошни
чар’ (тур. sepet£i).

Сепов ф. Русе, 1917.
Септемврййка ф — от месец септ ември  

(1944).Световрачане (Софийско),р. 1. 9. 1945, 
Казанлък, 1960.

Сепчев ф — разновидност на Сепов. Цари
град, 1873.

Сера ж — западна, екавска форма на 
Сяра. Старо, вече изоставено.

Сераджанов ф — вм. Сириджанов. Ценино 
(Новозагорско).

Сераков ф — вм. Сираков. Свищов, 1908.
Серапион м  — гр. Zepaxcieov — от името на 

една египетска богиня. Серапионов ф. Кня
жево, 1893, Враца, 1949.

Сераф м  — вм. Сараф или съкрат. от Се
рафим. Елин Пелин.

Серафйм м  — от сераф йм , според библей
ската ангелология: ангел от висш разред, 
евр. „пламенен“. На разни места из страната. 
Серафймов ф.

Серафйма ж — женска форма от Серафим. 
Врачанско, Михайловград, Сухиндол (Се
влиевско).

Серафймка ж — умалит. от Серафйма. 
Вършец.

Серафйн м  — от Серафим с много по- 
разпространеното окончание -ин. Чепинци, 
Лозен (Софийско), Елин Пелин. Серафй
мов ф.

Серафйна ж — женска форма от Серафйн. 
Софийско, Михайловград, Бериево (Севлиев
ско), Пещера.

Серафйнка ж — умалит. от Серафйна. 
Богунец (Софийско), Караполци (Елинпе- 
линско), 1898.

Сербезов ф — от разгов. сербез ’смел, 
безстрашен’ (пер.-тур. serbaz). Казанлък, 
Чирпан, Нова Загора, Харманли, Па
зарджишко.

Сергеджйев ф — от разг. сергидж йя  ’про
давач на сергия’ (тур. sergici). Казанлък.

Сергей м  — разновидност на Сергий. 
Видин, Вълчитрън (Плевенско). Сергеев ф . 
Русе.

Сергенски ф.
Серги м  — съкрат. от Сергий. Радомир

ско, Михайловград, Михайловградско, Пор
дим (Плевенско). Сергев ф. Брезник, Русе, 
1890, Дряново (гроб).

Сергиа м  — от родителната форма на 
Сергий. Кичевско.

Сергиенков ф — от украинско Сергиенко 
t допълнително българско окончание.

Сергий м  — от лат. Sergius — старо ро
дово име с вероятно значение ’служител’ — 
име на календарски светия. Калофер, 1849, 
Стара Загора, 1930. Сергиев ф. Калофер, 
1853, Плаковски манастир, 1845.

Сергйл м  — от Серг(и)4-цл. Сергйлов ф* 
Сергйн м  — от Серг(и)-|-ш*. Сергйнов ф. 

Завала, Конска (Брезнишко).
Сергйна ж — женска форма от Сергии. 

Видин.
Сергия ж — женска форма от Серги. 

Кюстендилско.
Сердаров, Сердарев и Сердарски ф — от

остар. сердар ’1. главатар; 2. администра
тивен чин в Турско’ (пер.-тур. serdar). 
Габрово, 1908, Пазарджик, Церово (Па
зарджишко), Враца, Нова Загора, Берков
ско, Герман, Лозен (Софийско).

Сердо м  — от Серо с вмъкнато д. Мра
мор (Софийско). Сердов и Сердев ф. Мрамор,.. 
Панчарево, Враца, Михайловград.

Сережанов ф  — видоизменено от Сири
джанов. Ямбол.

Серезлй /г/?=жител на град Серес. Лом, 
1870.

Серезлйев и Серезлййски ф — от прякор 
Серезли(ят а). Плевен, 1882, Пещера, 1900, 
Гоце Делчев, Кърджали, Карнобат.

Серейдаров ф — вм. Сарайдаров. Само
ков, 1893.

Серекбасанов ф — вм. Сейрекбасанов. 
Никополско.

Сереков ф — вм. Сейреков или от Серев 
с вмъкнато ек. Троян, 1893, Русе.

Серелещов ф — вж. Сиралещов. Велин
град.

*Серен м  — от Сер(ьо)+ен. Серенов ф. 
София, 1927.

Сереняков ф — вм. Сиреняков. Видин. 
Сереожа м  — изопачено от рус. Сергжа. 

Толбухин, р. 1951.
Серетлйев ф — от диял. серет лйя  ’жи

тел на някое село от областта на река Серет 
в Румъния’.

Сержанов ф — видоизменено от Сера
джанов. Казанлък.

Серкеджйев ф — вм. Сиркеджиев. Кук
лен (Асеновградско), Пловдив, Сопот, Ка
занлък.

Серкето пр  — от пер.-тур. sirke ’оцет* 
или от тур. sirke ’гнида’. Чирпан, I960.

Серкйз м  — вм. Саркиз. Серкйзов ф. 
Пловдив, Пазарджик.

Серкмеджиев ф — от диал. *серкмедж ия 
’който плете и продава мрежи, серкмета’. 
Стара Загора.

Серко м  — умалит. от Серьо. Кула. 
Серков ф. Кула, Пловдив.

Серлински ф. Кюстендил, 1879.
Серо м  — западна, екавска форма на 

Сяро. Серо в ф. Рибен (Плевенско). С е - 
р о в о т о местност в Правешка Лакавица 
(Ботевградско).

Серпион м  — съкрат. от Серапион. Го- 
лемо Пещене (Врачанско). Серпионов ф. 
Враца.

Серсемов ф — от разг. серсем ’глупак, 
разсеян’ (пер.-тур. sersem). Враца.
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Сертев и Cep то в ф — от разг. серт  ’лют, 
жесток, строг’ (тур. sert). Търговище, 
Нова Загора, Стара Загора, Михайловград.

Серткостов ф — от серт Коста; вж. Сер
тев. Сливен, 1893.

Серчо м  — умалит. от Серьо. Кула. 
Серчев и Серчо в ф. Сопот, Враца. С е р- 
ч о в о местност в Правешка Лакавица 
(Ботевградско).

Серьо м  — от диал. сер (сЪр) ’сив’ — 
защитно име; вж. Сяро. Серев, Серьов и 
Сериов ф. Плевен, Плевенско, Ловеч, 
Луковитско, Пазарджик, Пловдив, Трявна.

Серьожа м  — от рус. Сережа, умалит.
. от Сергей, Шумен, р. 1958, Берковица, 

,р. 1959 и на други места.
Серяков ф  — от диал. *серяк ’сив, сиво

ок човек’ или видоизменено от Сейреков. 
Овищов, 1897, Варна.

Серян м  — от Серь(о)+а«. Сер я но в ф.
Сестримски ф — от с. Сестримо (Пазар

джишко). Ихтиман.
Сета ж съкрат. от Севета, Елисавета. 

Станке Димитров, р. 1840, 1859, 1862,
1864, Радомир, Трънско, Сливнишко, Ма

залата (Плевенско), р. 1874, Шипочано 
(Самоковско), Самоков, Видин. Сетин ф. 
Враца, Вършец.

Сетка ж — умалит. от Сета. Станке Ди
митров, 1844, Подгумер (Софийско).

Сетраков ф. Русе.
Сефа ж гг- от Сева с промяна на в във ф. 

Сефин ф. Брацигово.
Сефалеров ф — от диал. *сефалер ’ра

дости, веселби’ (от ар.-тур. safalar) ? Асе
новград.

Сеферйн м  — от Северин с промяна на 
в във ф. Мокреш (Ломско). Сеферйнов ф. 
Враца, Кремиковци.

Сеферйна ж — женска форма от Сеферйн. 
Ломско, Кула, Михайловградско, Бер
ковско.

Сеферйнка ж — умалит. от Сеферйна. 
Елин Пелин. Сеферйнкин ф. Пазарджик.

Сеферов ф — от диал. сефер ’поход, .пъ
туване’ (ар.-тур. sefer). Варна, Бургас, 
Чирлан.

Сефтерски ф — от диал. * сефте р  ’който 
т б̂ича да прави сефте, да купува или хапва 
пръв’ (?) Разградско.

Сефтбралс. Михайловград, р. 1928, Чемиш, 
р. 1933, Камена Рикса, р. 1937.

Сечан м . Сечанов ф. Воден (Македония^.
Сеч а н ката пр  — от забравеното вече име 

Сечан или Сечанов. Стара Загора.
Сеченски и Сечйнски ф — от някоя ме

стност Сечината или Сечински дол. Пле
венско, Шумен.

*Сечко м  — от народно сечко ’февруари’ 
(роден през тоя месец и му дали ново, за
щитно име). Сечков ф. Тръсино (Кюстен
дилско), Кюстендил, Куманово, 1917, Сла
вяново (Плевенско), Дебър (Първомай

ско), Силистра, Бенковски (Момчилград- 
ско). С е ч к о в а  г л а в а ,  С е ч к о в  
д о л ,  С е ч к о в а  п о л е н а  местности в 
Липница (Ботевградско).

*Сешо м  — видоизменено от Серьо. Се- 
шов ф. Букорово (Севлиевско), 1893.

Сйбен м  — вм. Сибин. Сибенов ф. Русе.
Сибйла (и Сибйлла) ж — гр.-лат. Sibyl

la ’нещо като пророчица’, а у нас навярно 
от името на една киноартистка. Ново, 
рядко.

Сибйлия ж — разновидност на Сибила. 
Севлиево, р. към 1916.

Сйбин м  — рум. Sibin от бълг. *сиб 
’рог, чвор’ (?) Сйбинов ф. Русе, Кошарево 
(Брезнишко).

Сибионов ф.
Сйбирлиев ф — от диал. *сибирлия  ’из

дръжлив на силен мраз’ (?) Русе, 1936.
Сйбирски ф — от Сибир.
Сибирянов ф — от си б и р ян и н ; вж. Си- 

бирлиев.
Сйва ж — женска форма срещу Сиво. 

Брезник, Видин, Смолянско. Сйвин ф. 
Ковачица (Ломско).

Сиван м  — от Сив(о)+а«. Сива но в ф. 
Кърджали.

Сйве и Сйви м — разновидност на Сиво 
Карнобат, 1870. Сйвев ф.

Сйвен м  — от Сив(о)-{-е«- Чирпан, Мо- 
гилево, Партизанин (Чирпанско), Стара 
Загора, Бургаско, Чепеларе. Сйвенов ф.

Сивер м  — от Север с редукция на неу- 
дареното е. Неврокопско, 16 в.

Сивйл м — от Сив(о)+ил. Зимница (Ям
болско). Сивйлов и Сивйлев ф. Айтос, 
1893, Шабла (Балчишко), 1893, Котел.

Сйвин Му Сйвинов ф — вм. Сйвен,' Си- 
в£нов с редукция на неудареното е. Стара 
Загора, Казанлък, Асеновград.

Сивиндричев ф.
Сивибнев ф — видоизменено от Сибио

нов. Пловдив.
Сйвка ж — умалит. от Сива. Трънак, 

1648, Брезник.
Сйвко м  — умалит. от Сиво. Брезник, 

Пловдив, Каварна. Сйвков ф. Котел, Нова 
Загора, Стралджа (Ямболско), Ямбол, Тол
бухинско, Чепеларе, Смолянско,* Благо
евград.

Сйво м  — от сив — защитно име: да от
блъсва зли очи и уроки; да не личи с ярък 
цвят, за да оцелее. Нова Загора, Ново
загорско, Стара Загора, Жельо войвода 
(Сливенско). Сйвов ф. Калофер, 1849, 
Карлово, Стара Загора, Нова Загора, 
Сливен, Кътина (Софийско), Враца, Га- 
лово (Ореховско).

Сиво до шев ф — може би от Сивов ‘и До- 
шев. Бъта (Панагюрско),

Сиволйн м  — от Сиво- ^ л и н  (бащата из
мислил тая форма — единичен случай). 
Стара Загора, р. към 1936.
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Сйврев ф — навярно вм. Сивриев. Ни
копол. Разград.

Сивриев ф — от тур. sivri ’тънък-висок*. 
Каварна, 1893, Нова Загора, 1897, Раз
град, Търново, Пловдив.

Сиврйка ж — от тур. sivri-f-fca (?) Кю
стендил, 1879.

Сивул м — от Сив(о)4-ил. Сивулов ф. 
Ник. Милев.

Сивченко ф — вм. Сивчев. Шумен, 1940. 
(Иван Йонов Сивченко).

Сйвчо м — умалит. от Сиво. Лясковец, 
Брезник. Сйвчев ф. Стара Загора.

Сигалов ф — от гр. ’тих, без
мълвен’. Варна.

Сиганов ф — от гр. ot^avig ’тих, спо
коен’. Русе.

Сигаров ф — видоизменено от Сигалов. 
Голямо Ново село (Поповско).

Сигеров ф — по-нататъшно видоизмене
ние на Сигалов (?) Плевен.

Сйгма ж — от гр. obfpa ’буква С’. Со
фия, р. 1951.

Сйдер м — съкрат. от Исидор и преос- 
мислено по гр. atdepo ’желязо’. На разни 
места из ИзБ. Сйдеров ф.

Сидерия ж — женска форма от Сидер. 
Варна.

Сиджаков ф — разновидност на Саджа- 
ков. Русе, 1900.

Сиджймов ф — от диал. сиджйм ’въ
женце’ (тур. sicim). Гюмюрджина, 1917, 
Ямбол, Кюстендил, Кърджали.

Сйдко м — умалит. от Сидо, Сидер.
Сйдо м — съкрат. от Сидер. Русе. Сй- 

дов ф. Русе, Стара Загора, Гоце Делчев.
Сидония ж — френска форма от гр. 

xuficovta ’дърво дюля’ или образувано от 
Сидо.

Сйзков ф — правописна разновидност на 
Сисков. Казанлък.

Сйзов и Сйзев ф — съкрат. от Сеизов. 
Балчик, Дряново (външно лице).

Сййка ж — умалит. от Сия.
Сийрекбасан пр — вж. Сейрекбасанов. Ру

се, 1867.
Сийреков ф — вм. Сейреков. Шумен.
Сиклунов ф — име от италиански про

изход.
Сикунов ф — може би видоизменено от 

Сиклунов. Пловдив.
Сикфрид м — от нем. Siegfried — герой 

на „Песен за нибелунгите“. Габрово, р.
1899.

Сйла(та) пр — от сила (минавал за много 
силен). Ботевград, Варна.

Силаги ф — име от унгарски произход. 
Шумен, 1871, Русе, София.

Силака п р  — от *силак ’силен човек’. 
Сопот, 1878. Силаков ф. Сопот, 1965.

Сйлва ж — от лат. silva ’гора* (у нас 
навярно покрай героинята на оперетата 
„Царицата на чардаша“). Казанлък, р̂

1929, Червен брег, р. 1950, Мездра, р. 
1956, Криводол (Врачанско), р. 1958, Ми
хайловград, р. 1958, Кюстендил, р. 1958, 
Берковица, р. 1960 и на разни места из 
страната по-насетне.

Силвана ж — от Силв(а)-|~ана. Мездра, 
р. 1959.

Сил^естер м  — от лат. Silvester ’го
рист* — име на римски папа. Силвестров 
ф. Пловдив, 1905, Разград.

Силвестра ж — женска форма от Сил- 
вестер. Русе, Шумен, Толбухин.

Силвестри(й) м  — разновидност на Сил- 
вестер. Силвестриев ф. Шумен, Пловдив.

Силвет ж — от Силва с френска умалит. 
наставка. Михайловград, р. 1929.

Сйлви м  — лат. Silvius — име на като
лически светец. Лом, 1916, Лехчево (Ми
хайловградско), Кюстендил.

Силвйна ж — женска форма срещу Сил- 
ви. Пловдив, р. 1871, 1880, 1914.

Сйлвия ж — разширено от Силва. Ново, 
на разни места из страната.

Силдар п р  — от диал. *силдар  ’силен 
човек* (?) Габрово, 1833. Силдаров и Сил- 
дарев ф. Каварна, 1893, София, 1893, 1960.

Силджаков ф  — може би кръстоска от 
Сиджаков и Силдаров (?) Русе, 1908.

Силджобов ф — видоизменено от Селджо- 
балиев. Цариград, 1858.

Силекчййски ф — изопачено от Синет- 
чийски (?) Пловдив.

Сйлен м  — от Силян с преход на я  в е. 
Сйленов ф. Видин.

Силендоров ф — от диал. *силенддр  
’много силен човек’ (?) Пазарджишко.

Сйлиев ф — вм. Силев, вж. Сильо. Вар
на.

Силимйов ф — от диал. селемйя ’вид 
копринена тъкан’ (от ар.-тур.) Панагю
рище, 1917.

Сйлко м  — съкрат. от Босилко, Васил
ко или умалит. от Сильо. Михайловград, 
р. 1900. Сйлков ф.

Силмешлйев ф — от с. Сюлмешлии (Пло- 
довитово, Чирпанско и Средец, Староза
горско) . Пловдив.

Сйлов ф — от прякор Силата (?) Стара 
Загора, 1900, 1930.

Силотия ж — видоизменено от Филотия, 
Филотка. Видинско.

Сйльо м  — видоизменено от Силян. Сй- 
лев ф. Шумен.

Силявски и Силяфски ф  — от ар.-тур. 
silah ’оръжие’. Пловдив.

Силямов ф — вм. Селямов.
Сйлян м  — от си ла , силен  по образеца 

на Стоян. Македония, Видин. Сйлянов 
и Силяновски ф.

Сйма1 ж — женска форма срещу Симо. 
Софийско, Михайловград.

Сйма2 м  — западна форма на Симо. Трън- 
ско.
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Симан м  — от Симанд с изпадане на д. 
Новозагорско, Старозагорско. Симанов ф.

Симана ж — женска форма от Симан. 
Шумен, 1905, Преславско, 1911, Тутракан.

Симанд м  — от гр. orj|iavTtx6 g ’важен, 
значителен’. Симандов ф. Варна.

Симанка ж — умалит. от Симана. Шумен, 
Търговищко, Толбухин.

Симбаев ф. Скринско (Кюстендилско).
Симберов ф. Шумен.
Сйме м  — съкрат. от Симеон.
Симеон м —грц. Zujie&v, библейско име, 

евр. Шимон ’изслушване, изпълнение (на 
молитвата, на желанието)’ — име на ня
колко календарски светии. Из цялата стра
на. Симеонов и Симеон ски ф.

Симеона ж — женска форма от Симеон.
Симеонка ж — умалит. от Симеона.
Симеончето ф — вм. *Симеончев. (Па- 

руш Симеонов Симеончето, Сливен — 
гроб).

Симидарски ф — от диал. сим идар  ’си- 
митчия’. Правец (Ботевградско).

Симиджйев и Симиджй(й)ски ф — от диал. 
симидж йя ’симитчия’. Бошуля (Пазар
джишко), Бели Искър (Самоковско).
. Симйдов ф — от сим ид  (ар.-тур. simit, 

-di); срв. Белопитов. Търново (Възражда
нето), Русе, 1910, Орехово, Червен брег.

Симидчйев ф — правописна разновид
ност на Симитчиев.

Симион м , Симибнка ж — вм. Симеон, 
Симеонка.

Симионеску ф — от Симеонов с румънско 
окончание. Варна, 1940.

Симитлерски ф — от с. Симитлери (Гор
но Черковище, Казанлъшко). Казанлък.

Симитчйев ф — от сим ит чия  (ар.-тур. 
simitgi). Русе, Сливен.

Сймка ж — умалит. от Сима. Софий
ско, Трънско, Годеч.

Сймо м  — съкрат. от Симеон или от 
Симон. Трънско. Симов ф.

Симон м  — евангелско име от еврейски 
произход, различно от Симеон, но го смес
ват с него. Ботевград. Симонов ф . Ботев
град, Самоковско, Перущица. Симонов- 
ски ф. Ботевград. Симонски ф. Петричко, 
Благоевградско.

Симона ж — женска форма от Симон. 
Ботевград.

Симон ка DfC — умалит. от Симона.
Симбнко м  — умалит. от Симон. С и- 

м о н к о в с к о т о ,  местност в Боженица 
(Ботевградско).

Симонлййски ф. Кюстендил.
Симпадов ф — от еврейско ф. и. Сим- 

падо.
Сймчо м  — умалит. от Симо. Сймчев ф. 

Сливница.
Симяна ж — видоизменено от Симана 

(?). Гавраилово (Сливенско)

Сйна ж — женска форма срещу Сино. 
Н. Геров.

Синабов ф — от Синапов с озвучаване 
на п  в 6  (?) Типично за с. Стърмен (Белен- 
ско).

Синади ж. Калофер, р. 1914.
Синадйн м — от Сино-f-дин, както Ко

стадин, Стоядин, Вълкадин. Етрополски 
манастир, 1648, Кичевско. Синадйнов ф. 
Босилеградско.

Синадйна ж — женска форма срещу Си- 
надин. Етрополски манастир, 1648.

Синан м  — от Син(о)-|-ая. Н. Геров.
Синана ж —  от Син(а) - f  а н а .  Н. Ге

ров.
Синани ф. Свищов, 1833.
Синапов ф — от синап (може би бил лют 

и хаплив). Ракитово (Велинградско), Ве
линград, Пазарджик.

Синафон м  — видоизменено от Ксено- 
фон. Самоков.

Синая ж — от планината Синая, споме
навана в библията. Брезник.

Синвйрски ф — вм. Синивирски. Тол
бухин, 1893, Варна.

Сйнгера пр — бил представител на шев
ни машини „Сингер“. Луковит. Сйнгеров 
ф. Луковит, Русе.

Синджаков ф — видоизменено от Син-
джапов (?) Русе, 1927.

Синджап пр —  от тур. sincap ’катерица; 
катерича кожа’. Станке Димитров, 1843. 
Синджапов ф. Перник.

Синджирджйев ф — от диал. *синджир- 
джйя ’който прави вериги’ или ’затворник 
с вериги’; срв. Прангаджиев.

Синджирлйев ф —  от махала Синджир- 
лии (Еленско). Калофер, Червена вода 
(Русенско).

Синдяконов ф — вм. Дяконов син.
Синекси м  — гр. Zavigtog. Крупник (Бла

гоевградско).
Синела ж —  кръстен а на дядо си Симеон. 

Разград, р. 1965.
Синетчййски ф — от диал. *синетчия 

’лихвар, който борави с полици’ (от ар.- 
тур. senet ’полица*). Сопот.

Синивйрски ф — от с. Сини вир (Ново- 
пазарско). Варна.

Синйгера пр  — от птичката синигер  (сви
рел и пеел). Ботевград. Синйгеров и Си- 
нйгерски ф. Айтос, Мирково (Пирдопско), 
Рашково (Ботевградско), Люта, Владими- 
рово (Михайловградско), Вълчи трън (Пле
венско).

Сиников ф. Пазарджик.
Синикчййски ф —  от Синетчийски с пре

ход на тч  в кч. Пловдив.
Синйлков ф — от прякор Синйлката; 

вж. Синия. Стара Загора.
Синитков ф. Русе.
Синитчййски ф — вм. Синетчийски. Ка- 

лояново (Пловдивско), Пловдив.
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Синия пр — от син  (много черен, със син
кав оцвет на кожата). Ботевград. Сйнев 
ф. Габрово, 1908, Казанлък, Димитров
град. Сйньов ф. Лехчево (Михайловград
ско).

Синкамъков ф — от прякор С иния к а 
м ъ к  (?) Карлово.

Сйнко м  — умалит. от Сино. Сйнков 
ф. Айтос, Казанлък, Никопол.

Синневе ж .
Сйно м  — от Симо с по-употребимата 

наставка -но или пожелателно име: да бъде 
истински син на родителите си (?) Н. Ге
ров.

Синорлйя пр — от диал. *синорлия ’съ
сед по имот’. Станке Димитров, 1879.

Синуров и Синурски ф — от синур  ’гра
ница на имот, межда’. Екзарх Йосиф (Бе- 
ленско).

Синчанов ф — от диал. синчан  ’разгле
зен син’. Стара Загора.

Синьобръдски ф — от с. Синьо бръдо (Вра
чанско). Мездра.

Сйньовеца пр — от местността Синьово. 
Трудовец (Ботевградско). Сйньовски ф. 
Ботевград.

Синьорета ж — от итал. signoretta ’да- 
мичка’. Михайловградско, р. 1941.

Синьорйта ж — разновидност на Синьо
рета. Кътина (Софийско), 1951.

Синьорски ф — от прякор Синьоре ’гос
подине’ (ит. signore). Невестино (Кюстен
дилско).

Синячки ф — от някоя местност Синяко 
(?) Враца.

Сипана ж — от диал. сипана  ’боледу
вала от сипаница, вариола’ — защитно име: 
да не боледува от тая болест. Бр. .Мила
динови.

Сйпко м — от диал. *сйпко ’боледувал 
от сипка’; вж. Сипана. Сйпков ф. Велес.

Сйпсев ф — от диал. *сйпсе ’всичко живо’ 
(от гр. обфихос) ? Айтос.

Сирака — от сирак, т. е. роден след смърт
та на баща си. Н. Геров. Сираков1 ф.

Сйрака пр — останал сирак от малък. 
Етрополе, 1889, Елин Пелин, 1893. Сира
ков2 ф. На разни места из страната. Си- 
раковски ф. Ботевградско.

Сиракпейов ф — от Пейо Сирака. Ши
рока лъка (Девинско), 1917.

Сиракул м  — от Сирак-\-ул . Сиракулев ф.
Сиралещов и Сирйлещов ф — подигра

вателно име; другите го изговарят Сере- 
лещов, а те самите — Сирилещов. Велин
град.

*Сираче м — умалит. от Сирак. Сира- 
чев ф.

Сирашки ф — по-стара форма на Сира
ков2. Свищов, Пловдив, Трудовец (Ботев
градско).

Сиреков ф — вм. Сейреков. Стрелча (Па
нагюрско), Кърджали.

Сирекоглу ф — ог Сиреков с турско окон
чание. Болград, 1857.

Сиренара пр — от сиренар. Плевен (гроб). 
Сиренаров и Сиренарски ф. Плевен, Враца.

Сиренко м  — преумалително от Сиро. 
Търговищко, 17 в. Сиренков ф.

Сиреняков ф — от диал. *ci реняк ’ка- 
чамак със сирене’; срв. Белопитов, Враца, 
Вършец, Видин.

Сиренярски ф — от сиреняр ’сиренар’. 
Берковица, 1917.

Сириджан м — може би от ар.-тур. seri 
’бърз’ и пер-тур. сап ’душа’. Банско, р. 
1920. Сириджанов ф. Гоце Делчев.

Сирййски ф — вм. Сарийски (?)
Сирилсшчов ф — вж. Сиралещов. Бан

ско.
Сиринколов ф. Лясковец (външно лице).
Сйрищнички ф  — от с. Сирищник (Ра

домирско).
Сиркаров ф — от диал. *сиркар ’кра

дец’; вж. Сиркатов.
Сиркатов ф — от ар -тур. sirkat ’кражба, 

кр а деж ’.
Сиркеджиев и Сиркиджиев ф — от пер., 

тур. sirkeci ’оцетар’. Варна.
Сиркитов ф — видоизменено от Сиркатов. 

Пловдив.
Сйрко м — умалит. от Сиро. Плевен, 

р. 1893, Ловеч. Сйрков ф. Ловеч, Севлиево.
Сйркоров ф — вм. Сиркаров.
Сирлешчов ф  — вм. Сирилешчов. Бан

ско.
Сйрма ж — от диал. сйрма ’сърма’. 

Айтос, Сушица (Благоевградско).
Сйрманов ф — от колиби Сирманите (Габ

ровско) . Габрово.
Сйро м — от диал. cup ’1. осиротял, 

останал без братя и сестри; 2 . сив, сяр; 
3. тлъст, охранен’. Сйров ф. Казанлък, 
1878, Елена.

Сироков ф — от Широков с гръцки из
говор на ш  (?) Пловдив.

Сиромах #— първа част на фамилни име
на, когато в същия град или село има други 
с такова име, но по-заможни, напр. С и р о- 
м а х и л й е в ,  С и р о м а х к о с т о в .

Сиромахов и Сиромашии ф — от прякор 
Сиромаха. Галище (Костурско), Кюстен
дил, Айтос, Харманли, Пловдив, Дьбовик 
(Генералтошевско).

Сиромятникев ф — от диал. *сиромяш- 
н и к  ’сиромах’ (?) Шумен.

Сироп м  — от забравеното име Сиро, 
видоизменено покрай сироп. Стара Загора, 
р. към 1903.

Сиро то в ф — кръстоска от Сиртов и 
сиропга. Хасково.

Сиртов ф — от гр. оиртб£ ’вид гръцко 
народно хоро’. Пловдив.

Сирцов ф, Силистра, 1894.
Сиряков ф — вм. Серяков.
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Сирян Mt Сиря но в ф  — вм. Серян, Се- 
рянов. Търново.

Сйса ж — видоизменено от Искра. Су
хиндол, 1962.

Сисаков ф — от диал. *сисак ’дете, което 
бозае от майка си в по-напреднала възраст*. 
Ловеч.

Сйско м  — умалит. от Сисой (?) Сйсков 
ф. Казанлък.

Сисой м  — гр. Stotorj — име на някакъв 
светец. Карлово, р. 1905. Сисоев ф. Вра
чанско.

Ситарски ф  — от сит ар  ’който прави и 
продава сита’. Радомирско.

Сйтев и Сйтов ф  — от прякор С ит ия  — 
в съпоставка с друг, който бил все гладен; 
срв. Гладнев. Дълбоки (Старозагорско), 
Стара Загора, Казанлък.

Ситнйлски ф — от диал. * сит нил  ’сит- 
неж, дребни хора’. Долни Раковец (Радо
мирско), Радомир, Буково (Станкедимит- 
ровско).

Сйтния пр  — от сит ен , дребничък на 
ръст. Ботевград. Сйтнев ф. Габрово, Ста
ра Загора.

Ситняшки ф — от диал. си т н як ; вж 
Ситни леки. Ореховско.

Ситраков ф — вм. Сетраков. Шумен.
Ситронов ф — от фр. citron ’лимон’ 

(?) Русе, 1936.
Сиферов ф  — вм. Сеферов. Чирпан.
Сицйлия ж — от Цедилия, видоизменено 

покрай името на остров Сицилия. София, 
р. 1906.

Сичан м  — вм. Сечан или от Сич(о)+ая. 
Сичанов ф. Самоков, Русе.

Сйчо м  — от Сивчо с изпадане на в. Н. Ге
ров. Сйчев ф. Ракитово (Велинградско), 
Пловдив.

Сйя ж съкрат. от Анастасия, Танасия 
или друго подобно име. Сйин ф. Вар
на.

Си ялов ф. Казанлък.
Сиян м  — от Силян с изпадане на ме

кото л  или от глагола сияя. Радомир.
Сияна ж — женска форма от Сиян или 

от Си(я)-\-ана. Ново, рядко.
Скабрин ф  — от прякор Скабра  ’жена, 

която се държи неприлично* (от рум. 
scabros ’неприличен, циничен’). Банско.

Скакалев и Скакалов ф  — от диал. скакал  
’скакалец’. Габровско, Габрово.

Скакалец пр  — навярно бил дългокрак 
като скакалец. Габрово, 1900.

Скакалечков ф  — от прякор Скакалечко\ 
вж. Скакалец. Видин, 1893, Бойница 
(Кулско).

Скалеев ф — може би видоизменено от 
Скакалев. Търново.

Скалйчев ф — от с. Скалица (Ямболско). 
Димитровград.

Скамбйлев ф — от скам бил  ’вид игра на 
карти* (тур. iskambil).

Скамляров ф  — от диал. *скамляр  ’сто- 
лар’ (от гр. oxapvf ’столче*). Пловдив.

Скариков ф.
Скаричев ф .
Скарлат м  — рум. Scarlat, от ит.-гр. 

охарХатос ’червен*. Браила (Възраждане
то), Свищов, 1859. Скарлатов ф. Тулча, 
1861, Покрайна (Видинско), Айтос, Карно
бат (мнозина — преселници откъм Тракия).

Скарлйти м  и ф — разновидност на Скар
лат, Скарлатов.

Скатов и Скатев ф — съкрат. от Скарла
тов. Пловдив, Карнобат.

Скафандър м  — от скаф андър  ’водолазен 
или астронавтски костюм*. Русе,р. към 1960.

Скачкин ф — от *скачка ’скоклива жена’.
Скачко м  — умалит. от Скачо. Софийско. 

Скйчков ф. Измаил, 1857, Кубей (Бесара
бия), 1862, Станке Димитров, 1879, Драго- 
шиново (Самоковско), Факия (Грудовско).

Ск&чо м  — пожелателно или прякорно име: 
да скача, да играе (?) Ск&чев ф. Пловдив.

Скачоков ф — от диал. скачдк ’скакалец’. 
Враца, Ценино (Новозагорско), Самоков.

Скеля ж — вм. *Скерля, женска форма от 
Скерльо. Скелин ф. Самоков.

Скендер пр  — от тур. Iskender, потурче- 
на форма на Александър. Котел, 1867, Ман- 
каля (Румъния), 1873. Скендеров ф. Пет
рич. Скендерски ф. Котел, 1960. Казанлък, 
Грамада (Станкедимитровско).

Скерлат м  — разновидност на Скарлат. 
Панагюрище. Княжево.Скерлатов ф. Пазар
джик, 1845, Панагюрище.

Скерлет м  — ио-нататъшно видоизмене
ние на Скарлат. Скерлетов ф. Асеновград.

Скерльо м  — съкрат. от Скерлат, Скерлет. 
Скерлев ф. Шумен, Свиленград.

Скерчо м  — умалит. от Скерльо. Скерчев ф.
Скилйдов и Скелйдов ф — от скилйда  

’чесънче* (гр. охеАЮа). Пловдив.
Скилйчев ф — вм. *Скилидчев; вж. Ски- 

лидов. Шумен.
Скйлов ф — от рум. schilav ’сакат*. Со

мовит, Гулянци (Никополско).
Скиндеров ф — вм. Скендеров. Стара За

гора.
Скипарнов ф — вм. Шкипърньов. Беля- 

ковец (Търновско).
Склав и Склаф м  — от гр. охХсЦЗос ’роб’. 

Панагюрско — нар. песев.
Скобел м  — а) от диал. екдбел ’домашно 

сечиво оберъчка’ — защитно име по мало
ценен предмет; срв. Пометко, Праго; 
б) след Освобождението — от фамилното 
име на руския генерал Михаил Дмитриевич 
Скобелев. София, 1886, Русе, Гълъбовци 
(Сливнишко), Мала Азия. Скобелев и Ско- 
белов ф. Михайловград, р. 1874, 1880, 
Цветана Игнатова Скобелова, р. 1915, Лом, 
Лясковец, Мечкарово (Сливенско).

Скоблеков ф — от Скобелев с вмъкнато 
ек (?) Варна.
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Скобо м  — разновидност на Скобел. 
Скобов ф. Дъскот (Павликенско).

Сковърданов ф — от прякор С ковърдан  
’който се измята, не си стои на обещанието* 
(от рум. scovirdez); срв. Баларев, Чамов. 
Елешница (Разложко).

Скодров ф — от Шкодров със замяна на 
ш  със с. Равнец (Бургаско).

Скокалчев ф — от прякор Скокалчо ’който 
много скача’ или ’който има скокот, гъдел* 
(?) Сухиндол, Севлиево.

Скокански ф  — от прякор Скокан ’който 
много скача’; срв. Тропанков.

Скоклев и Скокльов ф — от прякор Скдк- 
льо. Цариград, 1861, Карлово, Казанлък, 
Мездра.

Скоклеков ф — от Скоклев с вмъкнато ек. 
Копривщица, Пловдив.

Скоков ф — от скок; срв. Скоклев. Търново 
Змейово (Старозагорско), Стара Загора, Го
рубляне (Софийско).

Сколопйнов ф — от диал. *сколопйн\ вж. 
Сколуфанов. Пловдив.

Сколуфанов ф — от диал. *сколуф ан  ’човек 
с накъдрена коса над ушите*. Варна, Вар
ненско.

Скопаков ф — от диал. скопак ’скопен 
или полово бездеен човек*. Охрид.

Скоранов ф — от диал. *скоран ’който 
работи бързо, свършва скоро*. Долни Дъб- 
ник (Плевенско), 1873.

Скордев ф — от гр. ox6 p8 ov ’чесън*. 
Казанлък, 1893, 1920.

Скорденов и Скординов ф  — разновид
ност на Скордев или на Скордула (?) Варна.

Скорлула ф — от гр. охор&обХа ’чума*. 
Русе, 1938.

Скорецов ф — от птицата скорец или от 
диал. * скорец ’бързак*. Шумен.

Скорйков ф — от диал. *скорик\ вж. Ско
ранов. Пещера.

Скорйчев ф — от диал. *скорич\ вж. Скора
нов. Пловдив.

Скоробогатов ф — от скоро (станал)богат.
Скоромйр м  — пожелателно име: скоро 

да настъпи мир(роден през войната в 1918 г.) 
Пловдив.

Скортейков ф — от диал. скурт ейка  ’къса 
горна дреха’ (рум. scurteica). Плевен, 1935.

Скорфиров ф. Върбица (Преславско).
Скорцйте род — от скорец; вж. Скорецов. 

Видбол (Видинско).
Скорчански ф — от колиби Скорците 

(Тревненско). Русе.
Скорчев (и Скорчов) ф — от диал. *скорчо\ 

вж. Скоранов, или от колиби Скорците 
(Тревненско). Горна Оряховица, 1893, Шу
мен, 1893, Търговище, Видбол (Видинско), 
Видин, Казичене (Софийско). Скорчовски ф. 
Кунино (Врачанско).

Скорчелиев ф — от диал. скорчелия  ’жи
тел на колиби Скорците*. Силистра.

Скорчович ф  — стара форма на Скорчев. 
Търговище, 1878.

Скочев ф  — разновидност на Скоков. 
Дебелец (Търновско), Лясковец, Калофер, 
Карлово, Русе, Шумен, Бургас.

Скрабин ф  — навярно разновидност на 
Скабрин.

Скравенски ф — от с. Скравена (Ботев
градско). Трудовец (Ботевградско).

Скрежин ф  — псевдоним, от скреж. Со
фия, 1925.

Скрижовски ф  — от някое село. Гоце Дел
чев, Гърмен (Благоевградско).

Скрйнски ф  — от с. Скрино (Станкеди- 
митровско). Станке Димитров, Бобошево 
(Станкедимитровско).

Скрйпкин ф  — от рус.-рум. scripca ’ци
гулка*. Русе.

Скришовски ф — навярно грешка вм. 
Скрижовски. Пловдив, 1900.

Скробански ф — от диал. *скробан ’който 
(обича да) яде скроб’; срв. Скробарски. 
Самоков.

Скробарски ф  — от диал. *скробар ’който 
се храни със скроб (рядко брашнена каша)’. 
Бов (Свогенско).

Скрофа ф  — от рум. scrofa ’свинка*. 
Вършец (каракачанин), 1961.

Скръчков ф — от диал. *скръчко  ’който 
скърца със зъби.’ Пловдив.

Скубарев ф — от диал. *скубар  ’скубач*. 
Сливен.

*Скуджо м  — от Скучо с озвучаване на ч 
в дж. Скуджов ф. Поморие, 1900.

Скули м  — от гр. <jx*jXI ’куче’ — за
щитно име, срв. Песьо, Кучо. Виница, Ца
рево (Варненско). Скулев ф. Варна 1920, 
Бургас, 1900. Свиленград, 1883. Скулиев ф. 
Пловдив.

Скулофйнов ф — разновидност на Сколу
фанов. Варна, 1908.

Скумлев ф — от диал. *скумльо  ’подигра
ван’ (от гр. охФрра ’закачка, подигравка’) .  
Несебър, 1893.

Скумрйя ж — от рибата скум рия  (?) Пана
гюрище — нар. песен.

Скурянов ф — разновидност на Скоранов. 
Варна.

Скутонов и Скутунов ф — от скут  (седял 
все на скута на майка си). Шумен, 1900, 
1940.

Скучо м  — прякорно име — от скут ; 
срв. Скутонов.

Скъпидйр м  — от скъ п  д а р , образувано 
по подобие на Божидар. Стара Загора, 
р. към 1943.

Скъпчо м  — може би измислено от Кр. Пи- 
шурка.

Скърцалов и Скърцалски ф — от скъ р ц а 
ло  ’човек, който скърца*. Сопот, Кнежа.

Скърцов ф  — разновидност на Скърчев. 
Милковица (Никополско).
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Скърчев ф — от диал. *скърчо; вж. Скръч- 
ков. Варна.

Скътнин ф — от диал. *скът на  ’която 
скътва, пести’ (?) Калофер, 1914.

Слабаков ф — от слабак  ’слаб, немощен 
човек’. Лясковец, 1905, Русе, Орехово.

Слабичков ф—от прякор С лабичкия. Ловеч, 
1893, Русе, 1936, Търново.

Слабов ф — от прякор С лабия. Русе, 
1897.

Слав м  — съкрат. от Радослав, Добро- 
слав, Владислав или друго подобно име. 
Чурек (Елинпелинско), 1648, Габрово, 
1860, Сливен, Казанлък, Нова Загора, 
Ямболско, Силистренско. Славов ф. Стара 
Загора, 1860, Сливен, Кюстендилско, Слив
нишко. Славовски ф. Славски ф. Пловдив.

Слава ж — женска форма срещу Слав. 
Нарядко из цялата страна. Славин ф. Тряв
на. Славински ф. Михайловград, Пловдив.

Славе м  — от звателната форма на Слав. 
Вършец, 1898, Пазарджишко, Трекляно 
(Кюстендилско). Славев ф. Горни Богров 
(Елинпелинско).

Славей м  — от Славе, преосмислено по 
птичката славей. Враца, р. към 1910, Вла- 
димирово (Михайловградско). Славеев ф. 
София, р. 1871, Баня (Михайловградско).

Славейка ж — женска форма от Славей 
или от Славейко. Рядко. Богданлия, До- 
ганово (Елинпелинско).

Славейко м  — умалит. от Славей или на- 
право от птичката славей. Рядко. Славей
ков1 ф.

Славейков2 ф — псевдоним, превод на 
турския прякор Бюлбюл.

Славейски1 ф — по-стара форма на Сла
вейков. 2 (Петко Р. Славейски, учител в 
Трявна, 1853).

Славейски2 ф — от прилаг. славейски (мо
же би имал приятен глас и пеел хубаво). 
Гложене (Тетевенско), 1921.

Славен м  — от прилаг. славен или от 
Слав -f- ен. Слегица (Етрополски манастир, 
1648). Баня, Кошарник (Михайловградско). 
Славенов ф. Пазарджишко. Славенски ф. 
Карлово. С л а в е н е  ц, местност в Праве
шка Лакавица (Ботевградско).

Славена ж — от Слав(а) -j- ена. Софий
ско, Свогенско, Трън, Брезник, Ботев
градско.

Славенка ж — умалит. от Славена. Боту- 
нец (Софийско).

Славейко л* — умалит. от Славен. Алдоми- 
ровци (Сливнишко).Славейков ф. Сливница.

Славея1 ж —женска форма срещу Славей. 
Шумен.

Славея2 м  — от родителната форма на 
Славей. Долна Василица (Ихтиманско).

Слави м  — източна форма на Славе с 
редуцирано е. Славов ф.

Славил м  — от Слав +  ил. Пловдив, Кър
джали, Сулица (Старозагорско). Слави-

лов ф. Пловдив,Кърджали, Ивайловградско, 
Гюмюрджинско.

Славйн м  — от Слав +  ин. Славйнов ф. 
Пловдив.

Славйна ж — от Слав(а) +  ина. Славя
ново (Плевенско).

Славйнко м — умалит. от Славин. Сла- 
вйнков ф. Русе.

Славйца ж — от Слав(а)4 - ица. Михайлов
град, Берковица, Вършец, Враца, Уровене 
(Врачанско).

Славиян м  — правописна разновидност 
на Славян. Шумен, р. 1959.

Славка ж — умалит. от Слава.
Славко м  — умалит. от Слав, Славе, 

Слави. Софийско, Шуменско, Липница (Бо
тевградско). Славков ф. Софийско, Ботев
градско, Годечко, Търново.

Славна ж — от прилаг. славна. Етро
полски манастир, 1648, Софийско, Благоев
град. Славнин ф. Кула (голям род).

Славни пр  или псевдоним — от славен. 
Брашов, 1843.

Славо м  — северозападна форма на Слав. 
Кула, Ломско, Ботевградско. Славов и Сла
вовски1 ф. Ботевградско.

Славовски2 ф — от с. Славовица (Пазар
джишко). Пловдив.

Славодйн м  — от Славо +  дин, както 
Господин, Костадин, Стоя дин. Славодйнов ф. 
Бойчиновци (Михайловградско).

Славозар м  — кръстоска от Славе и Све
тозар. Брезник, р. 1947.

Славой м  — от Слав +  ой , както Радой, 
Благой. Ихтиманско. Славоев ф. Градище 
(Севлиевско).

Славомйр м  — „слава на света, на мира“. 
Рядко. Славомйров ф.

Славославов ф — може би от Славов 
Славов. Златишки обект, 1959.

Славота м  — от Слав от а , както Ра-
дота, Доброта. Вайганд.

Славотйн м — разновидност на Славодйн. 
Старо, вече изчезнало.

Славотйнски ф — от с. Славотйн (Михай
ловградско). Враца.

Славуна ж — от Слав(а) +  уна . Креми
ковци, Челопечене (Софийско), Врачеш (Бо
тевградско).

Славчо м  — умалит. от Слав, Славе. 
Михайловградско, Трънско, Брезнишко, 
Пирдоп, Етрополе, Славчев (и Слав- 
чов) ф.

Славян м  — от славянин  — сравнително 
ново и рядко. Бистрица (Софийско), р. 1927, 
София, 1935, Велинград, 1960, Петричко, 
1952. Славянов1 ф.

Славяна ж —женска форма срещу Славян. 
Враца, р. 1923, Пелишат (Плевенско), 1957, 
Казанлък, 1958.

Славянка ж — от славянка  или умалит. 
от Славяна. Ихтиман, р. 1928 , Гривица 
(Плевенско), р. 1937, Мездра, р. 1956,
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Скопие, 1942, Горно Луково (Хасковско), 
1934.

Славянов2 ф — навярно псевдоним. Тър
ново, 1905.

Сладйна ж — от сладина  ’сладост’. 
Плевен.

Сладйнка ж — умалит. от Сладина. Ри
бен (Плевенско), р. 1944, Шумен, р, 1958.

Сладкаров ф — от сладкар  ’1. производи
тел и продавач на сладкиши; 2 . любител на 
сладкиши’. Варна, 1877, Пловдив, 1908, 
Търново.

Сладкий и Сладкия пр  — от сладък. (За
харин П. Сладкьш, Жеравна, 1867; Стефан 
Ив. Сладкия, Пловдив, 1949).

Сладко м  — умалит. от Сладо. Н. Геров. 
Сладко в ф. Михилци (Карловско), 1904.

Сладкото пр  — от сладко. Дряново, 1917.
*Сладо м  — от сладък.
Сладун м  — от Слад(о) +  ун . Цариброд- 

ско, 1942.
Сладуна ж — женска форма срещу Сла

дун. Долни Богров, Железница (Софийско), 
Елин Пелин, 1923, Ихтиман.

Сладунка ж умалит. от Сладуна. Яки- 
мово (Ломско), Гълъбовци (Сливнишко), 
Долни Богров (Софийско).

Слаев ф — от Славев с изпадане на първо
то в. Банско.

Сламката пр  — от сламка. Чирпан, 1960.
Сламов ф — от прякор Сламат а. Тър

ново.
Слаников ф — от диал. *сланик  *1. сол

ник; 2 . румънска бяла сол’; срв. Солников. 
Котел, 1867, Пловдив, Казанлък, Стара За
гора, Провадийско.

Сланчо м  — умалит. от Сланьо. Слан- 
чев ф.

* Сланьо (или ’Слани) м  — от старин. 
сълдиъ ’изпратен (от бога)’? Сланев ф. 
Преслав, 1900, Кирково (Преславско), Шу
мен. Сланевски ф.

Слена ж — съкрат. от Славена. Г. Геров.
Слепов или Сляпов ф  — от прякор С лепия  

или превод на Кьорчев. Панагюрище, 1893.
Сливаков ф — от някоя местност Сливак. 

София, 1905.
Слйвалиев ф — от диал. слйвалия  ’жител 

на някое село Слива, Сливите и под.’ 
Свищов.

Сливарски ф — от сливар.
Слйвенски ф — от град Сливен.
Сливйл м  — от Слив(о) -J- ил. Сливйлов ф. 

Карнобат (от Крушево).
Слйвка ж — от дърво и плод слива. 

Брезник, р. 1892.
Слйвко м  — умалит. от Сливо. Слйвков ф. 

Трявна, 1905, Габрово, Стара Загора, 
Шумен.

Слйвколув ф — от Слйвко с турско и бъл
гарско окончание. Стара Загора, 1879.

Слйвнишки ф — от град Сливница. Цари
брод.

Слйв^янски ф — от сливнянин  ’сливенец’. 
Задунаевка, 1857.

Слйво м  — от дърво и плод слива. Шабла 
(Балчишко). Слйвов ф. Карлово, 1917, 
Пловдив, Сопот, Шивачево (Сливенско). 
Слйвовски ф. Слйвоглу ф — с турско окон
чание. Пловдив, 1900.

Сливополски ф — от с. Сливополе (Русен
ско). Шумен.

Слободан м  — диалектна разновидност на 
Свободан.

Слоббдка ж — диалектна разновидност на 
Свободка. Клисура (Софийско).

Словенов ф  — може би разновидност на 
Славянов2. Пловдив, 1949.

Слоковски и Слокоски ф — от с. Слоко- 
щица (Кюстендилско). Кюстендил, 1852, 
1908.

Сломерлйев ф — от с. Сломер (Свищов
ско). Свищов.

Слоневски ф  — полско име, от стари пол
ски емигранти в България.

Слонко м  — стара форма на Слънко (?) 
Враца, живял през 17 век.

Слугов ф — от прякор Слугат а. Карнобат,
Слусаров ф — от пол. slusarz ’шлосер’ (?) 

Стара Загора.
Слънко м  — от слъ н ц е , по-стара форма 

на Слънчо. Слънков ф. Котел.
Слънчезар м  — от слънце  и -зар, образу

вано по образец на Велизар, Светозар и др. 
Стара Загора, р. 1959.

Слънчо м  — от слънце  или превод на 
гр. Хелиос. Слънчев ф. Котел, Видин, 
1888, Шумен.

Сляпов ф — вж. Слепов.
Смара ж съкрат. от Смарагда. Синод, 

именник.
Смарагд м  — мъжка форма срещу Сма

рагда. Синод, именник.
Смарагда ж — от камък смарагд  (гр. 

opapoc^St). Старозагорско.
Смаради ж — вм. Смарагда. Пещера.
Смарайда ж — вм. Смарагда. Русе.
Смарайди ж — по-стара форма на Сма

райда. Стара Загора, р. 1893.
Смарайдица ж — умалит. от Смарайда. 

Русе.
Смарайдуца ж — от Смарайд(а) +  уца . 

Русе.
Смаранда ж — видоизменено от Смарагда. 

Каварна.
Смарандьо м — мъжка форма срещу Сма

ранда. Русе.
Смарделев ф — от диал. см ърдел  ’смрад; 

смрадлив човек’. Дъбравите (Пазарджишко), 
Велинград.

Смари и Смару ж — съкрат. от Смарагда. 
Вайганд. Синод, именник.

Смарона ж — от Смар(а) +  она. Пловдив.
Сматракалев ф — от диал. *смат ракал, 

’внимателен, наблюдателен човек’ (?) Горно 
Броде (Сярско), Пловдив
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Смеда ж — западна форма на Смя да. 
Н. Милев. Смедин ф. Варна.

Смедаричин ф  — от *смедарица ’жителка 
на град Смедерево в Югославия’. Банско.

Смедеревка ж — прякорно име от сме- 
деревка ’жителка на град Смедерево в Юго
славия’. Мракетинци (Трънско).

Смедовски ф — вж. Смядовски.
Смедьо м  — разновидност на Смядо с 

меко окончание. Смедев ф. Шумен, 1882.
Смелетин м  — от * Сме ле +  т и н  или 

ин. Прилеп — нар. песен.
Смешний пр  — от смешен. Сливен, 1853.
Смйко м  — от Смилко с изпадане на 

л. Смйков ф.
Смил м  — от цветето см и л , чиито цветове 

не увяхват. Търново, 1843, Копривщица, 
1849, Казанлък, Стара Загора. Смйлов ф. 
Търново, Трявна, Долна Липница (Павли- 
кенско). Смйловски ф.

Смйла ж — женска форма от Смил.
Смйле м — югозападна форма на Смил. 

Смйлев и Смйлевски ф.
Смилен м  — разновидност на Смилян. 

Смиленов ф.
Смилена ж — женска форма от Смилен. 

Разложко, Шуменско.
Смили каро в ф.
Смйлка ж — умалит. от Смила. Попов- 

ско, Славяново (Плевенско).
Смйлко м  — умалит. от Смил. Смйлков ф. 

Гоцеделчевско, Кромидово (Петричко).
Смйльо м  — успоредна форма на Смиле. 

Смйльов ф. Н. Милев. С м й л ь о в  р ъ т  
местност в Боженица (Ботевградско).

Смйля ж — женска форма срещу Смйльо. 
Трънско.

Смилян м  — от Смиль +  ан. Станке Ди
митров, 1879, Падеш (Благоевградско), 
Търново, Плевен. Смилянов ф. Пещера.

Смиляна ж — женска форма от Смилян 
или от Смил (я) ~  ана. Патриарх Евтимово 
(Асеновградско).

Смилянка ж — умалит. от Смиляна. 
Първомай.

Смин м — от цветето см ин, подобно на 
смил. Смйнов ф. Котел, 1867.

Смйна ж — женска форма от Смин. 
Казанлък, р. 1887, Елхово (Казанлъшко), 
Русе.

Смйнка ж — умалит. от Смина. Тревнен
ско, Шумен.

Сминдировка ж — може би кръстоска от 
Смина и Смедеревка. Самоков, р. 1926.

Смйрна ж — от гр. oji6pva ’1. дръвче 
мирт; 2 . благовонна смола от мирт, смйрна’. 
Станке Димитров.

Смйрненски ф — псевдоним на Измирлиев, 
от град Измир=Смирна.

Смйрнов ф — от град Смйрна или от 
смолата смйрна; вж. Смйрна. Дряново, 
Кюстендил, Варна, Пловдив, 1990. (Плов

дивските Никола и Павел Смирнови, съдър
жатели на „руски магазин“ навярно са руси.)

Смйчко м  — от *Смилчко (?) Смйчков ф. 
СбНУ 17 (Прилепено).

Смлокарски ф — някакво видоизменение 
от *Смрикарски (?) Кутугерци (Кюстен
дилско).

Смоко пр  — от смок (навярно много 
пиел „като смок“). Кюстендил, 1879. Смоков 
ф. Кюстендил, 1960, Толбухин, 1917, Девня 
(Варненско), Плевен.

Смол м . Исперихско, 15— 16 в. Смолев ф. 
Горска поляна (Грудовско).

Смоленски ф — може би вм. *Смолянски„ 
от град Смолян.

Смолички ф — от с. Смоличано (Кюстен
дилско). Станке Димитров.

Смолников ф — от диал. *смолник  ’произ
водител на катран’ (?) Орехово.

Смолнйцки ф — от см олнйца  ’глинеста 
пръст’ или от някое село с такова име. 
София, 1893.

Смолов ф — от прякор Смолата; срв. 
Сакъзов, или успоредна форма на Смолев; 
вж. Смол. Златарица (Еленско).

Смолцев ф. Пловдив.
Смолянов ф — от см олянин  ’изселник от 

град Смолян’. Плевен, 1925, Орехово.
Смочански ф — от с. Смочан (Ловешко). 

Ловеч.
Смочев ф — съкрат. от Смочевски.
Смочевски ф — от с. Смочево (Станке- 

димитровско). Станке Димитров, 1893.
Смрадликов ф — от растението см радлика  

или от *Смрадлев с вмъкнато ик. Карлово, 
1878.

Смрекар ф — разновидност на Смрикарий. 
София, 1966.

Смрикарий пр  — от см рикар  ’който съби
ра смрика за топливо’. Самоков, 1852-. 
Смрикаров ф. Самоков, 1930.

Смуков ф — от междум. см ук  (навярно е 
бил смукач, пияница). Благоевград, Петрич.

Смучков ф — от прякор Смучко ’смукач, 
пияница’. Липница (Ботевградско).

Смърдйлов ф  — разновидност на Смарде- 
лев. Дъбравите (Пазарджишко),

Смъркалев ф — разновидност на Смърков. 
Пещера.

Смърков ф — от междум. см ърк  и глагола 
смъркам; според семеен спомен: дядото 
участвувал в чета, бил лошо ударен в носа 
и все смъркал. Гълъбово (Старозагорско), 
Пловдив.

Смяда ж — вм. *Сняда, от диаЛ. *сняд  
(снЪдъ) ’мургав’; срв. Галина, Гарчо. Бре
зово (Пловдивско), Брацигово.

Смядо м  — мъжка форма срещу Смяда. 
Смядов фщ Русе.

Смядовски ф  — от с. Смядово (Преслав
ско). Шумен, 1900, Русе, 1911.

Смялов ф — от смел с якане. Казанлък.
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Смяхов ф — от см ях  или от прякор 
Смеш ния. Батак, 1960.

Снегаров ф — от птицата снегар. Охрид.
Снегов или Снягов ф — от сняг. Ямбол, 

1878.
Снегурка ж — от детското снегурка  — за 

да се различава от Снежанка. Михайлов
град, р. 1922.

Снежаж —съкрат. от Снежана. Михайлов
град, р. 1922, Пловдив, р. 1922, 1925.

Снежан м  — мъжка форма от Снежана. 
Бургас, р. към 1926, Бистрец (Врачанско), 
р. 1955, Разград, р. 1965.

Снежана ж — декомпозирано от Снежан
ка. Откъм 1925 г. насам. Безден (Софийско), 
р. 1920.

Снежанка ж — от литературния превод на 
нем. Schneewittchen ’снежнобеличка’ от 
една приказка. Откъм 1919 г. насам.

Снежйн м  — мъжка форма от Снежина. 
Варна, р. 1945.

Снежина1 ж — разновидност на Снежанка 
и преосмислено по снеж инка. Откъм 1919 г. 
насам. Видрица (Балчишко), р. 1915.

Сн&жина2 ф — псевдоним на артистката 
Елена Кирчева.

Снежинка ж — умалит. от Снежина1.
Снежка ж — умалит. от Снежа или на- 

право от Снежанка.
Соарев ф — от остар. суари  ’кавалерист, 

въоръжен войник’ (от пер.-тур. siivari). 
Русе.

Собаджи tip — от диал. сдбадж ия ’който 
поддържа соба (стая) за пътници в някои 
села’. Попово, 1917. Собаджиев ф. Попово, 
1900, Силистра, 1900, Търговище, 1893, 
Шумен.

Собев и Собов ф — от прякор С обат а , 
съкрат. от Собаджи. Шумен, Русе.

Соборнов ф — навярно руско име.Чирпан.
Соваджиев ф  — вм. Собаджиев или Са- 

ваджиев. Силистра, 1900, Ямбол.
Сованджйев ф — правописна разновид

ност на Суванджиев. Плевен.
Совйка ж — от Софийка с изговор в за 

ф. Брезник, р. 1951.
Совйца ж — от Софица с изговор в за 

ф. Трънско.
Совичанов ф — от диал. *совичанин ’со

фиянец’.
Совия ж — вм. София. Трънско.
Совиянка ж — вм. Софиянка. Трънско.
Соволски ф — от с. Соволяно (Кюстен

дилско). Кюстендил, 1893.
Соврон м  — вм. Софрон. Трънско.
Согиндолски ф  — вм. Сухиндолски; спо

ред семеен спомен: дядото бил чиновник 
през руската окупация и в разни книжа 
го пишели по руски Согиндолски. Севлиево.

Сддаджиев ф — от професията сддадж ия; 
срв. Сайдера. Сливен.

*Соде м  — може би от Соте с озвучаване 
на т  в д  (?) Сбдев ф . Велинград.

Содин ф — от прякор Содата (продавал 
сода и лимонада). Казичене (Софий? 
ско).

Оодоров ф — някаква кръстоска от Сидо- 
ров и Тодоров (?)

Созан м  — видоизменено от гр. 2 u>£ov — 
календарски светия; вж. Сотир. Созанов ф. 
Бургаско.

Создан м  — вм. Създан; срв. Саздо. Соз- 
данов ф. Стара Загора (навярно македонец).

Сойдо м  — от Сойо с вмъкнато д. Видин
ско.

*Сойо м  — от тур. soy ’род, поколение’. 
Соев ф.

Сойтаров Сойтарев и Сойтарйев ф — от 
диал. сойт ара  ’смешник, шут’ (тур. soy tan). 
Пловдив, Карнобат.

Сбйтерийски ф — разновидност на Сой
таров. Казичене (Софийско).

Сокачев ф — от диал. *сокач ’пияница,, 
цокач’. Враца, Видин.

Сокеров ф —от диал. сдкер ’мъжка сойка’; 
срв. Свраков. Дряново, Търново, Ловеч, 
Русе, Горна Оряховица.

Соклев ф  — от рода Соклите. Казичене- 
(Софийско), Друган (Радомирско).

Соклите род — вм. Соколите, Соколовци. 
Казичене (Софийско).

Сокол м  — от птицата сокол. Софийско,. 
Брезнишко, Михайловградско, Соколов ф.

Соколена ж — женска форма от Сокол. 
Софийско.

Соколйн м — от Сокол +  ин. Върбица» 
(Белослатинско). Соколйнов ф.

Соколйна ж — женска форма от Соколйн.
Соколйнка ж — умалит. от Соколйна.
Соколски ф — може би вм. *Соколарски, 

от с. Соколаре (Белослатински). Бели Извор 
(Врачанско).

Соколчо м  — умалит. от Сокол. Сокол- 
чев ф. Кюстендил (гроб).

Сокорски ф. Набожново (Харманлийско).
Сокраки м  — разновидност на Сократ. 

Бистрица (Софийско).
Сократ м  — гр. 2о)храту]С- Варна, 1940 

(мнозина), Несебър, Грудово, Железница 
(Софийско), р. към 1886. Сократов ф.

Сокяр м  — прякорно име от диал. сокер , 
сокяр; вж. Сокеров. Ломец (Троянско).

Сола ж — съкрат. от Султана или от 
Солуна. Банско, р. 1882.

Солаков ф — от тур. solak ’левак’. Пле
вен, Севлиево, Нова Загора, Пазарджик.

Солакпетров ф — от солак Петър. Шумен, 
1860.

Соларов и Соларски ф — от солар  ’търго
вец на сол’. Търново. Мачин (Добруджа), 
Варна, Куманово, Новачене, Скравена (Бо
тевградско).

Солацки ф — вм. Соларов или Солаков 
(?) Сливен, 1860.

Солачки ф — разновидност на Солаков. 
Радомир.
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Солвея ж — навярно от Солвейг — лице 
от Ибсеновата драма Пер Гинт. Единичен 
случай.

Солдарев ф. Казанлък.
Солдатов ф — от солдат ин. Миндя (Елен

ско), Враца.
Соле м  — успоредна форма на Соло. 

Пловдив. Солев ф. Казанлък, Стара Загора, 
Войнежа (Търновско).

Соленаров ф — вм. Суленаров. Шумен.
Солйдка ж. Петърч (Софийско), р. 1946 

и 1948.
Солйдов ф — от Солов с допълнителна 

гръцка наставка. Пловдив.
Солйн м  — от Сол(е) -f  ин. Солйнов ф. 

Пловдив.
*Солйна ж — женска форма от Соле, Соло.
Солйнка ж — умалит. от Солина. Дра- 

ганица (Берковско), р. 1936.
Солко м  — умалит. от Соло, Соле. Сол- 

ков ф. Стара Загора.
Солмбв ф — видоизменено от Салмов. 

Кочериново (Станкедимитровско).
Солнйков ф — от со лни к , може би по- 

нова форма на Слаников. Казанлък, 1917, 
Върбовка (Севлиевско). 1917, Ловеч (гроб).

Соло м  — съкрат. от Соломон, Солон 
или друго подобно име. Солов ф. Типично 
за Пещера.

Соловея ж — кръстоска от Солвейг и 
рус. соловей ’славей’; вж. Солвея. Ново, 
рядко.

Соломе ж — вм. Саломея. Пловдив (ци
ганка).

Соломеров ф — може би нарочно видоиз
менено от Саламуров. Казанлък.

Соломов ф — съкрат. от Соломонов (?) 
Лом, 1900.

Соломон м  — библейско име, евр. ’миро
любив’. Етрополски манастир, 1648, Банско, 
Русе. Соломонов ф. Омуртаг, 1893.

Соломонйя ж —женска форма от Соломон. 
Монашеско име.

Соломун м  — видоизменено от Соломон. 
Соломунов ф. Брезник.

Солон м  — гр. 26Xo>v. Велинград (външ
но лице), р. 1935.

Солонйков ф — от град Солоник (Солун). 
Русе.

Солудов ф. Пловдив.
Солуев ф. Пловдив.
Солуйна ж — от Соло -J- ина. Трън.
Солуков ф — от тур. soluk ’1. бледен, 

увехнал; 2. дъх, дишане’. Стръмци (Трев
ненско).

Солум и Солумче м  — вм. Солун. Северна 
Добруджа — нар. песен.

Солун м  — от Солон, видоизменено по
край град Солун. Н. Геров. Банско. Сблу- 
нов ф. София, 1957, Банско.

Солуна ж — женска форма от Солун. 
Ивайловград, Мандрица (Ивайловградско), 
Трън.

Солунка ж — умалит. от Солуна. Трън, 
Брезник, Михайловград, р. 1934, Тресънче 
(Дебърско), Варна, Стара Загора.

Солунски ф — от град Солун. Варна. 
Сблчо м  — умалит. от Соло, Соле, Сблчев 

ф. Стара Загора.
Солян м  — от Сол(е) +  ан. Соля но в ф. 

Пазарджик (гроб).
Сомайлов ф — далечно видоизменение от 

Самуилов (?) Пловдив.
Сомлев ф — от прякор Сдмльо ’едроглав 

или дългомустакат като сом’. Ново село 
(Троянско), Троян, Хирево (Севлиевско), 
Севлиево, Казанлък.

Сомлеевски ф — разновидност на Сомлев. 
Троянско.

Сомов ф — от прякор Сдм(а)\ вж. Сомлев, 
или от тур. som ’сбит, плътен, грудест*. 
Поликраище (Горнооряховско), Казанлък, 
Бургас, Ковачевица (Гоцеделчевско), Ми
хайловград.

Сбмоглу ф — от Сомов с турско окончание.
Асеновград, 1900.

Сбна ж — съкрат. от София, Софрания 
или друго подобно име. Радомир.

Сонгуров и Сонгурски ф — съкрат. от 
*Сонгурларски — от с. Сонгурларе(Сулица, 
Старозагорско). Кравино (Старозагорско), 
Стара Загора.

Соне м  — видоизменено от Сотир. Са
моков.

Сонуров ф — вм. Сонгуров. Бургас, 1917. 
Соня ж — рус. Соня, умалит. от София. 

Като редовно име сравнително ново.
Сбпаджиев ф — от сдпадж ия ’побойник със 

сопа’. Пловдив, Казанлък.
Сбпков ф — от диал. сдпка  ’спъване при 

ходене’.
Сопотенски ф — от сопотенин  ’жител на 

град Сопот’.
Сопотлйев ф — от сопот лия  ’жител на 

с. Сопот (Ловешко). Плевен, 1900.
Сбпотски ф — от с. Сопот (Ловешко). 

Угърчин (Ловешко).
Сораков ф — от тур. sorak ’новина, из

вестие’; срв. Билдирев. Ямбол.
Сбрбин м  — диалектна форма на Сърбин. 

Дебър (Македония).
Сорев ф — от рум. soare, sori ’слънце’ (?) 

Сливен, 1900, Казанлък, Враждебна (Со
фийско).

Соса ж — съкрат. от Сосана. Калугерово 
(Ботевградско), Радомир.

Сосана ж — вм. Сусана.
Сосанка ж — умалит. от Сосана.
Соско м  — умалит. от Coco. Сбсков ф. 

Ловеч, 1893, Русе, Стара Загора, 1900.
Coco м  — видоизменено от Созан. Сбсов ф . 

Пловдив.
Сота м  — западна форма на Соте. Берко

вица, 1917. Сотев ф.
Соте м  — югозападна форма на Сотьо.
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Сотир,и — гр. Samjp ’спасител’ — епитет 
на Исус Христос. Типично за Самоков и 
Пиринския край, а нарядко из цялата 
•страна. Сотйров ф.

Сотйра ж — женска форма от Сотир. 
Ивайловградско, Грудовско, Ямболско, Сли
вен, Шумен.

Сотйрка ж — умалит. от Сотйра. Айтос, 
Силистра, 1895.

Сотйрко м  — умалит. от Сотир. Сотйр- 
ков ф. Благоевград.

Сотко м  — умалит. от Сотьо. Сотков ф. 
Дебръщица (Пазарджишко).

Сотонов ф — от диал. сотона  ’сатана, 
дявол’. Карлово.

Сотьо м  — съкрат. от Сотир. Сливен. 
Сотев ф. Сливен, Ямбол.

Софа ж — съкрат. от София. Банско. 
Софии ф. Шипочане (Самоковско).

Софи1 м  — съкрат. от Софиян или мъжка 
форма от Софа, Софйя. Русе, 1936. Софев и 
•Софиев ф. Станке Димитров, 1879,Русе, 1936.

Софй2 ж — съкрат. от Софйя.
Софианин пр  — от соф ианин  ’софиянец’. 

Цариград, 1860.
Софиалиев ф — правописна разновид

ност на Софиялиев. Пловдив.
Софййка ж — умалит. от Софйя.
Софййков ф. Турска Тракия.
Софййски ф — от град София. Желява 

^Елинпелинско).
Софйца ж — умалит. от Софйя. Шумен.
Софйя (и по-старо София) ж — гр. Socpta 

’мъдрост’ — име на календарска светица.
Софиялиев ф — от диал. соф иялия  ’софия

нец’. Пловдив, 1869.
Софиян м  — мъжка форма от Софйя. 

Варна. Софиянов ф. Варна.
Софияна ж — от Софй(я) +  ана. Горни 

Лом(Белоградчишко),Спанчевци (Михайлов
градско).

Софиянка ж —умалит. от Софияна. Трън, 
Търговище, Градоман, Клисура, Росоман 
(Софийско), р. 1889, 1891, 1927.

Софиянец пр  — от софиянец. Станке Ди
митров, 1879. Софиянски ф. Враца, Бер
ковица.

Софка ж — умалит. от Софа или направо 
от Софйя.

Софкаров ф. Велес, Пазарджик.
Софо м  — от гр. ооубд ’мъдър’. Софов ф. 

Казанлък.
Софовичин ф — от Софовица, жената 

на Софо. Елешница, Ракитово (Велинград- 
ско), Велинград.

Софон м  — гр. 2oqpdvtg. Софонов ф. 
Измаил, 1857.

Софран м  — от Софрон под влияние на 
Софрания. Слатина (Ловешко). Софранов 
ф. Слатина, Бърдарски геран (Белослатин- 
ско).

Софранйя ж — от Софрония с изговор 
а  вм. о. Ботевград.

Софретов ф. Разград.
Софрйна ж — женска форма срещу Соф

рон. Уровене (Врачанско).
Софрон м  — съкрат. от Софрони. Лом

ско, Врачанско, Михайловград, Софий
ско, Златица. Софронов ф.

Софрона ж — женска форма от Софрон. 
Михайловград, Доганово (Елинпелинско), 
Орландовци.

Софрони(й) м  — гр. 2a)cpp<5vtog ’бла
горазумен’ — име на календарски светия. 
Старо, рядко. Софрониев ф.

Софронка ж — умалит. от Софрона. Тол
бухин, 1886, Лом.

Софтов ф — от остар. софта ’турски 
учител или ученик в духовно училище’ 
(пер-тур. softa). Карлово, 1844, 1893. Гър- 
мен (Гоцеделчевско).

Софчо м  — умалит. от Софо. Стара За
гора, 1892. Софчев ф.

Coxa лов ф. Варна.
Сочев ф — от Софчев с изпадане на ф. 

Асеновград, 1900, Пловдив.
Сочински ф — някаква разновидност на 

Сочев (?) Пловдив, 1893.
Спалайкович ф. — може би от сп о лй й т и  

’благодаря’ — поради често повтаряне на 
тая дума (?)

Спандо м  — от Спано с вмъкнато д. 
Спандов ф.

С пан дои и м  — разширено от Спандо (?) 
Спандониев ф.

Спандули м  — от Спанд(о)-\-ули . Спан- 
дулиев ф. Благоевградско.

Спанка ж — женска форма срещу Спано. 
Пловдив, р. 1908.

Спано м  — от гр. ’Iarcav̂ g ’испанец’ 
или onavtoc ’рядък, необикновен, изклю
чителен’. Спанов ф. Сандански.

Спанур м  — от Спан(о)-{-ур; срв. Бачур, 
Ванчур, Пачур. Спануров и Спанурски ф. 
Пловдив.

Спанчелййски ф — от диал. спанчелия  
’жител на с. Спанчевци (Берковско)’. Вър
шец.

Спанчо м  — умалит. от Спано. Спанчев
Ф-

Спартак м  — лат. Spartacus — прочут 
вожд на въстаналите римски роби. Ново, 
рядко.

Спартянов ф. Сухиндол.
Спас м  — от старинно съпдсъ ’спа

сител’, превод на гр. Сотир. Нарядко из 
цялата страна. Спасов и Спасовски ф.

Спаса ж — женска форма от Спас. Рядко.
Спасе м  — югозападна форма на Спас. 

Спасев ф.
Спасен м  — от прич. спасен. Демирхи- 

сарско, 16 век, Дебърско. Спас&нов ф. 
Бърложница (Сливнишко).

Спасена ж — женска форма от Спас или 
срещу Спасен. Ботевградско, Белослатин- 
ско, Софийско, Македония.
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Спасения ж — от спасение. София, р.
1937.

Спасенка ж — умалит. от Спасена. 
Шумен.

Спасенко м  — умалит. от Спасен. Слив
ница. Спасенков ф.

Спасййка ж — умалит. от Спасия.
Спасимйр м  — новостъкмено име — ’спа

сител на мира’. Разлог, р. към 1940, Чер
вен брег, р. 1948, Иваняне (Софийско), 
р. 1957, Русе, р. 1958, Кърджали, р. 1962.

Спасйна ж — от Спас(а)+ц«а. Вършец, 
р. 1948, Кочериново (Станкедимитровско).

Спасйч м  — от Cnac-f-ич\ срв. Радич, 
Петрич. Спасйчев и Спасйчов ф. Свищов, 
1893.

Спасйчко м  — умалит. от Спасйч. Спа- 
сйчков ф.

Спасйя ж — женска форма от Спас или 
съкрат. от Аспасия. Рядко.

Спасияна ж — от Спас и Яна. София, 
р. 1948.

Спаска ж — умалит. от Спаса или на- 
право женска форма от Спас.

Спаско м  — умалит. от Спас. Спасков 
и Спаско веки ф.

Спасун м  — от Спас-j-у н . Софийско. Спа- 
сунов ф. Типично за с. Мърчаево (Софий
ско).

Спасуна ж — от Спас(а)-\-уна . Станке 
Димитров, Благоевградско, Софийско, Их
тиман, Шуменско.

Спасунка ж — умалит. от Спасуна. Со
фийско, Ихтиман.

Спатарев и Спатаров ф — от рум. spatar 
’началник на военни и полицейски части’. 
Провадия, 1917, Шумен, Силистра, 1893.

Спатовалийски ф — от диал. спатова- 
яия  ’от с. Спатово (Санданско)’. Станке 
Димитров.

Спахйев и Спахййски ф — от спахия  
’някогашен турски конник; владетел на 
област или чифлик’ (пер.-тур. sipahi). 
Горна Оряховица.

Спахларски ф — от с. Спахлар (Лом- 
ци, Поповско). Разград.

Спахлев ф. Харманлии, 1893.
Спелов ф. Котел, 1860.
Спецов ф  — навярно от прякор Спец(а) 

’специалист’, прибавен към името в по
следно време. Змеево (Балчишко), Толбу
хин, 1960.

Спйлко м  — може би от Спирко с преход 
на р  в л  (?) Хасково, 1878, Чирпан, р. 
1926, Казанлък, р. 1923. Спйлков ф. Хас
ково, Чирпан, Казанлък, Първомай, Асе
новград, Смолян, Смолянско, Пловдив.

Спйра ж — женска форма от Спиро. 
Трънско.

Спирдон м , Спирдонка ж — съкрат. от 
Спиридон, Спиридонка.

Спйре м  — югозападна форма на Спиро. 
Спйрев ф.

Спирел м  — от Спир(о)-]-£л.
Спирелко м  — умалит. от Спирел. Спи- 

релков ф. Пирдоп.
Спиридон м  — гр. Srcuptewv (от orcupig, 

’кошничка за хляб’) — име на кален- 
дарски светец. Главно Севлиево и Маке
дония. Спиридонов ф.

Спиридона ж — женска форма от Спи
ридон. Плевен, Беленско.

Спйриев ф — от Спйрев поради мекото- 
p. Гоце Делчев.

Спйрка ж — умалит. от Спира. Н. Ге
ров.

Спйрко м  — умалит. от Спиро. Софий
ско. Спйрков ф.

Спйро м  — съкрат. от Спиридон. Спй- 
ров ф.

Спиространов ф  — видоизменено на ме
стна почва от Спространов. Елисейна (Вра
чанско).

Спйртов ф — от рода Спиртовци. Искра 
(Първомайско).

Спйртовци род — от спирт . Искра (Пър
вомайско).

Списаревски ф — от остар. *списар  ’пи
сател, писар или нещо подобно’. Толбухин,. 
1905, Варна, 1911.

Спйшев ф. Сливен.
Сплендйт м  — по фирмата на някогаш

ния хотел Сплендйт; срв. Елит. Вършец 
(циганин).

Споменка ж — от спомен. Петърч (Со
фийско), р. към 1940.

Спотинов ф  — от диал. *спдт ин  ’който 
при ходене се спотика’; срв. Сопков (?) 
Попово, Русе.

Споуста ф — чешко име Spousta. Хас
ково, 1935.

Спренка ж — защитно име: да спрат уми- 
ранията на децата; срв. Запряна. Горни 
Пасарел (Самоковско).

Спространов ф — от с. Спростране (меж
ду Кичево и Охрид). Охрид, София.

Спрудняков ф  — от диал. спрудняк  ’хляб 
от смесено царевично и пшенично брашно’. 
Враца.

Спънов ф — може би от Спанов, смятано- 
като диалектна форма (?) Кюстендил (от 
Каварна).

Сребка ж — умалит. от Сребра.
Сребко м  — умалит. от Сребро. Сребков 

ф. Стожер (Толбухинско).
Сребра ж — женска форма срещу Среб

ро или Сребър. На разни места из страната..
Сребреков ф — от Сребров с вмъкнато 

ек. Асеновград.
Сребрей м  — от сребрен ’сребърен’. Ле- 

ринско. Сребренов ф. Солун, 19057*
Сребрен а ж — женска форма срещу Среб

рей. Разград, р. 1965.
Сребриков ф — вм. Сребреков.
Сребрйн м  — от Сребр(о)+ин. Първомай,, 

р. 1923, Варна.
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Сребрйна ж — от Сребр(а)-[-шш. Пазар
джик, р. 1934.

Сребрйя ж — разширено от Сребра. Тър
нене (Плевенско).

Сребро м  — от сребро или превод на гр. 
Аргир. Рядко, на разни места из страната. 
-Сребров ф.

Среброзар м  — от Сребро и -зар, както 
Златозар, Светозар. Бяла, р. 1934.

Сребрьо м  — успоредна форма на Среб
ро с меко окончание. Бяла, Дебър (Първо
майско), Чехларе (Пловдивско). Среб
рее ф. Ямбол.

Сребряна ж — от сребрена  с якане, 
както Румяна от по-старо Румена. Русе, 
р. 1950. У

Сребчо м  — умалит. от Сребро. Среб- 
чев ф. Казанлък.

Сребър м  — от старинно сребър  ’сребъ
рен’. Пловдив, р. 1931.

Сребърно м  — умалит. от Сребър. Сре- 
бърков ф. Асеновград.

Сребърна ж — от прилаг. сребърна. Ви- 
ница (Варненско), р. 1922.

Сребърников ф — от старинно сребър
н и к  ’сребърна монета или съд’. Самоков, 
1897, Пазарджик, 1935, Пловдив.

Сребърнов ф — навярно побългарено от 
чеш. Stflbrny.

Среда ж — от Сретя, преосмислено по 
седмичния ден сряда.

Среден м  — видоизменено от Сретен. 
Среденов ф. Шумен, 1940.

Средко м  — правописна разновидност на 
Сретко покрай седмичния ден сряда. Лом, 
Ломско, Бе лос латинско, Ловеч. Плевен. 
Средко в ф. Средко веки ф. Кнежа.

Средногорски ф — от Средна гора; срв. 
Балкански, Родопски.

Средо и Средьо м  — видоизменено от 
-Сретен или от седмичния ден сряда  =  роден 
в сряда; срв. Торньо. Средо в и Средев ф. 
Голямо Конаре (Пловдивско), 1893, Плов
див.

Срекя ж — от Сретя с преход на мекото 
т! в ас' . Берковица, Лехчево (Михайлов
градско).

Срема ж — от диал. срем  ’сватбарска 
кола, с която откарват булката’ — поже
лание да се ожени у богати хора. Софий
ско.

Сремка ж — умалит. от Срема. Софий
ско, Елинпелинско, Трънско. Сремкин ф. 
Железница (Софийско).

Сремски ф — от с. Срем (Елховско). Ям
бол.

Сретен м  — от диал. сретен ’честит, 
щастлив’. Русенско. Сретенов ф. Михайлов
град.

Сретенка ж — женска форма срещу Сре
тен.

Сретенко м  — умалит. от Сретен. Сре- 
тенков ф. Берковица.

Сретко м  — умалит. от Сретен. Михайлов
градско, Белоградчишко, Кулско, Русе. 
Сретков ф. Берковско.

Сретя ж — от диал. срет я  ’щастие’.
Срещнййски ф — от срещ а ’успех, спо

лука’. Кула.
Сръб п р  — от съ р б и н . Станке Димит

ров, 1879.
Сръбина пр  — вж. Сърбина. Рашково 

(Ботевградско).
Сръбка ж или пр  — от сръ б ки ня . Сръб- 

кин ф. Враца.
Сръблянски ф — от с. Сърбляница (Или- 

ца, Михайловградско). Михайловград.
Сръбски ф  — от прякор С ръбина . Раш

ково (Ботевградско).
Сръбчето ф  — от прякор Сръбче. Ми

хайловград. (Никола Иванов Сръбчето, 
Мария Ник. Ив. Сръбчето).

Сръдана ж - навярно от сърце. Етропол
ски манастир (Чурек), 1648.

Сръндачки и Сръндашки ф — от прякор 
С ръндак  ’1. мъжка сърна; 2. лек и подви
жен на скачане’. Благоевградско, Мездра, 
Враца.

Сръндев ф — от прякор Срънде(т о)\ срв. 
Сръндашки. Радомир, Горна .Диканя (Ра
домирско).

Сръньовски и Сръновски ф  — разновид
ност на Сърнев. Врачеш (Ботевградско).

Ставер м  — разновидност на Ставри. Со
мовит, Милковица (Никополско). Ста- 
веров ф.

Ставло и Ставльо м  — видоизменено от 
Ставул. Белосл атинско. Ставло в и Став- 
лев ф.

Ставра ж — женска форма от Ставро. 
Брезник, Каварна.

Ставрак м  — съкрат. от Ставраки. Став- 
раков ф. Марица, 1893.

Ставраки м — гр. Uxaupaxt, умалит. от 
Ставро, Ставри. Видин, 1833, Каварна. 
Ставракев и Ставракиев ф. Пещера, 1853, 
1953.

Ставре м — западна форма на Ставри. 
Ставрев ф.

Ставри м  — гр. Sxaupiog; вж. Ставро. 
Рядко, на разни места. Ставрев ф.

Ставрйна ж — женска форма от Ставри, 
Ставро. Варна.

Ставрия м  — разширено от Ставри. Брез
ник.

Ставро м — гр. отаирбе ’кръст*, еднакво 
по значение с Кръстьо. Ставров ф.

Ставроз м — разновидност на Ставро със 
запазено гръцко с; срв. Христоз. Ставро- 
зов ф.

Ставрон м  — разновидност на Ставро, 
Ставроз.

Ставронка ж — женска форма срещу 
Ставрон. Толбухин, р. 1957.

Ставруда ж гр. Sxaupo65a. Пловдив, 
Крумовградско.
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*Ставрул м  — от Ставр(о)-\-ул.
Ставрула ж — женска форма срещу Став- 

рул. Толбухин.
Ставрулка ж — умалит. от Ставрула. 

Каварна, Виница (Варненско), Червен 
брег.

Ставул и Стаул м  — от Ставрул с изпа
дане на р  (?) Ник. Милев.

Стадовски ф  — навярно грешка вм. Сти- 
довски. Градец (Котленско), 1870.

Стайка ж — женска форма срещу Стай
ко.

Стайко м  — умалит. от Стайо. Главно 
ИзБ. Стайков ф.

Стайкьо м  — успоредна форма на Стай
ко с двойна йотация. С т а й к ь о в а  
п о л е н а  — местност в Радотина (Ботев
градско).

Стайна ж — женска форма срещу Стай
но. Синод, именник.

Стайно м  — от Стай(о)+яо; срв. Стойно, 
Райно. Стара Загора, Казанлък, Житосвят 
(Карнобатско). Стайнов ф. Етрополе, 1644, 
Казанлък, Стара Загора.

Стайо м  — пожелателно име: да остане 
(жив), да ни стои — близко по значение със 
Стойо. Сливенско, 1860, Ловеч, Лопян 
(Ботевградско). Стаев ф. Панагюрище, 1858, 
Троян, Калофер, Чирпан. Стайов ф. Бо
тевград. Стаевски ф. Троян, Свищов, Ло
веч.

Стайчо м  — умалит. от Стайо. Стайчев
Ф'

Стайя ж — вж. Стая. Радомирско, 1952.
Стаке м  — разновидност на Стако. Ста- 

кев ф.
Стако м  — от Статко с изпадане на едното 

т  или съкрат. от Христаки. Стако в ф. 
Ник. Милев.

Стакул м  — от Стак(о ) + у л .  Орехово, 
1958.

Стакчйев ф.
Сталййски ф — от с. Сталийска махала 

(Ломско).
Сталйн1 м  — от Стал(ьо)+п«. Рядко. 

Кукушко, 16 в.
Сталин2 м  — по името на Йосиф Сталин. 

Русе, р. към 1928, Ловеч, р. 1949.
Сталина ж — женска форма от Сталин2. 

Шумен, р. 1927.
Сталин град м  — от град Сталинград. 

Свищов, 1960.
Сталинка1 ж — от името на Йосиф Ста

лин. (Деца, родени откъм 1933 до 1952).
Сталйнка2 ж — от Станка и Калинка 

(двете баби). Нова Загора, р. 1961.
Сталйнчо м  — умалит. от Сталин1. Ста- 

лйнчев ф. Пловдив (мнозина).
Сталиян м у Сталияна ж — вм. Стилиян, 

Стилияна. Ботевград.
Стальо м  — разновидност на Стайо. Хас

ково, Чирпан, Ямбол, Каблешково (По
морийско). Сталев ф. Първомай, Новоза

горско, Кърджалийско. Сталиев ф. Ям- 
болско. Сталевски ф.

Сталя ж — женска форма срещу Стальо. 
Етрополски манастир, 1648 (Сталеа=Сталя), 
София, р. 1946. Сталин ф. Пловдив, 1896.

Сталян м  — вм. Сталиян. Ресен (Търнов
ско).

Стама ж — съкрат. от Стамата. Шумен,
р. 1886.

Стамадов ф — от Стаматов с озвучаване 
на т  в д; срв. Панайодов. Пловдив, 1900.

Стамарайков ф. Лясковец.
Стамат м  — съкрат. от Стамати. ИзБ. 

Стаматов ф.
Стамата ж — женска форма от Стамат. 

Клисура (Благоевградско).
Стамати м  — гр. 2тар,остт]С, от атар,аха> 

’спирам, прекратявам* — еднакво по зна
чение със Запрян. Рядко. Стаматев ф.

Стаматка ж умалит. от Стамата. Шу
мен.

Стаматко м  — умалит. от Стамат. Ста- 
матков и Стаматко веки ф.

Стамачко м  — разновидност на Стамат
ко. Трънско. Стамачков ф.

Стамберов ф — навярно във връзка с  
ит-гр. отосртеа ’щампа’ (?) Велинград.

Стамбов ф — съкрат. от Стамболов (?) 
Родопско.

Стамбол м  — кръстоска от Стамо и град. 
Стамбол. Бяла, р. 1897, Казанлък, р. 1904. 
Стамболов1 ф.

Стамболджйев ф — навярно разновид
ност на Стамболиев (?) София, 1893, 1956.

Стамболеца пр  — (ходил в Стамбул).
Трудовец (Ботевгр адско).

Стамболйев ф—от прякор С т ам болият а. 
Ботевград.

Стамболййка ж — разновидност на Стам- 
болка. Скравена (Ботевградско), р. 1928.

Стамболйя(та) пр  — (ходил и живял в 
Стамбул). Стамболййски ф. На разни места 
из страната.

Стамболка ж — женска форма срещу 
Стамбол. Типично за Софийско; Жабо- 
крът (Кюстендилско), Витановци (Перниш
ко), Берковица. Сливница.

Стамболов2 и Стамболски ф — разновид
ност на Стамболийски.

Стамеков ф — от Стамов с вмъкнато ек . 
Никопол, 1897.

Стамен м  — от диал. ст амен  ’1. здраво 
заседнал, непоклатим (за камък); 2 . сдър
жан, скромен’. Нарядко, главно из ЗБ. 
Стаменов ф.

Стамена ж — женска форма срещу Ста
мен. Ботевград, Ботевградско, Радомир.

Стаменелка ж — видоизменено от Ста- 
менка. Красно село, р. 1963.

Стамен йто в ф — от диал. *ст аменйт ; 
вж. Стамен. Благоевград, 1928.

Стамен ка ж — умалит. от Стамена. Бо
тевград.
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Стаменко м  — умалит. от Стамен. Со
фийско. Стаменков ф. Софийско, Босиле- 
градско.

Стамерски ф. Кюстендил.
Стамйненски — в С т а м й н е н с к и  

д о л ,  местност в Лопян (Ботевградско).
Стамйнка ж — от Стана и Минка (двете 

баби). Нова Загора, р. 1961.
Стамира ж . Сливен.
Стамо м  — съкрат. от Стамат или от 

Стамен. Стара Загора, Старозагорско, Ям
болско, Лясковец, Ихтиман. Стамов ф. 
Стара Загора, Нова Загора, Свищов, Пет
рич, Гоце Делчев.

Стамуда ж — от Стам(а)-}-//да. Славеево 
(Ивайловградско).

Стамула м  — от Ст ш (о)-\-ула; срв. Ян- 
кула. Калофер, 1845. Стамулов ф. Кало
фер, 1905, 1965.

*Стамуша ж — от С т ш (д)-\-уш а.
Стамушка ж — умалит. от Стамуша. Пе

щера, р. 1897.
Стамян м  — от Стам(о)+я«. Гоцеделчев- 

ско — нар. песен.
Стан м  — еднакво по произход и зна

чение със Станьо; срв. рум. Stan. Кукушко, 
16 век, Видин, Брегово (Видинско), Козло
дуй, Сомовит, Подем (Плевенско). Станов 
ф. Ломско.

Стана ж — женска форма срещу Станьо. 
Главно СзБ. Стан и н ф. Новачене (Ботев
градско), Станкедимитровско.

Станачко м  — умалит. от Станьо; срв. 
Николачко, Димитрачко. Станачков ф.

Станашко м  — разновидност на Станач
ко. Н. Геров.

Станджйк м  — прякорно име, умалит. 
от Станчо с турска наставка -дж ик. Стан- 
джйков ф.

Станешо м  — от Стан(ьо)+ашо. Трънско.
Стани м  — североизточна форма на Ста

ньо. Шумен. Станев ф.
Стан и ела ж — измислено име — от Ста

на и -ела; срв. Даниела. Нова Загора, р. 
1960.

Станййка ж — умалит. от Стания. Ло- 
зен (Софийско).

Станйк м  — от Стан+шс. Станйков ф. 
Черквица (Никополско).

Станйка1 ж — женска форма срещу Ста- 
ник. Лом, 1870, Пернишко, 1952.

Станйка2 м  — успоредна форма на Ста- 
нико. Ник. Милев.

Станйко м  — разновидност на Станйк. 
Станйков ф. Тетевен.

Станйкя DfC умалит. от Стания. Со
фийско.

Станйл м  — от Стан(ьо)-|-цл. Типично 
за изселниците от Гръцка Тракия; Хасково, 
Чирпанско, Казанлък, Стара Загора, Само
ковско, Казичене, Лозен (Софийско). Ста- 
нйлов ф.

Станйлка ж — женска форма срещу Ста- 
нил. Крумовградско.

Станйлчо м  — умалит. от Станйл. Ста- 
нйлчев ф. Карнобат.

Станимаклйев ф — от град Станимака 
(Асеновград). Пещера.

Станймер м  — по-стара форма на Стани
мир. Балша (Софийско).

Станимйр м  — от старинно СтанИхмер; 
вж. Владимир, преосмислено: „да установи, 
да въдвори мир“. Габрово, Софийско, Кю
стендилско, Годеч. Станимйров ф.

Станимйра ж — женска форма срещу 
Станимир. Рядко.

Станимйрка ж — умалит. от Станимира 
или направо от Станимир. Калотина, Под- 
гумер (Софийско).

Станйни ф.
Стан и но в ф — от Стана, Станин с втора 

родителна наставка (?) Русе, 1936.
Станислав м  — старинно и модерно име — 

’да установи, да въдвори слава’. На разни 
места; често подновяват дядо Станчо на 
Станислав. Станиславов ф. Севлиево, 1893,. 
Лом, 1893, Карлово, 1900, Поповско, Видин. 
Станиславович ф. Старо.

Станислава ж — женска форма срещу 
Станислав. Чурек, Стъргел (Етрополски 
манастир, 1648), Станке Димитров, 1876, 
Трън.

Станиславка ж — умалит. от Станислава. 
Станке Димитров, 1877, Трънско.

Станйслов м  — старинна форма на Ста
нислав. С т а н й с л о в  местност във Вра- 
чеш (Ботевградско). Станйслов ф — може 
би вм. Станиславов. Бистрица (Софийско).

Станйчко м  — умалит. от *Станич, a to
ot Станьо. Станйчков ф.

Станйш м  — от Стан(ьо) +  иш. Шумен, 
Плевен, Никопол, Кукуш, Берковица, 
Елин Пелин. Станйшев ф.

Станйша м  — западна форма на Станйш. 
Трън, Кошарево (Брезнишко).

Станйшко м  — умалит. от Станиш(а). 
Горна Мелна (Трънско). Станйшков ф.

Станйя1 ж — разширено от Стана. 
Брезнишко, Радомирско, Босилеград, Кю
стендил, Самоковско.

Стания2 м  — разновидност на Станьо. 
Трън.

Станиян м  — измислено име (да не бъде
ло Стоян). Нова Загора, р. 1960 и така за
писан по желанието на майката, но бащата 
настоял да подновят бащиното му име и 
Станиян бил преименуван на Стоян.

Станка ж — умалит. от Стана. Широко 
разпространено, но вече го смятат за оста
ряло. Станкин ф. Подем (Плевенско), 
Скравена (Ботевградско). Станкински ф. 
Радомир, Скравена.

Станке м  — югозападна форма на Стан
ко. Самоковско, Радомирско, Станкеди
митровско. Станкев ф.
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Станкинов ф — от Станка, Станкин с 
-втора родител на наставка (?) Пещера, 
Търново.

Станкйя ж — от Станк(а)+шг. Радомир, 
р. 1889, Трънско.

Станко м  — умалит. от Станьо. Нарядко 
из страната. Станков ф. Станковски ф. 
Врачеш (Ботевградско).

Станкол м  — разновидност на Станкул. 
Станколов ф. Никопол, 1893, Свищов, 1893

Станкул м  — от Станк(о)+у л . Орехов- 
ско. Станкулов ф.

Станкуш м  — от Станк(о Стан-
кушев ф.

Стано м  — разширено от Стан или ус
поредна форма на Станьо с твърдо окон
чание. Варна. Стано в ф. Етрополе, Елховско.

Станой м  — разширено от Стан(о). ЮзБ. 
Станоев ф.

Станойка ж — женска форма срещу Ста- 
ной. Софийско, Голак (Ихтиманско), Шу
мен, р. 1894.

Станойко м  — умалит. от Станой. Кю
стендил. Станойков ф.

Станойкя ж — разновидност на Станой
ка. Н. Геров.

Станойчо м  — умалит. от Станой. Ста- 
нойчев ф.

Станок м  — от Стан+оя. Стан око в ф.
Козлодуй.

Станокя ж разновидност на Станой
ка, Станойкя. Трън.

Станол м  — разновидност на Станул. 
Станолов ф.

Станоя м  — разширена форма на Ста
ной. Кюстендил, Трънско. Станоев ф.

Стануда ж — от Стан(а)-\-уда\ срв. Ма- 
руда, Белуда. Станудин ф. Велинград.

Станул м  — от Стан(о )-\-ул . Стан улов 
ф. Карловско, Годечко.

Станула ж — женска форма от Станул. 
Пловдив, 1898.

Стануш м  — от Стан(о)-\-уш . Плевен, 
1869, Дебърско. Станушев ф. Пелово (Пле
венско).

Станча ж — женска форма от Станчо. 
Станчин ф.

Станчо м  — умалит. от Станьо. Из ця
лата страна, главно СИзБ. Станчев, Стан- 
чов, Станчевски, Станчовски ф.

Станьо м  — пожелателно име, еднакво 
по значение със Стайо и Стойо. Главно 
СИзБ. Станев, (Станьов), Станевски, (Ста- 
ньовски) ф.

Старайда ж — видоизменено от Сма- 
райда. Вайганд.

Старев ф — от прякор С т ария  или съ
крат. от Стариков, Старибратов, Стари- 
павлов или друго подобно име. Малко 
Конаре (Пазарджишко), Ботевград (външ
но лице).

Старейшински ф — от ст арейш ина  ’сел
ски избраник’. Горни Лом (Белоградчишко).

Старибратов ф  — „син на стария брат“. 
Пловдив.

Старидолец ф — от с. Стари дол (Станке- 
димитровско). Станке Димитров, 1879.

Стариков ф — от прякор С т арика. Ка
занлък.

Старймилчев ф — „син на стария Милчо“. 
Хасково.

Старйпавлов ф — „син на стария Павел“. 
Асеновград, 1893, Ихтиман, Ветрен (Па
зарджишко).

Старйрадев ф — „син на стария Радьо“. 
Копривщица, Търново.

Стария пр  — (имал съименник, но по- 
млад). Литаково (Ботевградско).

*Старко м  — от диал. *старко ’по-стар 
брат’; срв. Брато. Старков и Старковски ф

Ст&рковица п р  — „жената на *Старко“. 
Враца.

Стармйлчев ф — съкрат. от Старимил- 
чев. София, 1966.

Старозагорски ф — от град Стара За
гора. Шумен, 1893.

Старокин ф — от диал. ст ардкя  ’стари 
сват, старойка’. Михайловград.

Староманов ф — от диал. *староман ’чо
век със състарен вид’ (?)

Старорешки ф — от с. Стара река (Елен
ско). Дединци (Еленско).

Староселски ф — от с. Старо село (Вра
чанско). Враца, Луковит, Своде (Ботев
градско).

Старцев ф — от прякор Стареца. Котел, 
1905, Русе, 1917, Белоградчик, 1935.

Старчев ф — разновидност на Старцев. 
Стара Загора, 1896, Казанлък, Асеновград, 
1893.

Стаса ж — съкрат. от Анастасия.
Стаен м  — съкрат. от Анастаси. Стасев ф.
Стат м  — съкрат. от Стати. Габрово, 

1865, Търново. Статов ф.
Стата ж — женска форма от Стати, Стат. 

Стара Загора, р. 1891. Статии ф. Маджаре 
(Самоковско).

Стател м  — от Стат, Стат(и)+ел. Ста- 
телов ф. Лясковец (Възраждането), Солун, 
1886, Шумен, Казанлък.

Стати м  — съкрат. от Евстати. Провадия, 
1872, Червена вода (Русенско), Варненско. 
Статев ф. Горнооряховско, Русенско.

Статйр м  — кръстоска от Сотир и Стати. 
Статйрев ф. Желязково (Ямболско).

Статко м  — умалит. от Стати, Стат. 
Враца, Берковско. Статков ф.

Статуев ф — от Статулев с изпадане на 
мекото л . Казанлък.

Статул м  — от Стат(и) +  г/л. Статулев ф. 
Стат улов ф. Сливен.

Стафер м  — от Ставер с преход на в 
във ф. Видинско — нар. песен.

Стафйдов ф — от прякор Стафидата  
(със сбръчкано лице като стафида). Орехово, 
1917, Благоевград.
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Стафйткин ф — от прякор Стафидката\ 
вж. Стафидов. Ник. Милев.

Стафулов ф — от гр. атафбХь ’грозде*. 
Варна'

Стафунски ф — може би видоизменено 
от Стафулов.

Стачо м  — вм. *Статчо, умалит. от Стат. 
Търновско — нар. песен.

Сташа лс — съкрат. от Анастасия.
Стая ж — женска форма срещу Стайо. 

Н. Геров.
Стева ж, £теван м, Стевана и Сте-

ванйя ж — вм. Стефа, Стефан, Стефана, 
Стефания с преход на ф във в. Трънско.

Стела ж — от лат. stella ’звезда*. Срав
нително ново.

Стеле м — съкрат. от Стилиян, Стелиян. 
Вайганд, Синод, именник.

Стелиана жу Стелиян м  — вм. Стилияна, 
Стилиян.

Стелка ж — умалит. от Стела.
Стело м — мъжка форма от Стела (?) 

Род. към 1939.
Стеляна ж — вм. Стилияна. Етрополе. 
Стен м  — съкрат. от Стоен, Стефан или 

друго подобно име. Варна.
Стена ж — съкрат. от Христена. Вайганд, 

Синод, именник.
Стеномйр м  — измислено име — от Стоян; 

срв. Станиян. Нова Загора, р. 1960.
Степан м  — разновидност на Стефан. 

Радомир, Чирпанско, Правешка Лакави- 
ца (Ботевградско). Степанов ф. Брезово 
(Пловдивско), Русе, Луковит. Степановци 
род в Драгойново (Първомайско).

Степана ж — разновидност на Стефана. 
Ъглен (Етрополски манастир, 1648).

Стериков ф — видоизменено от Стари- 
ков или от Стерев с вмъкнато ик. Кнежа.

Стерио м  — правописна разновидност на 
Стерьо. Кюстендил, 1893.

Стерко м  — умалит. от Стерьо. Стер- 
ков ф. Въбел (Никополско).

Стерьо м  — от гр. oTepsdg ’твърд, здрав*. 
Свищов. Стерев ф. Свищов, Плевен, Ловеч. 
Стерьов ф. Станке Димитров, 1879.

Стефа лс — съкрат. от Стефана. Берко
вица, р. 1893, Шумен, 1893.

Стефан м  — гр. 2x6<pavoc ’венец’ — име 
на календарски светия. Из цялата страна. 
Стефанов и Стефано веки ф.

Стефана ж — женска форма от Стефан. 
Из цялата страна.

Стефанй ж — стара форма на Стефания. 
Стефанийка лс — умалит. от Стефания. 

Острец (Търговищко).
Стефанйца ж — от Стефан(а)+ ица. Ми

хайловград, р. 1927.
Стефанйя ж — гр. Sxe^avta — стара жен

ска форма от Стефан. Типично за Шумен.
Стефанка лс — умалит. от Стефана. Сте- 

фанкин ф.

Стефанко м  — умалит. от Стефан.
Стефанчо м  — умалит. от Стефан.
Стефка ж •— съкрат. от Стефанка. Стеф- 

кин ф. Самоков, 1917.
Стефко м  — умалит. от Стефо. Стеф- 

ков ф. Горни Лозен (Софийско).
Стефо м  — съкрат. от Стефан. Стефов’ 

ф. Самоков, Ихтиман.
Стефчо м  — умалит. от Стефо или от 

Стефан.- Стефчев и Ст&фчов ф. Софийско.
Стецка ж — видоизменено от Стефка.

Синод, именник.
Стецко м  — видоизменено от Стефко. 

Вайганд, Синод, именник.
Стеша м  — видоизменено от Стефан. Вай

ганд, Синод, именник.
Стйга ж — еднакво по значение с Доста. 

Разложко, 1966.
Стидовски ф — от диал. ст идя се ’сра

мувам се’ (?) Градец (Котленско), .1873.
Стйклев ф — от рум. sticla ’стъкло; 

очила’; срв. Цъклев, или от sticlos ’из
цъклен, втренчен*. Ново село (Видинско).

Стилиян м  — гр. HxTjXidvog ’стълпник’ 
(от oTtfkrj ’стълп, колона’) — име на кален
дарски светия. Давали го като защитно 
име, защого свети Стилиян се смя гал за 
покровител на децата. Рядко, на разни 
места. Стилиянов ф.

Стилияна ж — женска форма от Стилиян.
Стилиянка лс — умалит. от Стилияна.
Стйлка ЛС ' съкрат. от Стилиянка. Шу

менско.
Стйлко м  — умалит. от Стильо. Чирпан, 

1893. Стйлков ф.
Стйльо м  — съкрат. от Стилиян.
Стйма ж — от рум. stima ’почит, уваже

ние*. Ракитово (Вели нгр адско), р. 1906, 
1913.

Стйминка лс умалит. от Стима. Стй- 
минкин ф. Ракитово (Велинградско).

Стймо м  — мъжка форма срещу Стима. 
Рядко. Стймов ф.

Стйна ж — съкрат. от Христина.
Стиное лс. (Стиное Стойкова Момчилова, 

р. 1896 — Русе, 1938).
Стйньо м  — съкрат. от Драгостин, Ав- 

густин или друго подобно име. Варна. 
Стйнев ф. Самоков.

Стипцаров и Стипцарски ф — от диал. 
*ст ипцар  ’скъперник, стипца’. Михайлов
град, Жабокрът (Кюстендилско), Кроми- 
дово (Благоевградско).

Стйпцата пр  — „скъперник“. Ботевград. 
Стйпцов ф. Ловеч, 1900, Горна Митрополия 
(Плевенско), Лопян, Рашково (Ботевград
ско), Етрополе.

Стйпчеков ф — от Стипчов с вмъкнато 
ек. Копривщица.

Стйпчо пр  — вж. Стипцата. Стйпчов- 
ци род в Лопян (Ботевградско).
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Стирян м  — видоизменено от Стилян с 
преход на л  в р  (?) Стирянов ф.

Стихомйр м  — навярно видоизменено от 
Тихомир. Рядко. Търговище, р. 1957.

Стичака п р  — от диал. ст ичак  ’врабец*. 
С т и ч а к о в а  л и в а д а  местност в 
Новачене (Ботевградско).

Стоборски ф — от ст обдр  (навярно се 
бил оградил с висок стобор). Русе.

Стогян м  — от гръцкото изписване на 
Стоян — Uxofiav. Бр. Миладинови. .

Стодев ф. Дулово — от Ситово, 1960.
Стодйн м — съкрат. от Стоядин. Трън. 

Стодйнов ф.
Стоедйн м  — вм. Стоядин. Стоедйнов ф. 

Махалата (Плевенско).
Стоен м  — от Стоян — покрай звател- 

ната форма Стоене.
Стоена ж — от Сто(я)+ е н а . Лозен, Гер

ман, Панчарево (Софийско).
Стоенел м  — рум. Stoenel — от Стоян. 

Стоенелов ф. Ново село (Видинско).
Стоенйчко м  — умалит. от Стоен, Стоян. 

Стоенйчков ф. Русе.
Стоенчо м  — източна форма на Стоян- 

чо. Стоенчев ф. Стара Загора, 1906, Вар
ненско.

Стойл м  — от Сто(йо)-*-мл. На разни ме
ста, главно Русе и ЮЗБ. Стойлов ф.

Стойла ж — женска форма от Стоил. 
Ихтиман, Пернишко, Софийско.

Стойлка ж — умалит. от Стойла.
Стойлко м  — умалит. от Стоил. Главно 

ЮЗБ. Стойлков ф. Стойлковски ф. Правец 
(Ботевградско).

Стойлчо м  — умалит. от Стоил. Стойл- 
чев ф .г Стара Загора.

Стойм м  — съкрат. от Стоимен.
£тоймен м  — от Стои(о)+мен; срв. Ка

мен, Стамен. Обясняват го като заклинател
но име при детска смъртност: „стой при 
мене!“ ЮЗБ. Стойменов ф.

Стоймена ж — женска форма от Стои
мен. Ихтиман.

Стойменка IИ С  —  умалит. от Стоймена. 
Станке Димитров, р. 1818.

Стоймер м  — по-стара форма на Стои- 
мир. Кюстендил, 1879, Шумен, 1940. Стой- 
меров ф . Горубляне (Софийско).

Стоимйр м  — от Стои(о)+ м и р , по подо
бие на Станимир. Стоимйров и Стоимйр- 
ски ф.

Стоймчо м  — умалит. от Стоимен. Стойм- 
чев ф. Софийско.

Стойц м  — съкрат. от Стоица. Столник 
(Елинпелинско), р. 1912, Елин Пелин, р. 
1923. Стойцов ф.

Стойца1 м  — от Ото(ую)+ица\ срв. Ива- 
ница, Калица, Йоница. Станке Димитров, 
1833, Бобошево (Станкедимитровско), 1917, 
Софийско, Благоевградско, Добралево (Бе- 
лослатинско), Луковит, Пазарджик. Стой
цов ф. Враца, Пазарджишко, Пещерско,

Пловдивско, Брацигово. Стойцев ф. Стол
ник (Елинпелинско).

Стойца2 ж — от Сто (я )+  ица. Пиринско, 
Самоков. Стойчин ф. Самоков, Извор (Ра
домирско).

Стойчка ж — умалит. от Стойца2. Гоце 
Делчев.

Стойчко м  — умалит. от Стойца1. Со
фийско, Радомирско. Стойчков ф. Софий
ско, Кюстендилско.

Стойка ж — женска форма срещу Стой
ко. Типично за Шумен и СИзБ.

Стойко м  — умалит. от Стойо. На разни 
места из страната. Стойков ф. Стойкович ф. 
Варна. Стойковски ф.

Стойкьо м  — от Стойко с удвоение на 
йотацията. Ботевградско.

Стойкя ж — женска форма срещу Стой
кьо. Ботевградско, Елинпелинско.

Стбймир м  — нова форма на Стоймер, 
Стоимир. Кюстендил, Ихтиманско. Стойми- 
ров ф. Софийско, Устина (Пловдивско).

Стойна ж — от Стоя, Стойка с друго 
окончание; срв. Райка — Райна, Дойка — 
Дойна. Главно ЮЗБ.

Стойнак м  — прякорно име от Стойно. 
Стайнаков ф. Болград, 1857, 1862.

Стойне м  — югозападна форма на Стойно. 
Типично за Радомирско. Стойнев ф. Стой- 
нешки ф. Троян.

Стойнена ж — от Стойн(а) +  ена. Радо
мир, р. 1932,

Стойнйл м  — от Стойн(о) +  ил. Кукуш- 
ко, 16 в.

Стойно м  — от Стой(о) +  но. Болград, 
1862, Софийско, Пъстрово (Чирпанско), 
Скравена (Ботевградско). Стойнов ф. Тряв
на, 1843, Габрово, 1905, Търговишко, Со
фийско. Стойновски ф. Скравена.

Стойо м  — защитно име: да стои, да оста
не жив. Главно ИзБ. Стоев ф. Стоевски ф. 
Свищов, Троянско. Стойов ф. Рила (Станке
димитровско), Ботевградско. Стойовски ф.

Стойслав м  — от Стой(о) и сла в . Вайганд.
Стойна м  — западна форма на Стойчо. 

Стойчин ф. Берковица, 1893.
Стойчин м  — от Стойч(о) +  ин. Н. Геров.
Стойчо м  — умалит. от Стойо. На разни 

места из страната. Стойчев (и Стойчов) ф. 
Стойчевски (и Стойчовски) ф.

Сто кан ьо в ф.
Стокласов ф — от сто класа  (?) Русе, 1900.
Стоков ф — от прякор С т окат а  (имал 

много стока, добитък). Казанлък, 1893.
Столаров ф — от ст олар  (модна на времето 

дума),може би превод на тур. Дограмаджиев. 
Търново, 1900, Омуртаг, 1917.

Столе и Столи м  — съкрат. от Апостол. 
Дебърско. Столев ф. Воден (Македония).

Столйн м  — от Стол (е), Стол(ьо) +  ин . 
Столйнов ф. Пловдив.

Столйнчо и Столйнче м — умалит. от 
Столйн. Столйнчев ф. Гоце Делчев (гроб).
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Столица ф. (Евгени Р. Столица, Со
фия, 1961).

Столо м  — съкрат. от Апостол. Столов ф. 
Садовец (Луковитско), 1917.

Столоян м  — кръстоска от Стольо и Сти
лиян (вече изчезнало име). С т о л о я н  о- 
в о т о местност в Зимница (Ямболско).

Стольо м  — разновидност на Столо и 
Столе. Столев ф. Русе. Стольов ф.Боженица 
(Ботевградско).

Стоманов ф — съкрат. от Стоманяков. 
Дряново (гроб), Русе.

Стоманчев ф — разновидност на Стома
нов и на Стоманяков. Юпер (Кубратско), 
1917.

Стоманяков ф — от диал. *стоманяк ’як 
като стомана човек’. Русе, 1936.

Стоманярски ф — разновидност на Сто
маняков (?) Враца.

Стомнаров ф  — от диал. *стомнар ’грън
чар’. Прилеп, 1917.

Стомоняков ф — разновидност на Стома
няков. Габрово, 1899, Русе, 1905, Видин.

Стоньобайов ф — от Стой нов и Байов 
(?) Габрово, 1853.

Стопански ф — от ст опанин  или разши
рено от Стопски. Благоевград.

Стопски ф — вм. *Стобски — от с. Стоб 
(Станкедимитровско).

Сторгов ф — видоизменено от Строгов.
Стофо и Стофчо м  — съкрат. от Христо

фор. Вайганд, Синод, именник.
Стохар м  — съкрат. от *Христохар; вж. 

Теохар (?) Варна. Стохаров ф .
Сто хор м  — съкрат. от Христохор (Хри

стофор). Варна. Сто хоров ф.
Стоя1 ж — женска форма срещу Стойо. 

Софийско, Пиринско, Карнобат, Грудов- 
ско, Пловдив, Скопие. Стоин1 ф.

Стоя2 м  — западна форма на Стойо. 
Трънско. Стоин2 ф.

Стоядйн м  — от Стоя2 -f дин  по обра
зеца на Костадин, Господин, Миладин, 
Вълкадин. Трънско. Стоядйнов ф.

Стоядйна ж — женска форма от Стоядин.
Стоядйнка ж — умалит. от Стоядйна. 

Трънско.
Стоян м  — от Стой(о) +  ан. Едно от 

най-разпространените из цялата страна на
родни имена, особено в песни. Стоянов, Стоя- 
нович, Стояновски ф. Стоянскй ф. Радо
мир (гроб).

Стойна ж — женска форма срещу Стоян. 
Главно ИзБ. Стоянин ф.

Стоянак м  — разновидност на Стойнак. 
Стоянаков ф. Болград, 1862. (В 1857 г. 
Иван Стойнаков, в 1862 — Иван Стоянаков).

Стоянбашов ф — от Стоян башия (баш) 
’главният, видният Стоян’. Широка лъка 
(Девинско).

Стоянджйк м  — прякорно име от Стоян 
с турска умалит. наставка -дж ик . Стоян- 
джйков ф. Борово (Гоцеделчевско).

Стояников ф — от Стоянов с вмъкнато и к . 
Русе, 1900.

Стоянка •ле — умалит. от Стояна. Най- 
много в Шумен. Стоянкин ф. Стоянкински ф. 
Курило (Софийско).

Стоянко м  — умалит. от Стоян. Стоян- 
ков ф. Златарица (Еленско).

Стояноглу ф — вм. Стоянов с турско окоп 
ние. Усхово (Смолянско).

Стфйшо м  — умалит. от Стоян. Стоянчев, 
Стоянчов, Стоянчовски ф.

Страдалски ф  — от прякор С т радалец. 
Кюстендил, 1897, Варна.

Страдков ф — правописна разновидност 
на Стратков.

Стражалковски ф — може би нарочно 
видоизменено от Страдалски. Варна, 1965.

Стражан м  — от Страж(о) +  ан. Стража- 
нов ф. Склаве (Благоевградско).

Стражаров ф — от ст раж ар; срв. Джан- 
дарски. Пловдив.

Стражелиев ф —  от с. Стража (Търговищ
ко). Шумен.

Стражо м  — от страж  ’пазач (на рода, 
на имота)’. Нова Загора, 1917, Стражев ф у 
Нова Загора. Пловдив, Преслав.

Стразьо м  — *Стрязо с премет на йота* 
цията; вж. Стрезо. Стразьо веки ф. Русе.

Страков ф — съкрат. от Сатраков, Сет 
раков. Варна.

Стралджански ф — от с. Стралджа (Ям
болско). Ямбол.

Странгелов ф  — разновидност на Строи- 
гелов. Стара Загора.

Странджалията п р  — от областта на 
Странджа планина. Плевен.Странджалиев ф. 
Бургас.

Странджиков ф — от Странджов с вмък
нато ик. Ръжево Конаре (Пловдивско).

Странджо м  — от Странджа планина; срв. 
Пирин, Родопа. Странджев и Странджов ф. 
1893, Търновско, Кюстендил.

Странски ф — от ст ранник  ’чужденец’ — 
превод на тур. Ябанджиев. Калофер (Въз
раждането), Сливен, 1886, Пловдив, 1893, 
София, 1896.

Странчевски ф — може би разновидност 
на Странски.

Страт м  — съкрат. от Калистрат или от 
Страти. Котел. Стратов и Стратович ф. 
Браила (Възраждането), Котел, 1867.

Страти м  — съкрат. от Евстрати. Свищов, 
1845. Стратев ф.

Стратйл м  — от Страт(и) +  и л . Стара 
Загора — песен. Стратйлов ф. Новозагор- 
ско.

Стратимйр м  — вм. Страцимир. Вайганд, 
Синод, именник.

Стратйя1 м  — съкрат. от Евстратия. Ло
веч, 1878, Хасково, Трънско. Стратйев ф. 
Айтос, Ловеч, Ихтиман, Асеновград.

Стратйя2 ж — женско име от Стратйя1. 
Тоън.
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Стратко м  — умалит. от Стратия или от 
Страти. Войнеговци, Подгумер, Радуловци 
(Софийско). Стратков ф. Сливнишко, Цари- 
бродско.

Стратньо м  — от Страт(и) +  ньо\ срв. 
Радньо, Михньо. Стратнев ф.

Стратоник м  — гр. Zxpaxdvtxoc ’вой- 
скопобедител ’ — име на календарски све
тия. Стротоников ф. Долна Вереница 
(Михайловградско).

Стратор м  — от цветето ст рат ор. Де- 
бърско.

Стратун м  — от Страт(и) -|- у н . Стратунов 
ф. Варна.

Стратьо м  — разновидност на Страти. 
Ловеч. Стратев ф.

Страх м  — защитно име: да се боят от 
него, да всява страх; срв. Бойо. Стр&хов ф.

Страхйл м  — от Страх +  ил. Лом, Вър
шец, Хасково. Страхйлов ф. Вършец, 
Струмско (Благоевградско), Сливен.

Страхйлка ж — женска форма от Страхил. 
Бобовдол (Станкедимитровско).

Страхйн м  — от Страх +  ин. Панагюри
ще. Страхйнов ф.

Страхо м  — разширено от Страх. Стра- 
хов ф.

Страцимйр м  — видоизменено от Стре- 
зимир. Вайганд, Синод, именник.

Страшемйр м  — вм. Страшимир. Видин.
Страшйл м  — от Страхил с преход на х  

в ш . Страшйлов ф. Свищовско, Лясковец, 
Горна Оряховица,Търново,Пчела (Елховско).

Страшйлко м  — умалит. от Страшйл. 
Страшйлков ф. Горна Оряховица.

Страшимйр м  — видоизменено от *СтрЪ- 
жимиръ ’пазител, страж на мира, на света’ 
и преосмислено „който застрашава мира“. 
Велес, 1877, Шумен, 1860. Страшимйров ф.

Страшимйра ж — женска форма от Стра
шимир. Враца, р. 1955.

Страшко м  — умалит. от Страшо. Страш- 
ков ф. Долна Вереница (Михайловградско).

Страшнйков ф — от прякор С т раш ника. 
Панагюрище, 1849, Бобошево (Станкеди
митровско), 1917, Станке Димитров, Кю
стендил.

Страшо м  — от Страхо с преход на х в 
ш  или съкрат. от Страшйл.

Стреда ж — от среда с вмъкнато т . 
Бр. Миладинови.

Стрежков ф — правописен вариант на 
Стрешков. Одрин, 1917.

Стрез м  — стара форма на Стрезо. Ресен 
(Македония).

Стреза пр  — от старинно *стрез ’пази
тел, пазач’ (?) Еленчанин в Цариград, 1844.

Стрезймйр м  — старинно име ’пазител на 
мира, на света’.

Стрезислав м — ’пазител на славата’. 
Хърлец (Ореховско), р. 1938.

Стрезо м  — съкрат. от Стрезймйр. Де
бър, Ресен (Македония). Стрезов и Стре-

зовски ф. Дебър, Ресен, Пловдив, 1893, 
Копривщица, Русе.

Стрелешки ф — от с. Стрелец. Пловдив, 
1949.

Стрелков и Стрелковски ф — от прякор 
СтрЪлко ’добър стрелец* (?) Копривщица, 
Пирдоп, Буново (Пирдопско), Дряново, 
Русе.

Стрелухът п р  — от диал. ст релух  ’уда
рен от стрела (мълния), блъснат, смахнат*. 
Калофер, 1845. Стрелухов ф. Калофер, 
1845, 1914.

Стрелчалията пр  — от с. Стрелча (Па
нагюрско). Пловдив, 1900.

Стрелчанов ф — от ст релчанин  ’отс. Стрел
ча’. Пловдив, 1949.

Стрелчевски и Стрелчов ф — от прякор 
С т релча; вж. Стрелков. Русе, Младеново 
(Ломско).

Стрема ж — от Срема с вмъкнато т.
Стремка ж — умалит. от Стрема. Берко

вица, р. 1884, Курило.
Стремски ф — от долината на река Стря- 

ма. Тетевен, 1900, 1942.
Стренски ф — навярно грешка вм. Стрем

ски или Странски. Пловдив.
Стресков ф — от *Стрезко, умалит. 

от Стрезо.
Стретинов ф. Русе.
Стрехйн м  — видоизменено от Страхйн 

или от *Стрех(о) +  ин\ вж. Стрехчо. Плов
дивско.

Стрехчо м  — защитно име: понеже деца
та им умирали малки, кръстили го на нещо 
трайно — ст ряхат а. Михалци (Търновско). 
Стрехчев ф.

Стрешински ф — отст реш инщ  вж. Стреш- 
ко. Варна.

Стрешко м  — разновидност на Стрехчо 
с друго окончание. Стрешков ф. Мъглиж 
(Казанлъшко), Казанлък.

Стриганов ф — от ст риган  (ходел стри
ган, когато другите носили дълга коса или 
кика на главата?) Кърджали.

Стригачев ф — от ст риган  (на овце). 
Грамада (Кулско).

Стригулев ф — някаква разновидност на 
Стриганов (?) Малко Търново.

Стрйжлев и Стрйжльов ф — от стрйж льо  
’несръчен стригач’ (?) Враца.

Стрйков ф — от диал. ст рик  ’девер’ или 
ст рйко  ’чичо’. Банско.

Стрикуров ф — от диал. *ст рикур ' ?’ 
Цинга (Дряновско), Варна.

Стрилухът пр  — правописна разновидност 
на Стрелухът.

Стрйльов ф — от прякор С т рйльо  ’който 
все ст р и ля у все прави, върши нещо’ (?) 
Самоков, Казичене (Софийско) — външно 
лице. т

Стрйнкин ф — от ст ринка  (мнозина каз
вали на майка му „стринка“). Поповяне 
(Самоковско).
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Строволемов ф. Бургас.
Строганов ф  — вм. Струганов.
Строго в ф — от диал. ст рог , острог 

’побито чепато дърво* или от прилаг. 
строг.

Строймйр м  — „който строи мира“. Вай- 
ганд, Синод, именник.

Стронгелов ф — от гр. ’кръ
гъл, закръглен*.

Стронтев ф. Казанлък.
Струган м  — от Струг(о) -f Стругй- 

нов ф.
Стругаров и Стругарев ф — от ст ругар . 

Кула, Калофер, Пещера, Горна Оряховица 
(гроб).

* Струго м  — от диал. ст руг  *оберъчка, 
скобел’ — задитно име; вж. Рукан, Скобел. 
Стругов ф.

*Стружо м  — разновидност на Струго. 
Стружев ф.

Струкански ф.
Струма ж — от река Струма. Брезник, 

Радомирско, Софийско. Струмин ф. Ярлово 
(Самоковско).

Струмелиев ф — от диал. ст рум елия  'от 
областта на река Струма*. Пловдив.

Струмен м  — мъжка форма от Струма. 
Н. Геров. Струменов ф. Гега (Пещерско).

Струменлиев ф — вм. Струмелиев. Бур
гас.

Струми м  — кръстоска от Струма и 
Друми. Шумен, р. към 1880.

Струминка ж — видоизменено от Струма. 
Н. Геров.

Струмишки ф — от град Струмица. Стара 
Загора.

Струмка ж умалит. от Струма. Радо
мир, Трънско, Войнеговци, Чепинци (Со
фийско), Берковица.

Струмски ф — от река Струма. Кюстен
дил (Възраждането), Ихтиман.

Струмчо м  — от река Струма. Струмчев ф. 
Кюстендил, Пловдив.

Струна ж — от Струма с по-обикновената 
наставка -на. Софийско.

*Струнджо м  — от рум. strung ’струг’; 
срв. Струго. Струнджев ф. Кула.

Струнджалиев ф — от някое село Струн- 
джа (?) Видин, 1882.

Струйка ж — умалит. от Струна. Вой
неговци (Софийско).

Струнчевски ф — вм. *Струмчевски; вж. 
Струмчев. Пловдив.

Струншев ф — вм. Струнджев. Русе.
Струпчански ф — от ст р уп ча ни н , ’жител 

на с. Струпец (Врачанско). Кнежа.
Стръгленскй и Стрънгленскй ф — от

с. Стръгел (Пирдопско). Етрополе.
Стръпченков ф — може би от рум. strapat 

’жега* (?) Толбухин.
Стръшеля пр  — от насекомото ст р ъ ш ел , 

стършел. Ботевград.

Стрясков ф — от Стресков с яка не. 
Сливен.

Стублев ф — разновидност на Стублен- 
ски. Видин.

Стубленски ф — от с. Стубел (Михайлов
градско). Берковица, Враца.

Студенка ж — може би пожелателно име: 
да стане студентка. Садовик (Брезнишко), 
р. 1936.

*Студенко м  — умалит. от Студо или 
успоредна форма на Студенчо. Студенков ф. 
Шумен (мнозина), Алфатар (Силистренско), 
Лозен (Софийско), Скравена (Ботевградско). 
Студенковски ф. Скравена. (Според местно 
обяснение в Шумен: оплаквал се, че му е 
студено, и държал ръце в джобове).

Студенов ф — според семеен спомен от 
Търново: бил спокоен и невъзмутим човек, 
не бързал, не се тревожел, та му казвали 
Студения. Търново, Варна, 1893.

Студенски ф — от с. Студено буче (Ми
хайловградско). Михайловград.

Студенчо м  — от диал. ст уденец  ’студен 
кладенец’. Бобошево (Станкедимитровско). 
Студенчев ф. Бобошево, 1917.

* Студо м  — от ст уд  — защитно име: да 
не го застрашава студът; срв. Огньо, Жарко. 
Студо в ф. Петрич ко.

*Стульо м  — от диал. ст улям  се ’потулвам 
се, скривам се’ — защитно име: да се пази, 
за да не го сполети зло(?)Стулиевф. Пловдив.

Стумбев и Стумбов ф — може би във 
връзка с гр. отоиряССо) ’бия, удрям* (?)

Ступел ф — псевдоним.
Стъкларов ф — от ст ъ к ла р , превод на 

тур. Джамджиев. Варна.
Стъклев ф  — по-нова форма на Цъклев. 

Варна.
Стъпков ф — от прякор С т ъпкат а ; вж. 

Стъпов. Русе.
Стъпов ф — от прякор С т ъпат а  — от 

диал. ст ъпа  ’чутура’ (бил нисък и набит). 
Търговище.

Стъргачев ф — разновидност на Стри- 
гачев. Грамада (Кулско).

Стържйлуков ф — от прякор С т ърж йлук  
(навярно бил беден или скъперник и се 
хранел с лук). Шумен.

Стърненски ф — от махала Стърна река 
(Троянско). Етрополе.

Стърховски ф — от диал. *ст ърхо  ’човек 
с настръхнала, щръкнала коса’ (?) Плевен.

Стърчйшков ф — от ст ърчйш ка  ’разтока 
на кола*. Чуката (Еленско), Дъбене (Кар
ловско), Казанлък, Калофер.

Стършенов ф — от диал. ст ърш ен  ’стър
шел*. Кичево.

Стянов ф — навярно съкрат. от Стоянов. 
Банско.

Суански ф — вм. *Сугански; вж. Суга- 
нов. Айтос.

Субашев и Субашйев ф — от остар. суба- 
ш а , субаш йя  ’полицейски началник, чинов-
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ник по събиране десетъка или глава на ра
таи в чифлик’ (тур. $uba§i). Малък чифлик 
(Търновско). Търново, Дединци (Еленско). 
Калтинец (Горнооряховско),

Субашки ф — от остар. субаш ; вж. Су- 
башев. Троян. Копиловци (Кюстендилско).

Субе м  — диалектна форма на Съби, срв. 
Сабо. Субев ф. Самоков.

Суботйнко м  — вм. Съботинко. Суботйн- 
ков ф. Плевен, 1908.

Суванджйев ф — от диал. сувандж йя ’лу- 
кар’ (тур. soganci). Драганово (Горнооря
ховско), Росно (Еленско), Карлово, Плов
див, Книжевник (Хасковско).

Сугалджй пр  — видоизменено от Суган- 
джи; вж. Суванджйев. Кюстендил, 1879.

Суганов ф — от диал. суган  ’лук, кромид’ 
(тур. sogan). Тополовград, 1893, Стара 
Загора.

Сугарев и Сугаров ф — от сугаре ’късно 
родено животно или дете’. Пещера, 1893, 
Кюстендил, 1893, Самоков, Банско, Плов
див, Бургас.

Сугарски ф — от с. Сугарево (Санданско). 
Делчево (Санданско), Самоков.

Сугарчев ф — от прякор Сугарче(то) ’из
търсак’. Костурско.

Сугренов ф. Пловдив.
*Суден м  — от диал. суден, ’отсъден, обре

чен (от съдбата)’. Суденов ф. Своге, Пазар
джик.

Суджука пр  — от судж ук. Стара Загора, 
1917. Суджуков ф. Стара Загора, 1942.

Судоплатов ф.
Суетлйев ф. Ямбол.
Суичмезов ф  — от тур. su i^mez ’вода 

не пие’ (а само вино и ракия). Кюстендил, 
1908, 1966, Варна.

Суйтаров ф — вм Сойтаров. Дебър 
(Първомайско).

Суйчуклиев ф — от някое село Суйчук (?) 
Толбухин, 1917.

Сукалйнски и Суклйнски ф — вм. *Соко- 
лински; вж. Соклев. Благоевград, Осико- 
вица (Ботевградско), Габрово.

Сукманджйев ф  — от диал. сукмандж йя  
’шивач на сукмани’. Казанлък.

Сукманов ф — навярно съкрат. от Сук- 
манджиев. Стара Загора.

Сукнаров ф — от сукнар . Свищов (Въз
раждането), Орехово, 1911, Бургас.

Сукнов ф  — навярно съкрат. от Сукнаров. 
Гложене (Тетевенско).

*Суко м  — разновидност на Съко.Суков ф. 
Пловдив, Варна.
9  Сукуров ф — от прякор С укура  ’сляп 
едноок* (тур. sokur). Никола Козлев (Шу
менско), Шумен, Новопазарско.

Сулаков ф — вм. Солаков. Грудово, Кру- 
мово (Ямболско), Карлово.

Суленаров ф — от диал. сулинар  ’ледена 
висулка на стряха’ (навярно му висели 
сополите). Шумен.

Сули ж — галена форма от Светла.
Сулинаджйев ф — от диал. *сулинадж ия  

’който прави кюнци, тръби’ (от гр. oouXijva). 
Устово (Смолянско), Пловдив.

Сулко м  — умалит. от Сульо, Суло. 
Сулков ф. Кукуш.

Суло м  — успоредна форма на Сульо с 
твърдо окончание. Сулов ф. Добри дял 
(Горнооряховско), Брегово (Видинско), 
Видин.

Султа ж — съкрат. от Султана. Русе.
Султан м  или пр  — от султ а н ; срв. Кральо, 

Царьо, Бано. Султанов ф. Сливен, 1883, 
Сливенско, Карнобат, Нова Загора, Трев
ненско, Габрово, Ломско, Никополско, 
Бела Слатина. Султански ф. Шумен, Търго
вище.

Султана ж — женска форма от султ ан. 
Главно ИзБ.

Султанй ж — разновидност на Султана. 
Виница (Варненско).

Султанйя ж — разновидност на Султана. 
Русе.

Султанка ж — умалит. от Султана. Ка
варна, Каблешково (Поморийско).

Султен и Султин м  — от Султ(о) +  ен. 
Султенов и Султинов ф. Пещера, Браци
гово, Ракитово (Велинградско).

Султо м  — съкрат. от Султан. Султов ф. 
Казанлък, Търново.

Сулчо м  — умалит. от Сульо, Суло. 
Сулчев ф. Михайловград.

Сульо м  — от стълб, соулнй ’обилен’
(?) Сулев ф. Сопот, Казанлък, Ямбол, Гоце 
Делчев, Санданско. Сульов ф. Железница 
(Софийско).

Сумароков ф. Северна Добруджа, Ка
варна.

Сумерски ф — от с. Сумер (Михайлов
градско). Берковица, Враца.

Сумпаров ф — от диал. сум пара  ’гласпа- 
пир’ (от пер.-тур.) Разград (като дърво
делец си служил със сумпара), Шумен.

Сумпуров ф  — разновидност на Сумпа
ров. Разград, 1917, Русе.

Сумров ф  — според семеен спомен: като 
дете бил болен и казвал на близките си 
„с умръ“ (ще умра). Севлиево.

Суна ж съкрат. от Тасуна (Атанаска). 
Сливен.

Сунгарски ф — видоизменено от Сонгу- 
ларски. Котел.

Сунгеров ф  — западна форма на Сюнге- 
ров. Самоков.

Сунгов и Сунговски ф— съкрат. от Сунгар
ски. Котел, 1867, Грудово (гроб).

Сундулов ф  — видоизменено от Сурду- 
лов ?

Сунчо м  — съкрат. от Тасунчо (от Тасун, 
Тасо). Сунчев ф . Видин. Сунчето ф\ срв. 
Йовето, Владето. Павликени.

Суравио ф — от сурав ’несвикнал с ра
бота, отпуснат’. Враца.
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Суратлйев ф — от диал. сурат лйя  (на
вярно в смисъл ’безочлив, суратсъз’ — 
от ар.-тур. suratli). Русе.

*Сургйна ж — женска форма от Сурго. 
Сургйнин ф. Плевен.

*Сурго м  — от Сурко с озвучаване на 
р к  в рг. Сургов ф.

Сурджййски ф — съкрат. от Суруджий- 
ски. Ставерци (Ореховско).

Сурджйнски ф — видоизменено от Суруд- 
жийски. Невестино (Кюстендилско).

Сурдулов и Сурдолов ф — от рум. sur- 
dul ’глухият’. Ново село, Раброво (Видин
ско).

Суреджййски ф — вм.Суруджийски. Кула.
Суреков ф — от Сурев, Суров с вмъкнато 

ек.
*Сурйл м — от Сур(ьо) +  ил. Сурйлов ф. 

Шумен.
Сурко м  — умалит. от Сурьо, Суро. 

Сурков ф. Доброволец (Кърджалийско), 
С у р к о в ц и  род и махала в Осиковица 
(Ботевградско).

Сурлеков ф — от Сурлев с вмъкнато ек. 
Баня (Панагюрско), Пазарджик, Пловдив.

Сурлев ф — от прякор С ур льо  ’сур, светло- 
рус’.

Суро м — успоредна форма на Сурьо с 
твърдо окончание. Суров ф. Айтос, Пловдив.

Сурован пр  —  от суров; вж. Суравио. 
Сурованете род в Своде (Ботевградско).

Суровикин ф.
Суровйчков ф — от суровица , суровичка  

’сурова тояга или пръчка’. Дряново.
Суровия пр  — модернизирано от Суравио. 

Враца, 1949.
Суровчев ф — от прякор Сурдвчо; вж. 

Суравио. Стара Загора.
Сурталов ф. Пловдив.
Суруджййски ф — от диал. сурудж йя  

’пастир или търговец на сюрия (голямо 
стадо овце)’ (тур. surucfi). Кюстендил, Бла
гоевград, Скравена (Ботевградско), Войници 
{Михайловградско).

Суруков ф — може би нарочно видоиз
менено от Сукуров. Пловдив.

Сурчел и Сурчелов ф — от рум. surcel 
’треска, клечка’ (бил слаб и тънък като 
клечка). Брегово (Видинско), Видин.

Сурчо м  — умалит. от Сурьо, Суро. 
Сурчев ф. Айтос, Бургас, Стоил Войвода 
(Новозагорско), Ловеч (гроб). Сурчов ф. 
Медковец (Ломско).

Сурьо м  — от сур  ’светлосив, светлорус’— 
защитно име, близко по смисъл със Сиво, 
Сяро. Сурев ф. Гостилица (Дряновско).

Суса ж — съкрат. от Сусана. ЗБ.Сусин ф. 
Берковица.

Сусамов ф — от сусам. Шумен.
Сусана ж — име на календарска светица, 

евр. ’бял крин или роза’. Рила (Станке- 
димитровско), р. 1845, Станке Димитров, 
р. 1853, 1874, Софийско.

Сусанка ж — умалит. ог Сусана. Со
фийско.

Суси м  — мъжка форма от Суса. Ново 
•село (Варненско), 1893.

Суска ж — умалит. от Суса. Софийско.
Суско м  — умалит. от Суси. Сусков ф. 

Видин, 1917.
Суслеков ф — разновидност на Съслеков.
Сусурков ф — от диал. *сусур ’възрус, 

донякъде сур’. Кърджали, Пловдив.
Сутенски ф. Михайловград.
Сутко м  — умалит. от Суто. Сутков ф. 

Русе.
Сутляжов ф — от сут ляш  ’мляко с ориз’ 

(тур. sutl&s). Самоков.
*Суто (или *Сута) м  — от рум. suta 

’сто’ — пожелателно име: да живее сто
години. Сутов ф. Розовец (Пловдивско), 
Пловдив.

Сутринко м  — от сут р и н  или превод 
на грц. Аврион. Сутринков ф. Русе, 1900,
1937.

Сутро м  — съкрат. от Сутринко. Сугров 
ф. Русе, 1936, Бургас.

Сухаревски ф — вм. Сухоревски. Плов
див.

Сухаченски ф — от с. Сухатче (Белосла- 
тинско).

Сухлев ф — нарочно видоизменено от 
Цухлев. Пловдив.

Сухов и Сухо веки ф — от прякор Сухия  
или превод на тур. Куруто. Стара Загора.

Суходолски ф — от с. Суходол (Софий
ско). Бистрец (Врачанско).

Сухоревски ф — от махала Суха река 
(Търновско). Русе.

Сучиков ф — от Сучков с вмъкнато и 
(е). Русе.

*Сучко м  — диалектна форма на Съчко. 
Сучков ф. Габрово.

Сушев ф. Врачанско, Плойдив.
Схулев ф — от гр. ox^Xi ’празник’ (?) 

Пловдив.
Съба ж — женска форма срещу Съби, 

Събо. На разни места из страната. Събин 
и Събински ф.

Събан м  — от Съб(о)+ а н .
Събе м  — съкрат. от Съботин. Събев ф.
Събел м  — от Съб(е)+ел. Събелов ф.
Събелников ф. Пловдив.
*Събен м  — от Съб(и)+е«.
Събенко м  — умалит. от Събен. Радо- 

вене (Врачанско).
Съби м  — източна форма на Събо, Събе. 

Събев ф.
Събиков ф  — от Събев с вмъкнато ик. 

Казанлък.
Събйн м  — съкрат. от Съботин. Събй- 

нов ф.
Събйна ж — съкрат. от Съботина.
Събйнка ж —  умалит. от Събйна.
Събка ж — умалит. от Съба.
Събко м  — умалит. от Събо. Събков ф.
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Събо м  — съкрат. от Съботин. Тетевен
ско. Събов ф.

Съборешев и Съборйев ф — навярно съ
крат. от прякор Съборифурньо. Казанлък. 
. Съборйфурньо пр  — навярно се водел 
по чужди ум, както в приказката за На- 
страдин ходжа и фурната му. Казанлък.

Съботйн м  — от седмичния ден събот а  
или превод на гр. Сава, Саватий. Плевен, 
Русенско, Врачанско. Съботйнов ф.

Съботйна ж — женска форма от Съботин.
‘ Ияьботйнко м — умалит. от Съботин. Пле
вен. Съботйнков ф.

Събрутев ф — правописна разновидност 
на Сабрутев. Пловдив.

Събчо м  — умалит. от Събо, Съби. Съб- 
 ̂ ~чев и Събчо в ф.

Съвета ж — вм. Савета. Червен брег, 
р. 1958.

Съдбйн м — от съдба  (може би единствен 
случай). Варна, 1945.

Съдбйна ж  — женска форма срещу Съд
би н. Ред. към 1949.

Съдев ф — вм. Събев (?)
Съдевчо м — вм. Седефчо. Михайлов

град.
Създай м  — от създа(де)н\ срв. Саздо. 

Създанов ф. Ямбол, 1900, Стара Загора, 
Пловдив.

Съзлайков ф — от река Сазлайка (?) 
Маломир (Ямболско).

Съйко м  — умалит. от Съйо. Осиковица, 
Осиковска Лакавица (Ботевградско), Ъг- 
лен (Луковитско), Ловешко. Съйков ф. 
Луковит, Червен брег, Кунино (Врачан
ско), Беглеж (Плевенско), Ловешко.

Съйно м  — от Съй(о) +  «о. Бела Слатина, 
Кнежа. Съйнов ф.

Съйо м  — а) видоизменено от Сайо, по
неже е близо до границата на а-говори и 
»-говори; б) от Съльо с изпадане на мекото 
л. Голяма Желязна, Сопот (Ловешко), 
Елин Пелин. Съев ф. Ловеч, Микре (Ло
вешко), Шишенци (Кулско).

Сък ало в ф — правописна разновидност 
на Сакалов. Велинград.

*Съко м — от сък  — пожелателно име: 
да бъде як и здрав като сък на дърво; срв. 
Грежов. Габрово, Трявна, Лопян (Ботев
градско), Бяла (Сливенско). Съков ф.

Съкъров ф — навярно вм. Сакаров, Су- 
куров или Чакъров. Дъскот (Павликен- 
ско).

Сълза ж — от сълза  — от сравнението 
„чиста като сълза“. Вайганд, Синод, имен
ник; в разказ от Елин Пелин.

Сълзйца ж — умалит. от Сълза. Шумен, 
р. 1958.

Сълка ж — женска форма от Сълко. Н. Ге
ров.

Сълко м  — умалит. от Съльо. Свищов, 
8188, Типченица (Врачанско), Пловдив, 
9117. Сълков ф. Враца, Врачанско, Луко

витско, Тутракан. Сълковски ф. Враца, 
Бела Слатина, Бреница (Бел ос латинско).

Сълмов ф — вм. Салмов. Павликени.
Съло м  — северозападна форма на Съльо* 

Белослатинско, Врачанско, Михайловград
ско. Сълов ф . Плевен, 1873, Луковит, 
Видин.

Сълплйев ф. Криворечна Паланка, 1911.
Сълчо м — умалит. от Съльо. Сълчов 

ф. Севлиево, 1908, Лом, 1917.
Съльо м  — от етбълг. сълъ ’пратеник* 

— превод на гр. Апостол. Осиковица, 
Лопян (Ботевградско). Сълев ф. Осиковица, 
Лопян, Луковитско, Червен брег, Вра
чанско, Плевенско, Варна, Разградско. 
Съльов ф. Кула.

Съмзияна ж — от рум. Simziana ’Еньов
ден* — родена на тоя ден. Покрайна (Ви
динско).

Съмналиев ф — от прякор С ъм на ли  
(навярно се успивал или ставал много рано 
и често питал така). Сливен — стар род.

Съмов ф — нарочно съкрат. от Таласъ- 
мов; срв. Мански от Сърбомански. Караи
сен (Павликенско).

Сънков ф. Сухиндол, Варна.
Сънтурджй пр  — вж. Сантурджи. Елена, 

1844.
Съпарев ф — вм. Сапарев. Разград.
Сърандачки и Сърандашки ф — вм. Срън- 

дачки, Сръндашки. Благоевград, Враца.
Сърбак м  — прякорно име от Сърбин. 

Разложко — нар. песен. Сърбаков ф. Гоце 
Делчев, Ямбол, Карлово.

Сърбан м  — от Сърб(о)+а«. Ник. Милев.
Сърбе или Сърби м  — видоизменено от 

Сърбин. Сърбев ф. Чуковец (Радомирско).
Сърбезов ф — вм. Сербезов. Етрополе.
Сърбенов ф — от с. Сърбе (Севлиевско). 

Севлиево, 1893.
Сърбин м  — от народностното име съ р 

бин . Бр. Миладинови, Варна. Сърбинов 
ф. Дебър (Македония), Луковит, Червен 
брег, Варна. Сърбински ф. Лом, Рила (Стан- 
кедимитровско). Сърбино веки ф.

Сърбина пр  — преселник откъм Сърбия 
или сърбин по народност. Махалата (Пле
венско), 1917, Враца, Ботевград.

Сърбо м — видоизменено от Сърбин. Сър- 
бов ф. Делчево (Гоцеделчевско), Видин.

Сърбол м  — от Сърб(о)+ол. Сърболов ф. 
Орехово.

Сърболаков ф — от прякор Сърболак  
’жител на с. Сърбе (Севлиевско). Севлиево.

Сърбянов ф — от Сърбенов с вторична 
якане. Шумен.

*Сърдан м — от Сърд(о) +  а«. Сърданов 
ф. Пирдоп.

*Сърдо м  — от сърд( це) ’нещо най-м и ло” 
(?) Сърдов ф. Владая (Софийско).

Сърдъмов ф. Севлиево.
Сърлов ф. Згориград (Врачанско).
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Сърма ж — от сърм а  (тур. sirma); срв. 
Атлаза, Кадифа.

Сърмабожов ф — някаква разновидност 
на Сърмакежов. Охрид.

Сърмаджиев ф — от диал. сърмадж ия\ 
вж. Сърмакежов. Русе, Шумен, Сливен.

Сърмакежов ф — от тур.-пер. sirmake§ 
’производител и продавач на сърма’. Враца.

Сърманов ф — от тур. sarman ’едър, 
голям’. Варна.

Сърмашйков ф — от тур. sirna§ik ’до
саден, нахален’. Варна.

Сърме или Сърми м  — съкрат. от Сърмен. 
Сърмев ф. Пловдив.

Сърмен м — от сърмен  ’нежен като сър
ма, украсен със сърма’. Петърч (Софийско). 
Сърменов ф. Габрово, Търново, Самоводе- 
не (Търновско), Поликраище (Горнооряхов
ско). Петърч.

Сърмена и Сърменка ж — женска форма 
срещу Сърмен. Герман, Горубляне, Дър
веница (Софийско).

Сърминев ф — разновидност на Сърме
нов или на СарЪхМИнев; вж. Саръ-. Самово- 
деце (Търновско).

Сърмо м  — мъжка форма срещу Сърма 
или съкрат. от Сърмен. Сърмов ф. Дивдя- 
дово (Шуменско), Шумен, Русе, Павликени, 
Сухиндол, Стара Загора, Ямбол.

Сърмобожов ф — вм. Сърмабожов. Ох
рид.

Сърна ж — видоизменено от Сърма под 
влияние на сърна. Синод, именник.

Сърнаков ф — от диал. *сърнак  ’сръндак’ 
или от Сарънаков; вж. Саръ- (?) Пловдив.

Сърнев ф — от прякор Сърне(то) — под
скачал леко, като сърна; срв. Караджа. 
Трявна, Велчовци (Дряновско), Търново, 
Русе, Варна.

Сърнйца ж — от съ р н й ц а , млада сърна. 
София, р. 1952.

Сърнов ф — разновидност на Сърнев. 
Поликраище (Горнооряховско).

Съров ф — от тур. sari; вж. Саръ-. Си
листра, 1893.

Сърпионов ф — видоизменено от Сера- 
пионов.

Сър по в ф  — от тур. sarp ’упорит’, видо
изменено под влияние на сърп . Гозница 
(Ловешко).

Съртлййски ф — от с. Сърт харман (Гор
но Вършило, Пазарджишко). Пазарджик, 
Голак (Ихтиманско).

Съртмаджйев ф — от диал. *сърт ма- 
дж йя ’говедар’ (тур. sigirtmaf). Ямбол, 
Сливен.

Съртонов ф. Мъглиж (Казанлъшко).

Сърцанов ф — от диал. *сърцан  ’сър
цат човек’. Етрополе.

Сърцето п р  — от сърце. Трявна, 1900. 
(Петър Иванов Сърцето).

Сърчаджйев ф  — от тур. sir^aci ’стък
лар’. Кюстендил, 1893.

Сърчалйев ф — от тур. sngali ’със стък
ла’. Русе.

Съръндашки ф — вм. Сърандашки, Срън- 
дашки. Луковит.

Съселов ф — от съсел ’горски гризач 
като плъх’. Враца, 1893, Ямбол, 1897.

Съслеков ф — от съслек  ’малък съсел’. 
Враца, 1900.

Съсълов ф — разновидност на Съселов. 
София, 1900.

^  Съчанов ф — от тур. si$an ’мишка’. 
Чирпан, 1961.

*Съчко м  — умалит. от Съко. Съчков 
ф. Пчелище (Търновско).

Съчлйев ф — от тур. *si$li ’посерко’ (?) 
Варна.

Сюзан ж — френска форма на Сусана.
Сюлеймански ф — от турско л. и. Сю

лейман.
Сюлекчйев ф — от тур. *soylekfi ’раз

казвач’. Карнобат.
Сюлемезов ф — от тур. sdylemez ’съв

сем мълчалив’.
Сюлито пр  — от диал. изсюлен ’размък- 

нат, неспретнат, разгайден’. Чирпан. Сю- 
лев ф. Чирпан, Хасково.

Сюнгеров ф — от гр.-тур. sunger ’сюн
гер, гъба’. Русе.

Сюпюрдеков ф — от тур. supurge ’мет
ла’. Карлово.

Сюрджййски ф — вм. Суруджийски. Па
зарджик.

Сюрколов ф. Кишинев, 1857.
Сюрпрй ж — от фр. surprise ’изненада*. 

Видин, р. 1927.
Сюслйев и Сюслюев ф — от тур. suslй 

’украсен, нагизден*. Шумен, 1882.
Сякол м  — от Секул с вторично якане. 

Айтос, Карнобат. Сяколов ф. Айтос, Кар
нобат.

Сяра ж — женска форма срещу Сяро. 
Какрина (Ловешко), София, 1900.

Сярко м  — умалит. от Сяро. Сярков ф _ 
Габрово.

Сяро м  — от диал. сяр  ’сив’ — защитно 
име: да не бие на очи, да не го види злото; 
срв. Сиво. Павликени, р. 1870, Какрина 
(Ловешко), Дряново, Дряновско, Попово, 
Алфатар (Силистренско). Сяров ф. Плевен, 
Ловеч, Търновско, Севлиевско, Русенско, 
Казанлъшко, Старозагорско, Сливен, Сли
венско, Силистра.
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Табаков ф — от т абак  ’кожар, щавач 

«а кожи’ (ар.-тур. tabak). На разни места 
из страната.

Табанджов ф — от тур. tabanca ’револ
вер’. Панагюрско, Казанлък.

Табанлйев ф — от диал. т абанлия  ’силен, 
мъжествен’ (тур. tabanli). Карлово.

Табански ф — друга форма на Табан- 
.лиев.

Табахнев ф — от т абахна  ’табашка ра
ботилница’ (ар.-пер.-тур. tabakhane). Ка
занлък.

Табачки ф — вм. Табачкин или Табашки.
Табачкин ф  — от с. Табачка (Беленско). 

Плевен.
Табашки ф — по-стара форма на Таба

ков. Рядко.
Табетцки ф  — от ар.-тур. tabetmek ’пе

чатам’ (?) Шумен.
Табияшки ф — от т абият  ’нрав, ха

рактер’ (ар.-тур. tabiat). Красен (Русен
ско).

Табо м  — от пер.-тур. tap,-bi ’сила, 
мощ’; срв. Тапо. Перущица, 1966. Табов ф. 
Перущица, Пловдив.

Табошев ф — навярно вм. Тобошев. 
Въбел (Никополско).

Табурнов ф — от гр. тартеоврХо ’бара
бан ’ (?) Бургас, 1897, Поморие, 1908, 
Пловдив, 1917.

Табутов ф  — от диал. т абут  ’мъртвеш
ки ковчег’ (ар.-тур. tabut). Благоевград.

Таванджйев и Тованджйев ф  — от диал. 
тавандж ия ’който изписва тавани, дърво- 
резбар по тавани’ (?) Пловдив, 1917.

Тавков ф — вж. Т а ф к о в .  Асеновград-
tCKO.

Тавлйев ф — от диал. т авлия  ’угоен, 
охранен’ (тур. tavli). Търново, Карлово.

Тавлйнов ф — навярно разновидност на 
Тавлйев.

Тавнов ф. Ихтиман, 1893.
Тавов ф — от тур. tav ’удобен случай’ 

'(?) Пещера.
Тавук пр . — тур. tavuk ’кокошка’. 

Нено Тавук, Габрово, 1833.
Тага ж — от Така с озвучеване на к  в г. 

Трънско.

Таганцов ф.
Тагаов ф — видоизменено от Тагаров (?) 

Бургас.
Тагарйнски ф — разновидност на Тага

ров (?) Враца.
Тагаров и Та rape в ф — от диал. т агйр  

’малък шиник; вид малък тъпан* (тур. 
dagar). Хасково, Градец (Котленско), Ямбол 
Кюстендил.

Тагарков ф — разновидност на Татар
чев.

Тагарчев ф — от диал. т агарец  ’малък 
тагар’. Пловдив.

Таджев ф — от тур. tag,-ci ’венец; ка- 
чул’. Спомоществовател, 1853.

Тадей м  — гр. ваМаГос — евангелско 
име — един от дванайсетте апостоли. Рядко.

Тадия ж — женска форма от Тадей. 
Рядко.

Таза ж — от Таса с озвучаване на с в 
з. Трънско.

Тазе м  — от Тасе с озвучаване на с в з. 
Тазев ф. Пернишко.

Тазо м  — разновидност на Тазе. Клисура 
(Трънско). Тйзов ф.

Тайнов ф — от диал. т аин  ’определена 
дажба’ (ар.-тур. tayin). Самоков, Ихтиман.

Тайрски ф — от тур. л. и. Тахир. Земен 
(Радомирско).

Таисия ж — гр. 0atc. Пловдив, р. 1930, 
Казанлък, р. 1935.

Тайко м  — от Трайко с изпадане на р \  
срв. Тъпко, Къто вм. Тръпко, Кръстьо. 
Тайков ф. Трънско, Егълница (Радомир
ско), Тетевен.

Така ж — женска форма Тако, Таке. 
Трънско, Витановци (Пернишко).

Такваров ф — видоизменено от Тикваров. 
Асеновград.

Таке м  — югозападна форма на Таки. 
Пернишко, Елинпелинско. Такев ф.

Такеджйев и Такеджййски ф  — ог диал. 
*такедж ия ’който прави такета или носи 
таке’ (?) Битоля, Враца.

Такелов ф. Асеновград.
Таки м  — съкрат. от Димит(р)аки или 

Христаки. Такев ф.
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Такия м  — съкрат. ог Митакия или 
Христакия. Софийско. Такиев ф. Типично 
за Мрамор (Софийско); Дряново.

Тако м  — съкрат. от Атанас или от Ата
нас. Трънско, Пернишко, Пирдопско. Та
ков ф. Телиш (Луковитско).

*Таксйм м  — от гр. xagtpo ’обет, обе
щание, обричане’. Таксймов ф. Пловдив.

Таксйн м  — разновидност на Таксим с 
по-употребимата наставка -ин. Пловдив. 
Таксйнов ф.

Таксйров ф — от диал. т аксар  ’грешка, 
вина, загуба’ (ар.-тур. taksir). Чирпан.

Такуи ж. Пловдив, р. 1870 и 1896.
Такучев ф. Пловдив, Карлово.
Такуш м — от Так(о) +  уш . Такушев ф.
Такъмджйев ф — според семеен спомен: 

пушел с т акъм  ’цигаре’. Шумен.
Такънаков ф — от прякор Таканака  

{често повтарял „така-онака“). Русе.
Тала1 м  — произволно видоизменение от 

•Стоян. Трънско.
Тала2 ж — женско име срещу мъжкото 

Тала. Трънско.
Талаганов ф. Пловдив.
Талаза ж — навярно видоизменено от 

Атлаза. Пловдив, р. 1912.
Талазов ф — от т алаз ’водна вълна’ 

{гр.-тур. talaz). Одрин, Стара Загора, 
Шумен.

Талайнуцов ф. Пловдив.
Талаков ф — от ар.-тур. talak ’развод’ (?)
Талалей м  — от гр. баХеХХа£og — име 

на календарски светия.
Таламазов ф — от тур. talamak ’грабя, 

обсебвам и отрицание -maz. Владимирово 
(Толбухинско), Свиленград.

Таламбуцов и Талампуцов ф. Пловдив.
Таларков ф — от прякор Т а ларко ; вж. 

Таларя.
Таларя пр  — от рум. talar ’дълга уни

формена дреха’. Свищов.
Таласамов ф — вм. Таласъмов. Сливен, 

1844.
Таласъмов и Таласъмски ф — от прякор 

Таласъм а  (ходел нощем, та плашел хората). 
Русе, Варна, Стара Загора, Сливен, Бургас, 
Каменица (Велинград).

Талатйнов ф — от рус. тур. telatin ’вид 
обработена кожа’ (?) Панагюрско.

Талахчйев ф — от диал. т алахчия  ’зая
длив, хаплив човек’ (?) Пловдив.

Талашманлййски ф — от с. Талашманлии 
{Ген. Тошево, Ямболско). Сливен (гроб).

Талашманов ф — от тур. tala§man ’заяд
лив човек, побойник’ или видоизменено от 
Талашманлййски. Сливен.

Талашмов ф — от тур. tala§ma ’заяж
дане, побой’. Елин Пелин.

Талашев и Талашов ф — навярно видоиз
менено от Талахчйев. Стара Загора, Ка
занлък.

Тале м  — югозападна форма на Тальо. 
Трънско. Талев ф. Прилеп.

Талигаджиев ф — от диал. т алигадж ия  
’каруцар’. Чирпан, 1897.

Талигаров и Талигарски ф — от т алигар. 
Беброво (Еленско). Габрово, Търговище, 
Врачеш (Ботевградско). . . .

Талилей м  — вм. Талалей. Талилеев ф. 
Бегуновци (Брезнишко).

Талйпов ф — от ар.-тур. talip ’1. купу
вач; 2. претендент’. Къпиново (Еленско).

Талймов ф — от ар.-тур. talim ’обучение; 
военна подготовка’. Стара Загора (Въз
раждането), София, 1897.

Талйнка ж — видоизменено от Сталчнка, 
женска форма от Сталин. Брестник (Плов
дивско).

Талйнски ф — вм. Сталински (?)
Талмазов ф — съкрат. от Таламазов. 

Калофер, 1920.
Тало м  — северозападна форма на Тальо. 

Талов ф. Бутан (Ореховско), Кобиляк 
(Михайловградско), Галиче (Врачанско).

Талчо м  — умалит. от Тало. Реяново 
(Трънско). Талчев ф. Враца.

Талътйев ф — от рум. tala-tala ’полека- 
полека’; срв. Явашов, Агалов.

Тальо м  — видоизменено от Стальо. Та
лев ф. Въбел (Никополско), Габрово, 1900, 
Пловдивско, Хвойна (Асеновградско).

Тамавкяров ф — вм. Тамахкяров.
Тамамджйев ф — от диал. *т ам ам дж ия  

’който отмерва точно, тамам*. София, 1905.
Таманов ф — от т ам ан  ’точно’ (ар.-тур. 

tamam).
Тамара ж — от евр. т а м  а р  ’палма’

(в среднобългарско време — дъщеря на 
цар Иван Александър и еврейката Сара; 
след 1905 година — покрай героинята на 
Базовата драма Борислав).

Таммас ф. (Димо Хр. Таммас, Калофер, 
1845).

Тамахкяр пр  — от т ам ахкяр  ’скъперник’ 
(ар.-пер.-тур. tamahkar). Кюстендил, 1879. 
Тамахкяров ф. Пазарджик, 1910. Ямбол.

Тамаш м  — вм. Томаш. Тамашев ф. Ка
занлък.

Тамбалеев ф. Сопот, 1904.
Тамбовски ф — според семеен спомен: 

от овце, наричани в Егейска Македония 
„тамбове“. Шумен.

Тамбуев ф.
Тамбуков ф — видоизменено от Тамбур- 

ков. Брезово (Пловдивско), Пловдив, Ка
занлък.

Тамбурджййски ф — от диал. т амбур- 
дж ия ’свирач на тамбура’ (ар.-тур. tam- 
buraci). Пловдив. Пазарджик.

Тамбурков ф — от прякор Там буркат а. 
Крива паланка, 1917.

Тамбурбв ф — от т ам бура. Пловдив.
Тамбушев ф — видоизменено от Тамбу- 

ров (?) Пловдив (мнозина).
Тамчо м  — видоизменено от Стамо (?) 

Пловдив, 1900.
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Тана ж — женска форма срещу Тано, 
Таньо. Стара Загора, Софийско, Ботевград
ско. Танин ф. Ботевградско.

Такан м  — от Тан(о), Тан(ьо) +  ан. Та- 
нанов ф. Враца, Дряново, Разград, Търго
вище, Любимец.

Танас м  — съкрат. от Атанас. Танасов ф. 
Поповско.

Танаса ж — съкрат. от Атанаса.
Танасаки м — съкрат. от Атанасаки. 

Танасакев ф. Хухла (Ивайловградско).
Танасййка ж — умалит. от Танасия. Шу

мен. 1940.
Танасйца ж — от Танас(а) -f- и ц а . Ка

занлък, р. 1905.
Танасйя ж — разновидност на Танаса. 

Шумен.
Танаска ж — умалит. от Танаса. Шумен.
Танасука ж — видоизменено от Танаска. 

Шумен.
Танациев ф — вм. *Танасиев от *Атана- 

сий (?)
Танашй ж — видоизменено от Танаса. 

Внница (Варненско).
Тангото пр  — от модния към 1910—1915 г. 

испански танц и светлооранжев цвят т а н- 
г о. Плевен — гроб: Христо Петров Танго
то (1883—1952).

Тангълов ф — разновидност на Тангъров. 
Драмско, Гоцеделчевско, Полски Сеновец 
(Търновско).

Тангъров ф — от тур. tingir ’който няма 
пари’. Стара Загора, 1900, Медово (Чир
панско).

Тандурски ф — от диал. т андур  (между
метие за дандуркане) или от рум. tandur’MTp- 
зел, леност’. Станкедимитровско.

Тане м  — югозападна форма на Таньо. 
Танев ф.

Тани м — североизточна форма на Таньо. 
Танев ф.

*Танйн м  — от Тан(е) +  ин.
Танйнчо м  — умалит. от Танин. Танйн- 

чев ф. Самоков.
Танйш м  — оТ Тан(ьо) +  иш. Танйшев ф. 

Пловдив.
Танка ж — умалит. от Тана. Враца, 

Софийско, Михайловградско. Танкински 
ф. Врачеш (Ботевградско).

Танкйн м — от Танк(о) 4- ин. Танкйнов ф. 
Пещера.

Танкйш м  — от Танк(о) +  иш. Танкй- 
шев ф. Ихтиман.

Танко м  — умалит. от Тано, Таньо. 
Търново, 1845, Сливен, 1860, Трявна, 1905, 
Ботевград. Танков и Танко век и ф. Кюстен. 
дил, София. Танкович ф. Свищов, 1860

Танкул м  — видоизменено от Станкул. 
Танк улов ф. Враца.

Тано м  — разновидност на Таньо с 
твърдо окончание. Ботевградско, Пирдоп- 
ско, Софийско. Танов ф. Ботевград, Карно

батско, Толбухин. Тановски ф. Ботевград
ско.

Тантана ж — може би подигравателно 
име от смешна песен. Струга.

Тантенов ф. Асеновград.
Тантинков ф. Брезово (Пловдивско), 

Софийско.
Тантйл м  — производно от Тано. Кюстен

дилско, Петърч (Софийско), Враца. Тан- 
тйлов ф. Петърч, Бистрец (Врачанско), 
Карлово, 1878. Тантйлски ф. Банско.

Тантява ж — от билката т ент ява. Баня 
(Михайловградско), р. 1915.

Тантупов ф. Плевен, 1900.
Тануйко м  — производно от Тано. Та 

нуйков ф. Видинско.
Танул м — от Тан(о) +  ул . Търговищко. 

17 в.
Тануров ф — от диал. т анур  ’дървена 

чиния или кръгла дъска за хляб’. Кнежа, 
1893, Плевен, 1920.

Тануч м  — разновидност на Тануш. 
Танучев ф. Пловдив, 1900.

Тануш м  — от Тан(о +  уш . Дебърско. 
Танушев ф. Крушево, Самоков, Търново.

Тануша ж — от Тан(а) +  уш а. Танушик 
ф. Самоков.

Танча ж — женска форма срещу Танчо. 
Трънско.

Танчо м  — умалит от Таньо, Тано, Тане. 
Трънско, Петърч, Кюстендилско, Ботев
градско, Ореховско. Танчо в ф. Трънско, 
Ботевград, Ихтиманско, Танчовски ф. 
Ботевградско. Пловдив.

Танчур м  — от Танч(о) + у р .  Танчуров ф. 
Пловдив, Стара Загора.

Танъмов ф — от тур. tanima ’известност, 
признание’. Каблешково (Поморийско).

Таньо м  — видоизменено от Атанас, Ста
ньо, Христан или друго подобно име. Глав
но ЮиБ. Танев ф.

Таня ж — рус. Таня, съкрат. от Татяна. 
Ново.

Тапанаров, Тапанчев ф — вм. Тъпанаров. 
Тъпанчев. Търново, 1900.

Тапаров ф — може би разновидност на 
Тапуров или съкрат. от Тъпанаров. Станке 
Димитров.

Тапигьозов ф — вм. Тепегьозов. Пазар
джик.

*Тапо м — разновидност на Табо.Тйпов. ф  
Ямбол, Габрово.

Тапуров ф — от рум. tapura ’близна в 
метал’ (?) Бреница (Белослатинско), 1917.

Тарабанов ф — от диал. *т арабан  ’ве
селяк’ (от тур. tarap;-bi ’радост, веселие, 
възторг’).

Тараканджйев ф — видоизменено от Тар- 
ханджиев под влияние на рум. taracan 
’хлебарка’ (?) Русе.

Тараков ф — от тур. tarak ’гребен, да
рак’; срв. Дараков. Петрич, 1917.
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Таракчйев ф — от диал. т аракчия  ’гре- 
бенар* (тур. tarakci). Сливен, 1905, Зла
тарица (Еленско), Габровско.

Тарал&ков ф  — от диал. *т аралак  ’сла
бак’; срв. Тарълов.

Тараланов ф — от диал. *т аралан  ’сла
бак; голтак’; срв. Тарълов. Габрово (гроб).

Таралански ф — по-стара форма на Тара
ланов. Берковица, Вършец, Бутан (Орехов- 
ско), Врачеш (Ботевградско).

Таралей м  — видоизменено от Талалей с 
дисимилация на първото л .  Таралеев ф. Русе, 
1936, Пловдив.

Таралежа пр  — от таралеж  (навярно 
имал къса щръкнала коса). Карнобат, 1965. 
Таралежов и Таралежовски ф. Карнобат, 
Свищов, Баница (Врачанско).

Таралежков ф — от прякор Таралеж ко; 
вж. Таралежа. Ихтиман, Михайловград, 
Казанлък, Шумен, Драгоево (Преславско).

Таралезов и Таралесов ф. Русе, 1936.
Таралешков ф — правописна разновид

ност на Таралежков. Шумен.
Таралов ф — разновидност на Тарълов. 

Шипочане (Самоковско), Вакарел.
Таралой м  — от Таралей с друго окон

чание. Таралоев ф. Михайловград.
Таралюлев ф. Пловдив.
Тарамбйчов ф — според местно обясне

ние: от по-старо Трамбуров. Лехчево (Ми
хайловградско).

ТараМбуков ф — от диал. т арам бука  ’вид 
музикален инструмент’ (тур. darbuka). Ка
занлък.

Таранджйев и Таранджййски ф — вм. Тар- 
ханджиев. Твърдица (Сливенско), Радомир, 
Студена (Софийско), Брезник.

Тарановски ф — руско фамилно име — 
бащата бил русин. Русе, 1936.

Таранчоков ф — от диал. *т аранчок  ’?’ 
Вълчедръма (Ломско).

Тарапанов ф — от т арапана  ’изобилие, 
богатство, лесен поминък’ (от ар.-пер.-тур. 
darphane ’монетарница’) или разновидност 
на Тарабанов. Кишинев, 1857, Русе, Тутра
кан, 1908, Лясковец, Плевен, Пловдив, Че
пеларе, Кърджали, Дъбене (Карловско)

Тарапонд м  — вм. Терапонти. Вече из
чезнало. Тарапондов ф. Враца, 1949.

Тарас и Тараси(й) м  — гр. Tapccatog ’без
покоен’ — име на календарски светия. 
Вече изчезнало. Тарасов и Тарасиев ф. 
Шумен, София.

Тараса пр  — от Тарас. (Руси Тараса, Са- 
дина, Търговищко).

Тарата пр  — възглупав и заеква. Ботев
град.

Таратан пр . Кюстендил, 1879.
Таратлашки ф — от диал. т арат лак  ’ко

жена торба*. Лехчево (Михайловградско).
Таратолов ф — навярно вм. Тараторов. 

Димитровград.

Тараторов ф — от т арат ор  (според мест
но обяснение: бил готвач и правел хубав 
таратор). Пловдив.

Таратунски ф.
Тарафов ф — от ар.-тур. taraf ’партия, 

шайка, банда’, или от *Тарах — име на 
календарски светия. Люляково (Айтоско).

Тарачоров ф  — от диал. т арачор  ’трици, 
трички* (рум. tarlcioare). Орехово.

Тарашанов ф — видоизменено от Тър* 
шанов. Пловдив.

Тарашев ф  — от тур. tira§ ’бръснене’ 
(винаги ходел обръснат)?. Стара Загора. 
Казанлък.

Тарашманов (и Таръшманов) ф — от диал. 
*т араш м ан  ’гладко обръснат човек’; срв. 
Тарашев. Габрово, Павликени.

Тарашоев ф — може би от рум. tari§or 
’силничък’. Севлиево, Враца.

Тарболов ф. Алфатар (Силистренско).
Таргов ф — от т арга  ’ръчна носилка’ 

(тур. targa). Сливен, 1893. Русе, 1936, 
Стара Загора.

Tape м  — разновидност на Таро. Тарев ф. 
Въмбел (Костурско).

Тарински ф. Макоцево (Пирдопско).
Таркашев или Таркйшев ф — от диал. 

*т аркаш , *т аркиш  ’пъстър, шарен* (от 
рум. tarcat). Враца.

Тарлански ф — вм. Таралански.
Тарлев ф — друга форма на Тарльов. 

Габрово, Казанлък, Стара Загора.
Тарлеков ф  — по-нова форма на Тарляков. 

Котел.
Тарлов ф — от Тарльов със затвърдяване 

на л .  Сливен, Пловдив.
Тарльов и Тарльовски ф — от прякор 

Тарльо  ’таралеж’; срв. Таралежа. Казан
лък. Враца.

Тарляк пр  — от диал. т а р ляк  ’тара
леж’; срв. Таралежа. Котел, 1873. Тйрля- 
ков ф — Котел, 1873.

Тарнаки м  — вм. Търнаки (от Търно с 
гръцка умалит. наставка -аки). Варна. 
Тарнакев ф. Варна.

Тарнаров ф — вм. Търнаров; срв. Трънар- 
ски и Трънкаров. Джебел (Момчилградско).

Таро м  — умалит. от Тарас, от Атанас 
или от друго име. Ботевград. Таров ф. 
Елин Пелин.

Тарса ж — разновидност на Търса. Tap 
син ф. Големо село (Радомирско).

Тарсаков ф — видоизменено от *Изтър- 
саков (?)

Тарски ф — може би съкрат. от Татарски* 
Ямбол, 1904.

Тарторйков ф — от рум. tartor ’проклет 
човек, водач на шайка насилници’ (?) Де- 
ков (Свищовско).

*Таруш м  — от Тар(о) +  уш .
Тарушко м  — умалит. от Таруш. Таруш- 

ков ф. Чепинци (Софийско).
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Тарханджйев (и Тарханжйев) ф — от маха
ла Тарханджии (Еленско). Лясковец, 1940.

Тарчински ф.
Тарчо м  — умалит. от Тарьо. Тарчев ф. 

Русе.
Тарълов ф — от тур. tml ’слаб, мършав 

или беден’. Ястребово (Старозагорско), 
Стара Загора, Казанлък, Меричлери (Чир
панско), Русе.

Тар^мов ф  —  от тур. tarim ’земеделие’.
Тарьо м  — разновидност на Таро. (Ник. 

Милев). Тарев ф. Мътница (Пловдивско).
Тарян м  — от Тарь(о) +  ан. Тарянов ф. 

Каблешково (Поморийско).
Таса ж — съкрат. от Тасия, Анастасия. 

Радомир, Ломско, Славотин (Михайлов
градско), Ботевградско. Тасин и Тасински ф. 
Станке Димитров, Благоевград.

Тасе м  — видоизменено от Анастас. Кюс
тендилско, Годечко, Станкедимитровско. Та
сев ф. Главно в Пиринския край.

Тасенка ж — умалит. от Таса. Самоков.
Тасйм м  — видоизменено от Таксим. Сли

вен. Тасймов ф. Варна.
Тасйн м  — от Тас(е) +  ин . Тасйнов ф. 

Станке Димитров, Благоевград.
Тасйя ж — съкрат. от Анастасия. Омур- 

тагско.
Таска ж — умалит. от Таса.
Таско м  — умалит. от Тасо, Тасе.Тасков ф.
Таслака п р — от диал. т аслак  ’плешив’ 

(тур. taslak). Търново (гроб). Таслаков ф. 
Борима (Троянско), Троян, Ловеч, Горна 
Оряховица, Сливен.

Таслев ф  — от прякор Тасльо  ’плешивия, 
плешивко’; вж. Таслака. Батак, Ракитово 
(Велинградско).

Тасманлйев ф — може би видоизменено 
от Талашманлийски (?) Казанлък.

Тасмов ф — от т асма  ’ивица, ремък’ 
(тур. tasma). Тополчане (Сливенско).

Тасо и Тасо м  — успоредна форма на 
Тасе. Ботевградско, Радомир. Тасов и Та- 
сов ф.

Тася ж — умалит. от Анастасия.
Татала пр . Сливен.
Таталия семеен прякор . Бр. Миладинови.
Татаозов ф — от арменско л. и. Татеос. 

Симеоновград, 1908.
Татар м  — от народностно име т а т а р и н ; 

срв. Влашо, Сърбин, Угрин. Алфатар (Си
листренско) — Татар Христов Тенев, р. 
1898; Михайловград — двама цигани, 
1960.

Татаринов ф — от прякор Т а т а р и н а ; 
вж. Татаров, Лом, 1881.

Татарлйев ф — от с. Татаркьой или Та- 
тарево (има няколко такива села). Пловдив, 
Карлово, Сопот, Пазарджик, Стара Загора, 
Славяново (Плевенско).

Татаров и Татарски ф — от прякор Та- 
т ар(а)\ в миналото т а т а р(и н) е значело 
още ’превозвач на поща, пощаджия’. Шумен

1861, Свищов, 1898, Лопян (Ботевградско).- 
Бистрица (Софийско), Станкедимитровско.

Татарчев ф — от прякор Тат арчет о . 
Охридско, Ресен (Македония), Пловдив.

Таташ м  — от Тат(о) -|- аш. Таташев ф. 
Видинско. Кюстендил.

Тате и Тати м  — разновидност на Татьо- 
или съкрат. от Евстати. Татев ф. Симеонов
град, 1893.

Татйн м  — от Тат(ьо) +  ин. Старо.Ник. 
Милев.

Татйна ж — женска форма срещу Татин. 
Старо. Ник. Милев.

Татияна ж — гр. Taxtava — според Вай- 
ганд: лат. „бащински“, според Синод, имен
ник: „устроителка“, според Петровский — 
от лат. Tatius, сабински цар — име на ка- 
лендарска светица. (Госпожа Татияна, учи- 
телница от Тетевене в Пазарджик, 1849; 
учителка във Видин, 1861).

Татко м  — умалит. от Татьо или съкрат. 
от Статко. Татков ф. Куманово, 1917.

Татньо м  — от диал. татнъо ’дете, което» 
досъщ прилича на баща си’ (може би поже- 
лателно: да му прилича по всичко). Асенов
град.

Тато м  — разновидност на Татьо. Тато& 
ф. Старо — Ник. Милев.

Татой м  — разширено от Тато; срв. 
Братой, Лепой. Татойов ф. Ник. Милев.

Татомйр м  — от Тато +  м и р  Шуменско,. 
15— 16 век.

Татомирче м  — умалит. от Татомйр. 
Прилеп — песен.

Татомич ф. Ник. Милев.
Татоолу ф — вм. Татов с турско окон

чание -о л у . Севлиево, 1900.
Татул м  — от Тат(о) +  ул . Русе, р. 1952 

(майката арменка, дядото но майка Татеос).
Татула ж — женска форма срещу Татул. 

Етрополски манастир, 1648: Осиковица,
Лопян (Ботевградско), Гложене (Тетевен
ско).

Татун м  — от Тат(о) +  у н . Татунов ф . 
Казанлък.

Татунчо м  — умалит. от Татун. Тръмбеш 
(Търновско), 1940; в народна песен — из
точен говор.

*Татур м  — от Тат(о) +  у р . Татуров 0 .  
(помак).

Татуш м  — от Тат(о) +  уш .
Татушко м  — умалит. от Татуш. Татуш- 

ков ф. Ник. Милев.
Татьо ф — пожелателно име: да стане 

като татьо си (баща си), да го замести и 
наследи във всичко. Ловеч, 1878, Севлиево, 
умрял 1890, р. 1892, Батошево, Тумбалово 
(Севлиевско), 1917. Татьов ф. Сливен, 1867. 
Татев ф. Севлиево, Севлиевско, Габрово, 
Търново, Чирпан, Пловдив, Асеновград- 
ско, С 1ивен, Варна.

Татян м  — мъжка форма от Татяна. 
Червен брег, р. 1952.
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Татяна ж — разновидност на Татияна 
рус. Татьяна, разпространено в по-ново 
време от руската литература.

Тауков ф — от тур. tavuk 'кокошка’ или 
съкрат. от Таукчиев. Ресен (Македония), 
Лясковец.

Таукчйев ф — от тур. tavuk^u ’кокошкар'. 
Нова Загора, Казанлък, Горна Оряховица.

Таушанов ф — от тур. tav§an ’заек’. 
Радомир, Кюстендил, Кюстендилско, Карно
бат, Сливен.

Таушански ф — по-стара форма на Тау
шанов. Лом, 1882.

Тафарджййски ф — вм. Тафраджийски. 
Михайловградско.

Тафко м  — умалит. от Тафо. Тафков ф. 
Варна.

Тафо м — може би от Тахо с преход на 
х  във ф(?) Тафо в ф. Варна, Сопот.

Тафраджйев и Тафраджййски ф — от диал. 
тафрадж йя 'високомерен човек, самохвал
ко’ (тур. tafraci). Мирково (Пирдопско), 
Кнежа, Долна Диканя (Радомирско).

Тафралййски ф — от диал. т аф ралия  
’високомерен’; вж. Тафраджйев. Стара За
гора.

Тафров ф — от диал. таф ра  ’високоме
рие, самохвалство’ (ар.-тур. tafra). Све- 
жен (Карловско). 1845, Калофер, Пловдив, 
Асеновград, Дряново.

Тафрович ф — по-стара форма на Тафров. 
Свежен (Карловско), 1853.

Тахни м. — от Тах(о)+нн Русе, 1936.
Тахо м  — от гр. тахос ’бръз’; срв. 

Бързе. Трявна, 1933. Тахов ф. Трявна, 
1845, Крушево (Македония), Стара Загора, 
Търновско.

Тахрйлов ф  — от ар.-тур. tahrir 'писане, 
опис’ с дисимилация на второто р. Троян, 
1893, Лясковец.

Тахтабов ф — от т ахт аба  ’дървеница’ 
(тур. tahtabiti). Стара Загора.

Тахтаджйев и Тахтаджййски ф  — от диал. 
т ахт адж йя 'производител или търговец на 
дъски’ (тур. tahtaci). Пловдив, Рила (Станке- 
димитровско).

Тахтаков ф. Пазарджик, 1917.
Тахталйев ф — от с. Тахталии (Малко 

Тополово, Асеновградско). Пловдив.
Тахтунов ф — от диал. * т а х т у н  ’?’ (от 

рум. taht ’пощенска станция’). Котел, 
1893, Толбухин, 1917. Русе, 1936.

Тахчйев ф — от диал. т ахчия  ’каменар'; 
вж. Ташчиев. Айтос, Сливен, Ямбол, Плов
див, Калофер, Русе.

Тахънов ф — от т а хъ н  ’тахан’ (тур. 
tahin) ? Първомайци (Горнооряховско).

Таца ж — разновидност на Таса или на 
Таша, Тача. Софийско, Етрополе, Кула, 
Видин.

Тацо м — разновидност на Тасо, Тачо или 
Ташо. Софийско, Ботевградско. Тацов ф. 
Ботевградско, Битолско.

Тача ж — женска форма срещу Тачо.
Тачйн м  — от Тач(о) +  ин. Тачйнов ф , 

Русе.
Тачко м  — умалит. от Тачо. Софийско. 

Тачков ф. Вършец, Ягодово (Пловдивско)..
Тачо м  — видоизменено от Христачо, 

Танчо или друго подобно име. Казанлък,. 
1845, Стара Загора, Плевен, Балчишко. 
Тачев ф. Каварна, Разградско, Балчишко,. 
Пловдив, Санданско.

Таша ж — женска форма срещу Ташо или 
съкратено направо от Анасташа. Ботевград, 
Ботевградско, Тополовградско, Горно Броде 
(Сярско). Ташин ф.

Ташак п р  — от т аш ак  ’мъдо’ (тур. ta§ak).. 
Калофер, 1845: Слав. Г. Михаил Ташак.

Ташакманов и Ташакмански ф — от диал. 
*т аш акм ан  'мъдест човек' (?); вж. Ташак. 
Калофер, 1853, Цариград, 1858, Казан
лък, Габрово.

Ташан м  — от Таш(о) +  cm.
Ташан ко м  — умалит. от Ташан. Ташан- 

ков ф. Пловдив.
Ташена ж — от Таш(а) +  ена. Долна Ва- 

силица (Ихтиманско), р.1878, Пазарджишко.
Ташикманов ф — разновидност на Ташак

манов. Благоевград, старо.
Ташйн м  — от Таш(о) -+- ин. Ташйнов ф.
Ташйна ж — от Таш(а) +  ина  или жен

ска форма от Ташин. Плевня (Драмско),. 
Кюстендил.

Ташйца ж — от Таш(а) +  ица. Синод, 
именник.

Т&шка ж — умалит. от Таша. Пещера,. 
Зимница (Ямболско), Петричко, Тутракан.

Ташко м  — умалит. от Ташо. Ташков ф. 
Ботевград, Ботевградско, Годечко, Берков
ско, Софийско, Ямболско.

Ташо м  — видоизменено от Атанас или 
Анастас. Софийско, Ботевград, Ботевград
ско, Харманлийско, Ракитово (Велинград- 
ско). Ташев и Ташо в ф. Старозагорско. 
Алфатар (Силистренско), Ботевград, Со
фийско, Ташовски ф. Ботевград.

Таштепелйев ф  — от с. Таштепе (Камен 
връх, Елховско). Грудово.

Ташун м  — от Таш(о) +  ун . Пазарджик. 
Ташунов ф. Самоков.

Ташуна ж — от Таш(а) 4- ун а  или жен
ска форма от Ташун. Казанлък.

Ташханов ф — от диал. т аш хан  ’каме
нен хан’ (от тур). Върбица.

Ташчйев ф — от диал. т аш чия  ’каменар’ 
(тур. ta§£i). Виница (Варненско), Варна — 
гроб.

Твърдйн м  — от т в ъ р д + и н \ срв. Твърд- 
ко. Твърдйнов ф. София.

Твърдйшков ф. Варна, Радомир.
Твърдко или Твръдко м  — от т върд  — 

пожелателно име: да бъде твърд. Рядко.
Твърдохлябов ф. — от рус. Твердохле- 

бов (бащата бил русин). Свищов, 1960.
Теанфйл м  — нещо като Боголюб (от гр). 

Теанфйлов ф. Станкедимитровско.
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Тевдо м  — далечно видоизменение на 
Теодоси. Русе, 1936. Тевдов ф . Плевен.

Тевекелев и Тевекелов ф — от прякор 
Тевекеля или разновидност на Тевекелиев. 
Горна Оряховица, Дряново (гроб), Русе, 
1917, Казанлък.

Тевекелиев ф — от диал. пгевекеллйя *1. 
който се надява на бога; 2. наивен, довер
чив’ (от ар.-тур. tevekkul). Яновци (Елен
ско).

Тевекеля пр  — от диал. тевекел ’напраз
но, току-така’ (ар.-тур. tevekkeli) — може'  
би поради често повтаряне на тая дума. 
Котел.

Тевйл м  — видоизменено от Теофил. Те- 
вйлов ф. Сандански.

Тевдоши м  — вж. Теодоши. Тевдошев ф. 
Избегли (Асеновградско).

Тегаров ф — вм. Тагаров.
Теглйчев и Теглйчов ф — от диал. т ег

лич  ’процеп на кола’; срв. Аръшев. София, 
Скравена (Ботевградско).

Теглйчевски и Теглйчовски ф — по-стара 
форма на Теглйчев.

Теглов ф — от прякор Теглото  (често 
повтарял тая дума) или съкратено от Тег- 
личев. Пловдив, 1900.

Тегол*.— може би от Теко с озвучаване 
на к  в г. Тегов ф. Крушево (Македония).

Тегорков ф.
Тежарски ф — видоизменено от Туд- 

жарски. Драгошиново (Самоковско)
Тезгеров ф — от диал. тезгере ’ръчна 

носилка’ (пер.-тур. tezgere); срв. Таргов. 
Пловдив.

Тезгетарски ф — от диал. тезгетар. 
’продавач на тезгях’ (пер.-тур. tezgahtar).

Тезгявски ф — разновидност на Тезгя- 
хов. Радишево (Плевенско).

Тезгяхов ф — от т езгях  (пер.-тур. tez- 
g£h). Пловдив.

Тезобалиев ф — вм. Терзобалиев. Сли- 
Еен.

Теифол м — изопачено от Теофил (?) 
Стара Загора, 1940.

Текев ф  — вж. Текьо.
Текевлйев ф — от тур. tekevli ’от едната 

къща, от селище само с една къща’.
Текелйев ф — от с. Теке (има няколко 

такива села). Хасково, Ямбол, Благоев
град, Дойран.

Текерев ф — от тур. teker ’един по един’. 
Караисен (Павликенско).

Текерлеков ф — от тур. tekerlek ’колело; 
колелат’. Мирково (Пирдопско), 1917, Вар
на, 1940.

Текерлйев ф — вм. *Текирлиев — от с. 
Текира (Триводица, Пловдивско). Пазар
джик.

Текеров ф — от с. Текер (Златна нива, 
Новопазарско). Шумен.

Текййски ф — от с. Текия (Христо Да- 
ново, Карловско). Стара Загора.

Текла ж — гр. вбхХа — според Вайганд: 
„слава на бога“, според Синод, именник: 
„съвършенство“ — име на календарска све
тица. Рядко. Шумен, р. 1871.

Текнефезов ф — от диал. текнефес ’който 
страда от задух; прен. малко смахнат’ 
(ар.-тур. teknefes). Търново.

Теко м  — видоизменено от Стефко. Те- 
ков ф. Търговище, 1873.

Текьо м  — разновидност на Теко, Теньо 
или друго подобно име. Текьов и Текев ф.

Тела лс — съкрат. от Стелиана или друго 
подобно име. Боснек (Софийско).

Телалов ф — от т елал(ин) ’глашатай’ 
(ар.-тур. tellal). Сливен, Търговище, Варна.

Телбйз пр  — от диал. т елбйз ’хитрец, 
лукав, коварен човек’ (ар.-тур. telbis 
’прикриване на истината, бъх, измама’). 
Телбйзов ф. Старозагорско, 1908, Стара 
Загора, Казанлък, Левски, 1917, Лясковец, 
Варна.

Телбййски ф — от Телбизски, по-стара 
форма на Телбйзов. Пловдивско. Т е л б й й -  
с к о т о — местност в Осиковска Ла 
кавица (Ботевградско).

Телбйшки ф — разновидност на Телбий- 
ски. Видин.

Телвер м — от Тервел с метатеза. Тел- 
веров ф. Разград, 1940.

Телекеджййски ф — видоизменено от Те
некеджийски (?) Сопот.

Телемак м  — френска форма на Телемах. 
Русе, р. 1884.

Телемах м  — гр. Т^Хбрахос — име от 
античната митология. Русе, Варна, Кавар
на. Телемахов ф.

Теленйк м  — гр. TrjXsv'.xog ’победител 
в далечни земи’. Теленйков ф. Шумен, 1876.

Теленчо м  — съкрат. от Теленйк или от 
друго подобно име. Теленчев ф. Пещера, 
1900, Пловдив.

Телерйч м  — навярно вм. Телериг — 
име от старобългарската история. София, 
р. 1888.

Телето пр  — от теле. Дог а ново (Елнн- 
пелинско). Телев ф. Доганово.

Телефонна ф — от телефон. Локорско 
(Софийско), р. 1918, Световрачане (Софий
ско), р. 1939, Чепинци (Софийско), р. 1931, 
София, Годечко, р. 1930.

Телефонно м  — от телефон. Телефончев 
ф. Варна, 1958.

Телййски ф — от тур. telli ’украсен със 
сърма’ (?) Самоков.

Телйшки ф — от с. Телиш (Луковитско). 
Ореховица (Плевенско), Пловдив.

Телкйев и Телкййски ф — вм. Тилкиев. 
Чирпан, 1900, Бяла, 1893, Карнобат, 
София.

Телкйнски ф — разновидност на Телкий- 
ски. Пловдив.

Теллалов ф — вм. Телалов. Сливен.
Теллйев ф — вж. Телийски. Пловдив.
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Телман м — от фамилното име на видния 
немски комунист Ернст Телман. Хайре- 
дин (Ореховско), р. 1932.

Телеолой м  — вм. Теолой. Телеолоев ф. 
Пловдив.

Телфа ж. Софийско. Старо.
Телф ана ж — може би видоизменено от 

Теофана. Расник (Брезнишко), р. 1933.
Телфо м . Софийско. Старо.
Телчароь и Т елч& рски  ф — ог телчар. 

Карлово, 1900, Орехово, 1907. Радомир 
(гроб), Северняк (Толбухинско).

Тельо м  — съкрат. от Аристотел или от 
Телемах. Телев ф. Русе, 1900, Разград, 
1917, Варна.

Тема ж — съкрат. от Темяна. Софий
ско. Старо.

Темелак м  — вм. Темелаки. Силистра.
Темелаки м  — вм. Темелко с гръцка ума

лителна наставка -аки. Станке Димитров, 
р. 1850, Радомир, Самоковско. Темелакиев
ф •

Темелев и Тем& лски ф — от прякор 
Темеля  (гр.-тур. temel ’основа’). Брезово 
(Плодивско). Тетевен.

Темелион м — от гр. 6epijiiov ’основа’. 
Варна, 1940.

Темелко м  — побългарена форма на Те
мелион или Темелаки. Главно ЮзБ. Те- 
мелков ф.

Темелчо м  — успоредна форма на Те
мелко. Клисура (Софийско).

Темельотов ф — от гр.
’основател*. Гоце Делчев.

Темеляки м — разновидност на Теме
лаки със запазена мекост на л .

Теменджййски ф — от диал. *т емен- 
джия ’който поздравява по турски с темене.

Теменлйев ф  — може би разновидност 
на Теменджиев. Велинград.

Теменбв ф — от темена ’вид турски и 
арабски поздрав с ръка’ (ар.-тур. temenna). 
Грудово, Факия (Грудовско).

Теменски ф — навярно разновидност на 
Теменов. Тетевен.

Теменуга ж — от цветето т еменуга . Кар
нобат, р. 1887, Силистра, 1893, Разград, 
Кюстендил.

Теменугов ф — от прякор Т ем енугат а  
(навярно се кичил с теменуги). Шумен, 
1940.

Теменуж ка ж — от цветето теменуж ка. 
Сравнително ново и рядко.

Теменуш а ж — от диал. т еменуш а  ’те
менуга’. Просеник (Сярско) — песен.

Теменушка ж умалит. от Теменуша. 
Н. Геров.

Темистокъл м  — гр. веротохХ^с — име 
от старогръцката история. Русе, р. 1879, 
Пещера.

Темка ж — умалит. от Тема или женска 
форма срещу Темко. Кюстендил, 1879, 
Шумен.

Темко м  — съкрат. от Темелко. Скопие. 
Темков ф. Скопие, Банско, Одърне (Пле
венско).

Темнйлски ф  — от диал. т ем нйло  ’мра
чен, мълчалив, навъсен човек’. Липница 
(Ботевградско).

Темнйсков ф — от с. Темниско (Горно
оряховско). Орловец (Горнооряховско), 
Търново.

Темнйшки ф — от диал. т ем ница  ’мра
чен, навъсен човек’; срв. Темнилски. Оре
хово.

Темнялов ф — от диал. *т ем няло; вж. 
Темнилски, Темнишки. Гложене (Тетевен
ско).

Темчо м  — разновидност на Темко. Тем- 
чев ф. Люта (Михайловградско), 1917.

Темяна ж — от т емян. Бр. Миладинови.
Тена ж — съкрат. от Христена, Достена 

или друго подобно име. Станке Димитров, 
1833, Пловдив, 1864, Радомир. Тенин ф. 
Горни Пасарел (Самоковско).

Тенджерков ф — от тендж ерка. Само- 
водене (Търновско), Търново, София, 1908.

Тенджеров и Тенджерски ф  — от т ен
джера. Карнобат, 1893, Орехово, Кнежа.

Тенджо м  — от Тенчо с озвучаване на 
нч в ндж. Тенджов ф. Дървени брег (Станке- 
димитровско).

Тене м  — разновидност на Теньо. Сев
лиево.

Тенекев ф  — разновидност на Тенекиев. 
Шишманово (Самоковско), Ихтиман.

Тенекеджйев и Тенекеджййски ф — от 
тенекедж ия (тур. tenekeci). Сливен (гроб), 
Търново, 1905, Етрополе, Старосел (Плов
дивско) .

Тенекйев ф — от прякор Тенекият а  или 
съкрат. от Тенекеджйев. Шумен, Пловдив, 
Търново.

Тенекйоглу ф — стара форма на Тенекиев 
с турско окончание. Стара Загора (кти
тор преди Освобождението).

Тенефески ф — разновидност на Текне- 
фезов. Видин.

Тенйш м  — от Тен(ьо)4 - иш . Тенйшев 
ф. Криво поле (Хасковско), Хасково, Ксан
ти, 1917, Мадан.

Тенка ж — умалит. от Тена или женска 
форма срещу Теньо. Ботевград, Севлиево, 
Разложко. Тенкин ф. Казанлък.

Тенко м  — умалит. от Теньо, Тено. Тен- 
ков ф. Варна.

Тено м  — разновидност на Теньо с твър
до окончание. Софийско. Тенов ф. Перущица. 
Пловдив.

Тенкенов ф. Пловдив.
Тентенйев ф. Бяла.
Тентиков ф. Пловдив.
Тенто м  — от Тено с вмъкнато т. Тен- 

тов ф. Кавадарци, 1917.
Тенуша ж — от Тен(а)-\-уш а. Пчеларово 

(Кърджалийско).
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Тенчо м  — умалит. от Теньо, Тено. 
Тенчев ф. Ямбол.

Теньо м  — видоизменено от Стоян (Стое
не), Стефан (Стеане) или от друго подобно 
име. Казанлък, Старозагорско, Пловдив
ско, Чирпанско, Сливенско, Ямболско 
(от Стефан); Търново, Севлиево, Пре
славско (от Стоян). Тенев ф.

Тео м  — съкрат. от Теодоси, Теофил, 
Теодор или друго подобно име. Теов ф. 
Крупник (Благоевградско), Кътина (Со
фийско).

Теодор м  — черковна и старинна форма 
на Тодор. Теодоро в ф .

Теодора ж — черковна форма на Тодора.
Теодорйн м  — от Теодор +  ин. София, 

1845.
Теодорйна ж — женска форма срещу 

Теодорйн.
Теодорйнко м  — умалит. от Теодорйн. 

София, 1845.
Теодорйно м  — маниерна или чужда фор

ма на Тодор. София, род. към 1930 г.
Теодоса ж — женска форма срещу Тео

доси. Шумен, р. 1869.
Теодоси (й) м  — гр. 0eo86oiog ’даден 

от бога’ — име на календарски светия. 
Теодбсиев ф. Рядко.

Теодосия1 ж — женска форма на Теодоси 
— име на календарска светица.

Теодосия2 м  — разновидност на Теодо- 
сий. Станке Димитров, 1844.

Теодбска ж — умалит. от Теодоса. Варна.
Теодбши м  — видоизменено от Теодоси. 

Теодбшев ф. Асеновград, 1900.
ТеЖло м  — съкрат. от Теолог или Тео- 

лой. --Провадия, 1893. Теолов ф. Варна.
Теолог м  — гр. SsoXd^og ’ богослов*. Тео- 

лбгов ф. Бургас, Айтос.
Теологи м  — гр. весоХб^ос — разширено 

от Теолог. Никопол. Теологйев ф. Никопол.
Теолбй м  — от Теологи с изпадане на 

г пред и. Теолоев ф. Пловдив.
Теомйл м  — полупревод на Теофил (на

вярно за да не напомня „еретика“ поп Бо
гомил). София, р. 1936.

Теона ж — гр. 0ea>v& — име на кален
дарска светица.

Теонйца ж — от Теон(ия) +  ица. Ай
тос, 1905, Бургас, Каблешково (Поморий
ско).

Теонйя ж — гр. &sov6yj ’божи разум’. 
Кюстендил, 1859, 1893.

Тебпй ж — гр. 0 ебу]У] ’боговидна’. Ти
пично за Пещера.

Теопйца ж — от Теоп(и) +  ица. Кюстен
дил, 1879

Теопйя |Ж разширено от Теопи. Тър
ново, 1850.

Теосвета ж — измислено име. Разград, 
р. към 1960.

Теофаи м  — гр. 0socpotvY]g ’богоявлен’ — 
име на календарски преподобен. Станке Ди

митров, 1858, Радомир, 1863, Каварна, 
Теофанов ф.

Теофана ж — гр. 0eocpavTj. Пещера.
Теофаи йя ж — гр. 0eo<pctvsia ’богоявле

ние’. Русе, 1936.
Теофанб |Ж разновидност на Теофана. 

Стара Загора, р. 1891.
Теофар м  — вм. Теохар. Сливен. Теофа* 

ров ф. Видин.
Теофйка ж — може би вм. * Теофилка. 

Луковит, 1936.
Теофил м — гр. 0 e6 <piXog ’боголюб’ — 

име на календарски светия. Севлиево, 1878, 
Ихтиман, 1893, Брезнишко, Пещера. 
Теофилов ф. Севлиево, Стара Загора, 1881. 
Безден (Софийско),

Теофилакт м  — гр. 0еоф6Хахгоб ’бого- 
храним, пазен от бога’ — име на кален
дарски светия. Синод, именник.

Теофйлка ж — женска форма от Теофил. 
Хераково (Софийско).

Тебфит м — гр. 0 е6 фитос ’посаден от 
бога’. Йовково (Генералтошевско).

Теохар м — гр. 0еохарт]с ’божа благо
дат’. Варна, Бургас. Теохаров ф. Хасково, 
1852, Никопол, 1893, Стара Загора, Етро
поле, Петрич, Ямболско, Бургас.

Теохари м  — по-стара форма на Теохар. 
Варна. Теохариев ф. Пещера.

Теошански ф — видоизменено от Таушан- 
ски под влияние на имена с начално тео- 
Падеш (Благоевградско).

Тепавичаров ф — от тепавичар. Търнов
ско, Етрополе, Ихтиман.

Тепавски ф — от диал. тепав ’който 
заеква’ (?) Севлиево, Плевен, Луковит.

Тепаймайков ф — от прякор т епайм айко  
(биел майка си). Крушово (Македония).

Тепегьбзов ф — от тепегьдз ’безочлив, 
нахален човек’ (тур. tepegoz). Пловдив.

Тепеделенов и Тепеделенев ф — от тур. 
tepedelen ’който пробива хълмовете’ (на
вярно бил иманяр). Шумен.

Тепезов ф. Толбухин, 1882.
Тепелйев ф — от някое село, чието име 

съдържа думата тепе. Хасково.
Тепешанов ф — от диал. *т епеш анин  

’жител на тепе или на село с подобно име’
Тепов ф — може би съкрат. от Тепаймай

ков (?) Блатско (Гоцеделчевско).
Теполйев ф — видоизменено от Тепелйев. 

Хасково, 1930, Стара Загора.
Тепсйев и Тепцйев ф — от прякор Теп- 

цият а  (може би откраднал някоя тепсия). 
Ловеч.

Терапбнт м — гр. 0 epot7ia)v, -ovtoc ’слуга’ — 
име на календарски светия. Синод, именник.

Тервел м — име на старобългарски хан. 
Тервелов ф. Рядко.

Терджуманов и Тержуманов ф — от тер- 
дж уман(ин) ’преводач, тълкувател’ (ар.- 
тур. terciiman). Търново, Пловдив, Стара 
Загора.
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Тере и Т&рьо м  — видоизменено от Щерьо.
Тереза ж — име на католическа свети

ца — навярно от остров Терасия в Бяло мо
ре. Пловдивски католици.

Терезенов ф. Алфатар (Силистренско).
Терезйев и Терезййски ф — навярно вм. 

Терзиев, Терзийски. Пещера, Пловдив, 
Михайловград.

Терезов ф — от тур. teres ’изневерен мъж, 
рогоносец’ (?) Тополница (Станкедимитров- 
ско).

Терей м — разширено от Терьо. Тереев ф. 
София, 1893, Търново, 1905.

Терекйев и Терекййски ф — от т ерекйя  
’1 . пристрастен към нещо, най-вече към 
пушене; 2 . сърдит, заядлив’ (от тур. tiryaki) 
срв. Капнилов. Балчик, 1917, Йоаким 
Груево (Пловдивско). Бела Слатина.

Теренти м —гр. Tepdvxiog (лат. Terentius) — 
име на календарски светия. Старо, рядко.

Терехов ф — може би нарочно видоизме
нено от Терезов. Пловдив.

Терзианов ф — от тур.-пер. terzihane ’ши- 
вачница’. Охрид. Терзиановци — род в 
Церецел (Свогенско).

Терзйев и Терзййски ф — от т ерзия  
’шивач* (тур. terzi). На много места из стра
ната.

Терзйиванов ф — от прякор терзи Иван. 
Карнобат.

Терзйпенев ф — от прякор терзи Пеньо. 
Бяла.

Терзйстоев ф — от прякор терзи Стойо. 
Варна.

Терзобалиев ф — от с. Терзобас (Голямо 
Шивачево, Новозагорско). Сливен.

Терзов ф — разновидност на Терзиев или 
на Терезов (?) Велинград, Пловдив.

Теркйев ф — вм. Терекйев. Горска по
ляна (Ямболско).

Терко м  — умалит. от Терьо. Търговищ
ко, 17 в.

Терлипов ф. Варна.
Тернянов ф — вм. Търнянов. Пролеша 

(Софийско).
Терпен м  — вм. Търпен. Терпенов ф.

Пловдив.
Терпешев ф—от диал. *т ерпеш  ’търпение, 

търпеж’ (?) Любимец (Свиленградско).
Тертери м . Павликени, 17 в.
Тертеров ф — навярно псевдоним по 

историческото име Тертер. (П. М. Терте
ров, учител — Градец, Котленско, 1867).

Терфелйев ф — от диал. *т ерф елйя ’по
вишен, награден’ (от ар.-тур. terfi). Стара 
Загора.

Терьо м  — съкрат. от Терапонт, Теренти 
или от друго име. Терев ф. Търново, 1908.

Теснйков ф — от диал. *т ес(т )нйк  ’те- 
сткав хляб’ (?) Търново.

Тестаков ф — от диал. * шестак ’тесткав 
хляб’ (?) Делчево (Санданско).

Тестеменлйев ф — от диал. *тестемен- 
л й я  ’украсен с тестемел (кърпа) на пояса’ 
(?) Търново.

Тестярков ф — от диал. *тестярко  ’кой
то яде тесткав хляб’ (?) Златарица (Елен
ско).

Тетевенски ф — от град Тетевен. Орехово, 
Скравена (Ботевградско), Ловеч, Сопот.

Тетевянков ф — от диал. т ет евянко  ’те- 
тевенец’; вж. Тетевенски. Ловеч.

Тетереков ф  — от птицата т ет ерка  с 
вмъкнато е (?) Белополяне (Ивайловград- 
ско), Пловдив.

Тетимов ф  — от диал. *т ет им  ’отгледан 
от тетка си’ (?) Станке Димитров, 1879.

Тетко м — умалит. от Тето, Тетьо. Тет- 
ков ф. Старо.

Тето м — разновидност на Тетьо с твърдо 
окончание. Тетов ф. Пловдив, 1917.

Тетовски ф — от град Тетово (Македо
ния) или от с. Тетово (Кубратско).

Тетрад м — от гр. xsxpctSa ’четворка’ 
или от TexpaSyj ’сряда’ — роден в сряда. 
Беляковец (Търновско), 1930. Тетрадов и 
Тетрадев ф. Търново, Пловдив.

Тетьо м — от диал. тетьо ’татко’; срв. 
Татьо. Тетев ф. Айтос.

Тефар м — видоизменено от Теофар, Тео- 
хар. Сливен.

Тефка ж — вм. Стефка. Рядко.
Тефко м — вм. Стефко. Рядко.
Техо м — от Тео със свръхстарателно х  

(?) Техов ф. Асеновград, Пловдив.
Течка ж — женска форма срещу Течо, 

Течко. Сливен.
Течко м — умалит. от Течо. Течков ф. 

Чепинци (Софийско), Варна.
Течо м — видоизменено от Стефчо, Сте

фан. Ботевград, Сухиндол.
Теша ж — женска форма срещу Тешо. 

Синод, именник.
Тешан м — съкрат. от Утешан.Тешанов ф. 

Петрич.
Тешенко м  — умалит. от Тешо. Тешен- 

ков ф. Паталеница (Велинградско).
Тешко м — умалит. от Тешо. Врачанско.
Тешо м — пожелателно име: да теши, 

да радва родителите си (особено ако преди 
него са им умирали деца). Пещера, 1917, 
Враца (стар преселник от Пещера), Вра
чанско. Тешов и Тешев ф. Благоевград, 1845, 
Пещера, 1908. Тешович ф. Свищов, 1853.

Тианов ф — вж. Тиянов. Карлово.
Тибер м — съкрат. от Тиберий. Тибе- 

ров ф.
Тиберий м — лат. Tiberius — име на на

роден трибун и на римски император. Сви
щов, 1893.

Тиганов и Тиганев ф — от т иган. Смо- 
лянско, Пловдив.

Тигелов ф — от т игел , тегел. Пловдив.
Тйгров и Тйгъров ф — от т и гъ р  (може би 

превод на Капланов). Варна, София.
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Тика ж — от Тихка, Тинка, Тилка или 
друго подобно име с изпадане на съгласната 
пред -к а . Бусинци (Трънско).

Тикаш м  — от Тик(о) +  аш . Тикашов ф. 
Чепинци (Софийско).

Тикванов ф — от диал. *т иквйн  ’прост 
или несръчен’ (?) Койнаре (Белослатинско), 
Тетевен.

Тикваров и Тикварски ф  — от т иквйр. 
Пловдив, Кюстендил (гроб).

Тйквев ф  — съкрат. от Тиквенски. Кри
вина (Софийско).

Тйквенов и Тйквенски ф — разновид
ност на Тикванов или на Тикварски.

Тикларов ф — от диал. *т иклйр  ’който 
кърти и продава тикли (каменни плочи)’. 
Брацигово, 1893, Асеновград, 1917, Бре
стовица (Пловдивско), Пловдив.

Тйко м  — от Тинко, Тилко или друго 
подобно име с изпадане на съгласната пред 
-ко. Тйков ф. Радотина (Ботевградско), 
Горни Цибър (Ломско), Пещера, Ракитово 
(Велинградско).

Тйла ж — съкрат. от Стоила. Войнегов- 
ци (Софийско), р. 1876.

Тилан м — от Тил(о) +  ан. В нар. песен.
Тилашки ф. Трудовец (Ботевградско).
Тйле м  — западна форма на Тильо. Со

фийско. Тйлев ф. Петричко.
Тйли м  — съкрат. от Стилиян.
Тйлка ж — умалит. от Тила. Бащино 

(Старозагорско), Гуцал (Ихтиманско).
Тилкеджйев ф  — от диал. *т илкедж йя  

’ловец на лисици, лисичар’ (тур. *tilkici). 
Горско (Ивайловградско).

Тилкйев ф — от прякор Т и лк й  ’лисица; 
хитрец’ (тур. tilki). Чирпан.

Тйлко м — умалит. от Тильо, Тило. Па
зарджик, Хасково, Врачанско. Тйлков ф. 
Пазарджик, Демирхисарско, Ихтиманско, 
Софийско, Кулско.

Тйло м — северозападна форма на Тильо. 
Гложене (Тетевенско), 1755, Тетевен (гроб). 
Тйлов ф. Тетевен, 1920, Шишманово (Кул
ско), Червен брег. Т й л о в с К и  б р е г  — 
местност в Осиковица (Ботевградско).

Тйлчо м  — умалит. от Тильо. Казанлък. 
Тйлчев ф. Мирово (Чирпанско), Сливен, 
Търново.

Тильо м — видоизменено от Стоил, Сти
лиян или друго подобно име. Хасково, 
Първомайско, Старозагорско, Харманлий
ско. Тйлев ф. Хасково, Чирпан, Стара За
гора, Пазарджик, Перущица, Първомайско.

Тильоков ф. Благоевградско.
Тил ян м  — съкрат. от Стилиян. Бяла. 

Тилянов ф. Панагюрско, Бяла, Пазар
джик.

Тиляна ж — женска форма срещу Тилян. 
Бяла.

Тйма ою съкрат. от Евтима. Станке- 
димитровско, Радомир, Берковско, Вършец.

Тиман м  — от Тим(о) +  ан. Тиманов ф. 
Голям дол (Чирпанско).

Тиме м  — югозападна форма на Тимо. 
Станкедимитровско. Тимев ф.

Тймен м  — видоизменено от Тимон. Тйме- 
нов и Тйминов ф. Болярци (Асеновградско) 
Пловдив.

Тймида ж — гр. 0£pig, — име
от античната митология. Пловдив, р. 1921.

*Тймий м — съкрат. от Евтимий. Тй- 
миевски ф.

Тймка ж — умалит. от Тима. Радомир, 
Берковица.

Тймко м  — умалит. от Тимо.
Тймньо м  — видоизменено от Тимон. 

Тймнев ф. Шумен, Веселиново (Преслав
ско), Беломорци (Омуртагско).

Тймо м — съкрат. от Евтим, Тимон или 
Тимотей. Берковица, Радомир. Тймов ф. 
Габрово, Враца.

Тимо м  — съкрат. от Стоимен. Самоков.
Тимон м  — гр. Ttpdvoog ’който почита’ — 

име на календарски светия. Тимонов ф. 
Пловдив, 1893.

Тимотей м  — гр. Тьрбйеос ’почитател на 
бога’ — име на календарски светия. Пе
щера, 1927, Русе, 1926, Казанлък, 1920, 
Добри дол (Кюстендилско), 1933, Стара За
гора, 1927. Тимотеев ф. Баня (Разложко), 
1871. Дреново (Свогенско).

Тимофей м — руска форма на Тимотей.
Тимош м . Каварна.
Тимошен м — разновидност на Тимош. 

Вършец, р. 1947.
Тимощенков ф. Христо Тимощенков, 

р. 1885, Пазарджик.
Тймчо м  — умалит. от Тимо. Софийско. 

Тймчев ф. Пазарджишко.
Тимшан м — разновидност на Тимош, 

Тимошен. Тимшанов ф. Лом, 1881.
Тйна ж — съкрат. от Кръстина, Хри

стина, Латина, Катерина или друго по
добно име. На разни места из страната.

Тингаров ф — може би разновидност на 
Тангъров. Дъбене (Карловско).

Тиндел ф. Пловдив, 1949.
Тйнка ж — умалит. от Тина.
Тйнко м — умалит. от Тиньо или видоиз

менено от Христо. Карлово. Тйнков ф. 
Ловеч, Казанлъшко, Софийско.

Тинкул м — от Тинк(о) +  у л .  Тинку- 
лов ф. Лясковец.

Тйно м  — северозападна форма на Тиньо. 
Ботевград, 1920.

Тйнтер (Тйнтир) пр  — може би подигра
вателно от пгинт ири-м инт ири  ’празни 
приказки*. Калофер, 1845. Тйнтеров ф. 
Калофер, 1857, 1873, Бургас, 1893.

Тйнто м  — от Тино с вмъкнато т . Тйн- 
тов ф. Пирдоп, 1897.

Тйнторов ф — разновидност на Тинте- 
ров. Севлиево, 1900.
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Тинтява ж  — от билката т ент ява. 
Нар. песен.

Тйнчо м  — умалит. от Тиньо. Котел, 
1860, Правец, Краево (Ботевградско). 
Тйнчев, Тйнчов и Тйнчовски ф. Ботевград
ско.

Тйньо м  — съкрат. от Константин, Мар
тин, Милотин, Драготин или друго подобно 
име. Котел, 1860, Шумен, Омуртаг. Тйнев 
и Тйньо в ф. Пордим (Плевенско).

Тиона ж — вм. Тихона, женска форма от 
Тихон. Казанлък, 1878.

Тйпа ж — съкрат. от Ксантипа. Синод, 
именник.

Тйпев и Тйпов ф — от Антип или из
чезнало Ксантип. Пловдив, Варна, Русе, 
Галище (Костурско).

Ти по графов ф — от т ипограф  ’печатар*. 
Търново, 1940, София.

Тйпченски и Тйпчански ф  — от с. Типче- 
ница (Врачанско). Криводол (Врачанско), 
Лехчево (Михайловградско).

Тйре и Тйрьо м  — съкрат. от Сотир или 
Салтир. Тйрев ф. Русе, Ласкарево (Сандан- 
ско).

Тйрко м  — умалит. от Тире, Тйрьо. 
Тйрков ф. Борил (Ореховско), 1904.

*Тирс м  — грц. вйраос — име па кален- 
дареки светия.

Тйрса ж — женска форма от Тире. 
Годечко.

Тйрчо м  — умалит. от Тире, Тйрьо. 
Тйрчев и Тйрчов ф. Кърджали, 1917, 
Ник. Милев.

Тирякьов ф — от тур. tiryaki; вж. Тере- 
киев. Калоферчанин в Цариград, 1844.

Тйсе м. Тйсев ф. Русе, 1936.
Тйско м  — умалит. от Тисе. Тйсков ф. 

Етрополе, 1860.
*Тит м  — грц. Tdxog, лат. Titus — име 

на календарски светия.
Тйта ж — женска форма срещу Тит, 

Титьо, Тито. Ник. Милев.
Титамйр м  — вм. Татомир. Титамйров ф. 

Болград, 1862.
Титан м  — от Тит(о) +  ан. Титанов ф . 

София, 1961.
Титйзов ф — от диал. *т ит из  ’капри

зен, раздразнителен, заядлив* (тур. titiz).
Титирйнов и Титерйнов ф — от диал. 

*т ит ерин  ’който трепере’? (от тур. titre- 
mek). Кукуш, Самоков.

Тйтка ж — умалит. от Тита. Кюстен
дил.

Тйтко м  — умалит. от Тит, Титьо, Тито. 
Търговище. Тйтков ф. Търговище, Шумен.

Тйто м  — успоредна форма на Титьо- 
Гурково (Балчишко), Голямо Конаре (Плов
дивско). Тйтов ф. Тулча, 1857, Варна, 
Строево (Пловдивско).

Тйторов ф  — от т йт ор  ’дарител за 
черква или училище, кладенец и под.*

(гр. хт>5та>р). Малко Търново, 1917, Сли
венско, Болград.

Титреков ф. Беброво (Еленско), 1865.
Тйтьо м — разширено от Тит. Силистра, 

1867, Търговище, 1893, Толбухин, Зелени- 
ково (Пловдивско). Тйтьов ф. Силистра, 
1867, Нова Загора, 1917. Тйтев ф. Търго
вище, 1878, Калофер.

Тйфка ж — от Тихка с преход на х  във ф. 
Шумен, Русе.

Тйфол м  — вм. Тихол; вж. Тйфка. Го
дечко.

Тифтйков ф — от диал. т иф т йк  ’фина 
ангорска вълна или плат от такава вълна’ 
(тур. tiftik). Пловдив, 1900.

Тйфчо м — от Тихчо; вж. Тйфка. Тйфчев 
ф. Русе, 1870.

Тих м — съкрат. от Тихон. Старо, рядко.
Тйха ж — женска форма срещу Тихо. 

Етрополе, Стъргел (Пирдопско), 1648, 
Трявна, Бабово (Русенско), Карнобат. Тй- 
хин ф. Врачеш (Ботевградско), Тйхински ф. 
Врачеш.

Ти хан м  — от Тих(о) +  ан  или видоиз
менено направо от Тихон. Видраре (Тете
венско), 1636. Тиханов ф. Видраре, Ловеч, 
1878, Разградско.

Тихана ж — женска форма срещу Тихан.
Тихар м  — кръстоска от Тихо и Теохар. 

Жеравна (Котленско), 1861.
Тихйн м  — от Тих(о) 4- ин . Тихйнов ф. 

Търново, 1905, Горна Оряховица, Сухин
дол (Севлиевско), Русе, Пловдив.

Тйхка ж ■ умалит. от Тиха.
Тйхне м  — видоизменено от Тихон. Раз

градско, 17 в.
Тйхо м  — от Тихон, преосмислено по 

прилагат, т и х. Казанлък, 1860, Сливен, 
Стоките (Севлиевско). Тйхов ф. Русе, 1845, 
Преслав, Дряново.

Тихойко м — от *Тихол'кос изпадане на 
л \  Тихойков ф. Килифарево (Търновско).

Тйхол м  — от Тих(о) -f ол. Габрово, 
1833, Трявна, Тетевен, Орехово, Червена 
вода (Русенско), Габровница (Михайлов
градско). Тйхолов ф. Жеравна (Котленско), 
1860, Котел, Трявна, Тетевен, Орехово, 
Врачанско, Луковитско, Михайловградско.

Тихомйр м  — от Тихо 4- м ир  по обра
зеца на Татомир, Станимир, Бранимир и др. 
Етрополски .манастир, 1648, Клисура (Со
фийско), Тихомиров ф.

Тихомйра ж — женска форма срещу Ти
хомир. Рядко.

Тихомйрка ж — умалит. от Тихомира. 
Рядко.

Тйхон м  — гр. T6 x<*)v ’щастливец’ — 
име на календарски светия. Рядко,^старо. 
Тйхонов ф. Търново, 1911.

Тихослава ф. Етрополски манастир, 1648.
Тйхота м — от Тих 4 - ота. Старо.
Тйхул м  — вм. Тихол. Тетевен, 1648.
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Тйхула ж — женска форма срещу Тихул. 
Тетевен, 1648.

Тйхчо м  — умалит. от Тихо. Попово, 
Алфатар (Силистренско). Тйхчев ф. Тул- 
ча, 1876, Русе (Възраждането), Силистра,
1900.

Тйца ж — съкрат. от Севастица, Тодо- 
рица или друго подобно име. Русе, Враца. 
Тйцин ф. Пазарджик, 1927, Пловдив.

Тйцко м  — умалит. от Тицо. Осенец 
(Разградско). Тйцков ф.

Тйцо м  — от Тихо с друго окончание; 
срв. Михо—Мицо. Разград, Ветово (Раз
градско), Русе. Тйцов и Тйцев ф. Разград, 
Видин, Мировяне (Софийско), Михайлов
град.

Тйчо м  — от Тйхчо с изпадане на х . 
Тйчов ф. Ловеч, 1893.

Тйша ж — разновидност на Тиха с по- 
разпространеното окончание -ига. Етропол
ски манастир, 1648, Софийско.

Тишан м  — от Тиш(о) +  ан. Рядко.
Тишана ж — от Тиш(а) +  ана. Рядко.
Тишански ф — от с. Тишаново (Кюстен

дилско). Кюстендил.
Тише м  — югозападна форма на Тишо. 

Радомир.
Тишевишки ф — от с. Тишевица (Вра

чанско). Кнежа, Добралево (Ореховско).
Тишел м  — от Тиш(о) +  ел. Тишелов ф. 

Старозагорско, Стара Загора.
Тишйн м  — от Тиш(о) +  ин. Тишйнов ф. 

Цариброд, 1911, Свищов.
Тйшка ж — умалит. от Тиша, Тиха. 

Ботевград, Шумен.
Тишкарски ф. Берковица, 1961.
Тйшко м  — умалит. от Тишо. Тйшков ф. 

Габрово, 1836, Бяла, Плевен, Враца.
Тйшлерски ф — от диал. тйиглер ’дърво

делец’ (нем. Tischler). Лом.
Тйшо м  — от Тихо с по-разпространената 

наставка -иго. Карнобат, 1878, Ловешко, 
Михайловградско. Тйшов и Тйшев ф. 
Свищов, 1845, Кула, Михайловградско, 
Ботевградско, Елховско, Карнобат, Ка
занлък, Ловешко, Павликенско, Сомовит 
(Никополско), Емборе (Македония), Го
рубляне (Софийско). Тйшовски ф. Правец 
(Ботевградско).

Тиян и Тиан м  — от Тихан с изпадане на 
х . Тиянов и Тианов ф. Карлово.

Ткачев и Ткачов ф — от диал. т кач  
’тъкач* (нещо рядко в миналото, когато 
само жени са тъкали). Брезник, Трън.

Тлъстев ф — от прякор Т лъ ст и я  или 
превод на Палазов. Пловдив.

Тоано м  (ж?) Дебър.
Тобанов ф — от диал. *тобан  ’барабан

чик’? (от рум. toba ’барабанче’). Шумен, 
1861.

Тобарев ф — от Торбарев с изпадане на 
първото р  (?) Казанлък.

Тобйя м  — име на библейски пророк (в 
православния превод Товиат). Типично за 
пловдивските католици. Тобйев ф.

Тобов ф — може би видоизменено от 
Торбов. Зла река (Троянско).

Тобошаров ф — от диал. *тобошар ’бара
банчик’ (рум. tobo§ar). Рабово (Кулско).

Товарно в ф — от прякор Товарко (много 
или малко товарел колата си ?) Врачеш, 
Литаково (Ботевградско).

Товарски ф. Казичене (Софийско) — вън
шно лице.

Тога м (ж?) — произволно видоизмене
ние от Тодор (?) Вайганд.

Тогаров ф — разновидност на Тагаров. 
Пирин (Благоевградско).

Тода ж — съкрат. от Тодора. Софийско.
Тодан м  — от Тод(о) +  ан  или съкрат. 

от Тодоран. То дано в ф. Ракитово (Велин- 
гр адско).

Тодар м  — от Тодор с промяна на неу- 
дареното о. Тодаров ф. Видин.

Тодарйн м  — от Тодорин; вж. Тодар. 
Тодарйнов ф. Панагюрско.

Тоде м — разновидност на Тодьо.
Тоджаров ф — вм. Туджаров. Шумен.
Тодйн м  — от Тод(ьо) +  ин. Тодйнов ф. 

Айтос, Бургас.
Тодйчко м — умалит. от Тодьо. Тодйч- 

ков ф.
Тодо м  — от Тодор с изпадане на р. 

Софийско.
Тодовичан ф — видоизменено от Тодо- 

вичин. София (от Брацигово).
Тодовичанов ф — разширено от Тодови

чан. София (от Брацигово).
Тодовйчин ф — от Тодовица — жената 

на Тодьо. Типично за Брацигово, Долни 
Дъбник (Плевенско), 1917, Пловдив.

Тодор м  — от гр. 0e65(opog ’божи дар’ — 
име на календарски светия. Доста разпро
странено из цялата страна. Тодоров ф. 
Из цялата страна. Тодоровски ф. Ботев
град. Тодорович ф. Брацигово, 1900.

Тодора ж — от гр. 0 sодира — женска 
форма срещу Тодор. Из цялата страна. 
Тодорин ф. Вълчедръм а (Ломско).

Тодорак м  — съкрат. от Тодораки. Тодо- 
р&ков ф. Локорско (Софийско).

Тодораки м  — от гр. 0 eo8a>pccxi — ума
лит. от Тодор. Годеч, 1900. Тодоракиев и 
Тодоракев ф. Враца.

Тодоран м  — от Тодор +  яя. Горна Оря
ховица, Търново. Тодоранов ф. Търново, 
Горна Оряховица, 1865, Свищов, Орехово.

Тодораш м  — от Тодор +  аиг. Тодора- 
шев ф. Силистра, 1894.

Тодорешко ф  — умалит. от Тодор. Тодо- 
решков ф. Пловдив. 1885.

Тодори(й) м  — разширено от Тодор. 
Тодорйев ф. Брацигово.

Тодорйк м  — умалит. от Тодор. Тодорй- 
ков ф. Рабово (Кулско).
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Тодорйн м — от Тодор +  ин. Софийско, 
Сливница. Тодорйнов ф. Софийско, Самоков, 
1893, Враца.

Тодорйна ж — от Тодор(а) +  ина.
Тодорйнка ж — умалит. от Тодорйна. 

Софийско.
Тодорйнко м — умалит. от Тодорйн. Па

нагюрище, 1861.
Тодорйца ж — от Тодор(а)-Ьш(я. Шумен, 

Русе, Ловеч, Плевенско, Враца, Айтос, 
Софийско.

Тодорйчка ж — умалит. от Тодорйца. 
Шумен, Русе, Нови пазар, 1882.

Тодорка ж — умалит. от Тодора. Из ця
лата страна.

Тодорош м — от Тодор +  ош. Тодоро- 
шев ф. Силистра, 1900.

Тодорчо м — умалит. от Тодор или пре
вод на гр. Тодораки. Ново село (Троянско). 
Тодорчев и Тодорчо веки ф. Ставерци (Оре- 
ховско).

Тодос и То до си м  — видоизменено от 
Теодоси. Софийско.

Тодося ж — видоизменено от Теодосия.
Тодош м  — видоизменено от Теодоси или 

от Тодор. Тодошев ф. Варна.
Тодул м — гр. 0 so8 oOXog ’раб божи* 

или съкрат. от Христодул.
Тодър м — вм. Тодор, Тодар.
Тодьо м — видоизменено от Тодор или 

от Методи. Перущица. Тодев ф. Хасково, 
Първомайско, Банско.

Тожаров ф — вм. Туджаров. Нова Загора.
Тожев ф — от тдже — поради честа упо

треба на тая ^купешка“ дума. Казичене (Со
фийско).

Тоза м  — западна форма на Тозьо. Трън- 
ско.

Тозбоюков ф — от тур. tozbiyik ’праш
ни мустаци’. Пловдив.

Тозе м  — разновидност на Тозьо. Плов
див.

Тозлукаров ф — от диал. *то&лукар 
’който прави (или носи) тозлуци (гетри)’ 
(от тур. tozluk). Ковачевец (Поповско).

Тбзьо м — видоизменено от Христоз. 
Хасково. Тозев ф. Хасково, Хасковско. 
 ̂ Тойно м — от Стойно с изпадане на на- 

ч*алното с. Т о й  н о в а  м о г и л а  — ме
стност в Липница (Ботевградско).

Тойо м — от Стойо; вж. Тойно. Тоев 
ф. Перник, Кюстендил.

Тойчо м — от Стойчо; вж. Тойно. Той- 
чев ф. Гоце Делчев.

Тока1 ж — видоизменено от Тошка, Тон
ка или друго подобно име. Ботевград, 
1864, Липница, Новачене (Ботевградско). 
Токин ф.

Тока2 м — западна форма на Токо, Токе. 
Трънско.

Токаджиев ф — от диал. *тдкадж ия 
’който обича да чука чашата при пиене

или да се ръкува с всеки срещнат’ (от иг.- 
тур. toka).

Токалов ф — от диал. *т окал ’който 
покрадва’? Елин Пелин.

Токаров ф — от диал. *токар (навярно 
същото, както токаджия; срв. Токаджиев).

Токе м  — югозападна форма на Токо. 
Токев ф. Радомирско, Софийско.

Токлуджанов ф — от диал. *токлуджан, 
’сита, здрава душа’ (от тур. tokluk ’ситост, 
здравина’ и пер. тур. сап ’душа’). Айтос, 
Бургас.

Токмаков ф — от диал. т окмак  ’къс и 
набит човек’ (тур. tokmak). Силистра, Бур
гас.

Токмакчйев ф — от диал. т окмакчия  
’дръндар’ (?) Търново.

Токо м  — видоизменено от Тошко, Тон
ко или друго подобно име. Токов ф. Русе, 
Шумен, Тутракан, Драмско.

То кол м  — от Ток(о) +  ол. Токолов ф.
Токуджйев и Токуджййски ф — разно

видност на Токаджиев или от диал. *току- 
джия ’който често повтаря думата „току“’; 
срв. Токунски. Русе, 1936.

Токунски ф — според местно обяснение: 
от т окунци  — пиротски прякор на софий
ски селяни, понеже често повтарят думата 
„току“. Цариброд, 1942.

Токусчйев ф — разновидност на Токушев 
(?) Щръклево (Русенско).

Токушев ф — от диал. *т окуш  ’удар, 
тласък, подбуда’ (тур. toku§). Силистра, 
Силистренско, Варна, Видин.

Тола1 ж — женска форма срещу Толе, 
Тольо. Пловдив, 1869. Толин ф. Михайлов
град. Банско.

Тола2 м  — западна форма на Толе, То
льо. Трънско. Толин ф.

Толбов ф — от рум. tolba ’торба, чанта’. 
Пловдив. Рядко.

Толбухин м  — от фамилното име на съ
ветския маршал Феодор Толбухин. Рядко.

Толе м  — разновидност на Тольо. Со
фия, Доброславци, Костинброд, Кътина 
(Софийско).

Толедов ф — от испанско-еврейско фа
милно име Толедо. Пловдив.

Толеков ф — от Толев с вмъкнато ек. 
Търново.

Толи м  — североизточна форма на Тольо. 
Толев ф.

Толин м  — от Тол(ьо), Тол(о)+цн. То- 
лйнов ф. Копривщица, 1893, Пирдоп, Слив
ница.

Толйна ж — от Тол(а) или Тол(ия)+ц/ш* 
Нови пазар.

Толйнка ж — умалит. от Толйна. Мез* 
дра, р. 1955, София.

Толйца ж — от Тол(а) +  ш{Я- Н. Геров
*Толич м  — умалит. от Толе. Толичев 

ф. Брезник.
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Толйя ж — съкрат. от Анатолия. Станке 
Димитров, 1870, 1875.

Толо м  — успоредна форма на Тольо. 
То лов ф. Чирпан, 1917, Кула, Червен брег. 
Толовци — изселил се род от Боженица 
(Ботевградско).

Толой м  — разширено от Толо. Толо- 
ев ф.

Тололоев ф — от рум. tololoi ’шум, врява; 
бърборко, дърдорко’. Куле махала (Лом
ско).

Толстой м  — от фамилното име на Л. Н. 
Толстой (в началото на века у нас имаше 
разпалени толстоисти). Толстоев ф.

Толтошев ф — от рум. tulto§ ’стара дреб
на монета’ (?) Свищов.

Толкутов ф  — може би нарочно видо
изменено от тур. teltik ’недостатък, недо
стиг’. Стара Загора.

Толумбов ф  — от т улум ба  ’помпа, га
зено тенеке и др.’ Алфатар (Силистренско).

Толчо и Толче м  — умалит. от Тольо. 
Хасково, Мрамор, Доброславци (Софий
ско). Толчев ф. Хасково, Гложене (Орехов? 
ско).

Тольо м  — съкрат. от Апостол или от 
Анатолий. Габрово, 1843, Хасково, Страл
джа (Ямболско), Варна, Михайловград. 
Толев ф. Казанлък, 1878, Чирпан, 1897, 
Нова Загора.

Тома м  — евангелско име, гр. 0 (ор&с, от 
евр. „близнак“. Из цялата страна. Томов ф.

Тома ж — женска форма от Тома. Кар
ловско.

Томаз м  — вм. * Томас; срв. Христоз 
вм. Христос. Томазов ф. Пловдив.

Томайца ж — от Том(а)+ ица. Шумен, 
Русе, Свищов, Каварна.

Томайчка ж — умалит. от Томайца. Тър
ново.

Томай м  — разширено от Тома. Томайов 
ф. Лакас (Сярско).

Томайка ж — женска форма от Томай. 
Петрич, р. 1907.

Томаки м  — от Тома с гръцка умалит. 
наставка -аки. Лом (Възраждането).

Томал м  — от Том(а)+ал (?) Томалов 
ф. Русе, 1900. Томалев ф. Томалевски ф. 
Крушово (Македония).

Томалянов ф. Варна.
Томан м  — от Том(о), Том(а)+ая. Кар- 

лово, 1860, Балша (Софийско), Радомир 
(мнозина). Томанов ф. Софийско, Перниш
ко, Лом, Кресна (Благоевградско).

Томана ж — от Том(а) +  аяа. Търново, 
1895, Михайловград.

Томанйев ф  — от прякор Т ом аният а  
’? ’ Рила (Станкедимитровско).

Томан ица ж — от Томан(а)-|-цца. Русе, 
1936.

Томания ж — разширено от Томана. Ет
рополски манастир, 1648.

Томанка ж — умалит. от Томана. Вра
чанско.

Томанко м  — умалит. от Томан. Радомир.
Томанца ж — стегната форма от Томаница. 

Свищов, 1893.
Томаш м  — разновидност на Тома (по

край гр. 0 о ) | и л и  западнославянско 
Томаш). Етрополски манастир, 1648. То- 
машов ф. Казанлък. Томашевски ф. Со
фия, 1912.

Томая ж — разширено от Тема. Шумен, 
Лъджа (Ивайловградско).

Томбатеров ф — от рум. tombatera ’1. ста
ринен калпак; 2 . назадничав човек’.

Томбачев ф — вм. Тумбачев. Търново.
Томбулов ф. Асеновград (гроб).
Томе м  — разновидност на Тома. Т6- 

мев ф.
Томелия ж — новообразувано от Тома. 

(Томелия Г. Томова, Берковица, 1960).
Томеров ф. Търново, 1940 (мнозина).
Томйн м  — от Том(а) +  ш*. Калугерово 

(Ботевградско), р. 1879. Томйнов ф. Ка
лугерово, Скравена, Ботевград.

Томйна ж — женска форма от Томин. 
Ботевград, 1909, Ловеч, 1917.

Томйнка ж — умалит. от Томйна. Русе, 
1936.

Томйрка ж — кръстоска от Тома и Мирка. 
Станьовци (Брезнишко).

Томислав м  — от Тома и -слав (по подо
бие на имена като Владислав, Станислав, 
Доброслав и др.) Софийско, Пернишко, 
15— 16 век, Марица (Харманлийско), р. 
1949, Търговище, р. 1930, Русе, р. 1952.

Томйца ж — от Том(а) +  м^а. Михайлов
град, Лехчево {Михайловградско), Типче- 
ница (Врачанско).

Томйчка ж — умалит. от Томйца. То- 
мйчкин ф. Враца, 1833, 1949.

Томка ж — умалит. от Тома.
Гомлеков ф. Пловдив, 1949 (неколцина).
Томо м  — северозападна форма на Тома, 

Ботевград, Луковит. Томов и Томо веки ф.
Томолаки м  — от Томо(л) с гръцка умалит. 

наставка -аки. Томолакев ф.
Томолянов ф — разновидност на Тома

лянов. Петрово, Яново (Благоевградско).
*Томуш м  — от Том(а)+ у ш .
Томушан м  — от Томуш- f ан. Томуша- 

нов ф. Пловдив.
Томфей м  — кръстоска от Тома и Тимо- 

фей. София, 1965.
Гомчо м  — умалит. от Тома, Томо. Ет

рополе. Томчев и Томчов ф. Етрополе, 
Ловешко.

Томя ж — стегната форма от Томая. 
Лъджа (Ивайловградско).

Тона ж — съкрат. от Антония. Главно 
ЮИзБ. Тонин ф. Станкедимитровско.

Тонатка ж — някакво видоизменение от 
Тона. Самоков, р. 1877, Самоковско. Старо.

Тонашки ф.
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Тонгов ф — от тур. tonga ’герой’. Кър
джали.

Тонджаров и Тонджеров ф — вм. Тон- 
джоров. Хасково, 1900.

Тонджоров ф — може би видоизменено 
от Туджаров. Самоков (Възраждането), 
Кюстендил, 1893, Хасково, 1897.

Тондьо м  — от Тоньо с вмъкнато д. 
Тондев ф.

Тоне м — югозападна форма на Тоньо. 
Тонев ф.

Тони м — североизточна форма на Тоньо.
Тоник м — умалит. от Тони, Тоньо. 

Шумен, единичен случай.
Тонйца ж — от Тон(а) +  ица. Н. Геров.
Тонйш м  — от Тон(е) +  шя. Тонйшов ф. 

Станке Димитров, 1906.
Тонка ж — умалит. от Тона. Тонкин ф.
Тонкаров ф.
Тонко м — умалит. от Тоньо, Тоно. Тон- 

ков ф. Павликенско, Пловдивско.
Тонкочлозов ф. София, 1960.
Тоно м  — успоредна форма на Тоньо. 

Брезово (Пловдивско), 1908. Тонов ф. 
Липница, Трудовец (Ботевградско), Кази- 
чене (Софийско), Врачанско. Тоновски ф. 
Боженица (Ботевградско).

Тонтирев ф. Дълбоки (Старозагорско).
Тонторозов ф. Долно Камарци (Пир

доп ско).
Тонузлиев ф — от гр.-тур. tonozlu ’сво

дест*. Бургаско, Поморийско-, Пловдив.
Тончеклйев ф  — от прякор Тончеклйят а  

— от колиби Тончовци (Габровско). Шумен, 
Пловдив.

Тончо м  — умалит. от Тоньо. Тбнчев 
ф. На разни места из страната.

Тоньо м  — видоизменено от Антон. Шу
мен, 1860, Варненска, Старозагорско, Ет
рополе. Тонев ф.

Топа и Топът прякор  — от т оп  ’топка, 
кълбо, топ’. Котел, 1860. Тбпов ф. Котел, 
Банско.

Топазов ф — може би нарочно видоиз
менено от Топалов (?) Царимир (Пловдив
ско).

Топалджйков ф — от тур. topalcik ’ку- 
цичък’. Русе, Берковица.

Топалджов ф — от тур. topalca ’възкуц*. 
Пловдив.

Топалдобрев ф — от прякор топал Доб
ри. Войново (Силистренско), Ловеч, Пле
вен.

Топалев ф — разновидност на Топалов* 
Лозен (Софийско).

Топаленков ф — от Топалов с украинска 
наставка -енко. Кишинев, 1857.

Топалйгов ф — може би вм. Топалъков* 
Пловдив, 1949 (мнозина).

Топалййски ф — разширено от Топал* 
ски. Миланово (Свогенско).

Топалнаков ф — от прякор топал Нако.

Топалов ф — от диал. т опал  ’куц (с- 
единия крак)* (тур. topal). Главно ЮиБ.

Топалпенчев ф  — от прякор топал Пенчо..
Топалски ф — по-стара форма на Топа

лов. Пловдивско, Борован (Белослатин- 
ско), Правец (Ботевградско).

Топалъков ф — от тур. topallik ’куцота’.. 
Толбухин.

Топаров и Топарев ф — вж. Тупарев. 
Станке Димитров, 1879.

Топачаров ф може би видоизменено от 
Топенчаров. Кърджали.

Топашки ф — от диал. т опак  ’топчест' 
човек’ (?) Кнежа.

Тбпев ф  — разновидност на Топов (?)*
Топенчаров ф  — от диал. топеннар ’ба- 

ничар* (продавал „топднца“=баница). Ох
рид, 1917.

Топйя ж — видоизменено от Теопия. 
Кюстендил, 1867, 1893.

Топкаров ф — от диал. *т опкар  ’?*' 
Бяла, 1893, 1900, Търново, 1905, Плевен „ 
1908, Казанлък, 1900, Пазарджишко, Плов
див.

Топката прякор  — нисък и дебел като* 
топка. Ботевград. Топков ф.

Топ лев ф  — от прякор Т о п ли я  (?)
Топлййски (и Топлйски) ф  — съкрат. от 

Топлодолски. Станке Димитров, 1879.
Топлодолски ф — от с. Топли дол (Кю

стендилско) .
Топозан пр  — вж. Топузанов. Калофер,, 

1853.
Тополаков ф — от някоя местност Топо- 

лак (?) Варна.
Тополка ж — от дървото топола. Синод., 

именник.
Тополников ф — от с. Тополница (Стан- 

кедимитровско).
Тополниченски ф — от т опдлниченин  ’жи

тел на с. Тополница’. Станке Димитров, 
1879.

Тополнишки ф — разновидност на То
полников.

Тополов ф — от с. Тополи (Беленско)^ 
Русе, Шумен, Плевен, Сухиндол (Севлиев
ско).

Тополовски ф — от с. Тополовец (Кул- 
ско). Видин, Михайловград, 1893.

Тополски ф — от с. Тополица, Тополка 
или Тополово. Котел, 1873, Габрово, 1927,. 
Пловдив, Сливен.

Топоранов ф — от диал. *т споран  ’чо
век с брадва’ (?) Черквица (Никополско).

Топорашев ф — от рум. topora§ ’секир- 
ка*. Свищов.

Топорйлов ф — от диал. *т опорило  ’дър- 
жале на брадва*. Банско.

Топорков ф — от прякор Топдрко  ’който* 
се топори, перчи, настръхва’ (?) Казанлък.

Топоров ф  — от m onop  или от топоря 
се\ срв. Топорков. Силистоа, 1893, Балчик„ 
1908, Русе, 1936.
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Топорчев и Топорчов ф — разновидност 
на Топоров или на Топорков. Велинград, 
Тервел, Ник. Милев.

Топошанов и Топушанов ф — разновид
ност на Тепета нов. Пловдив, 1949.

Топракчйев ф — от диал. т опракчйя  
’земевладелец’ (тур. toprakfi). Сливен, 
1905.

Топрев ф — съкрат. от Топоров (?)
Топузаков ф — видоизменено от Топу- 

занов (?) Габрово.
Топузанов ф — от диал. *т опузан  ’човек 

с топуз; насилник, побойник’ (?) Севлиево, 
1893, Лясковец, Добри дел (Горнооряхов
ско).

Топузенов ф — разновидност на Топуза
нов. Гаганица (Берковско).

Топузлйев и Топузлййски ф — от диал. 
*т опузлйя  ’който ходи винаги с топуз* 
(?) Казанлък, Кърджали, Ръжево Конаре 
(Пловдивско).

Топузов ф — от т опуз  ’тояга с топка на 
края’ (тур. topuz). Кюстендил, 1893, Па
зарджик.

Топуков ф — от тур. topuk ’пета; ток на 
обуща’, или видоизменено от Коиусков.

Топуров и Топурски ф — според местно 
•обяснение: като дете бил много палав и все 
топуркал. Шумен, Плевен, Кнежа, Оре
хово, Благоевград.

Топусков ф — вм. *Топузков, разновид
ност на Топузов. Кюстендил.

Топушанов ф — разновидност на Тепе- 
шанов. Хасково.

Топчев ф — от прякор Топчет о; срв. 
Топков. Белее.

Топчйев ф — от т опчйя  ’артилерист’ 
(тур. top^u). Хасково, Самоков. Топчйите 
— изселил се род от Липница (Ботевград
ско).

Топчиенков ф — от Топчйев с украинска 
наставка -енко. София, р. 1885.

Тора ж — съкрат. от Тодора. Свилен
градско.

Тораманов ф — вж. Тороманов. Пиргово 
(Русенско).

Торански ф — вм. Турански или Торо- 
мански (?) Пловдив.

Торашко м  — съкрат. от Тодораш. Доб
руджа.

Торбаков ф — разновидност на Торба- 
ров (?) Пловдив.

Торбанов ф — от диал. *т орбан  ’тор- 
бар’. Косово (Кюстендилско).

Торбаров и Торбарски ф — от диал. 
т орбар  ’който носи торбите за хляб и 
други дарове на сурвакарска дружина’; 
срв. Коледаров, Търкаланов; или ’който 

•бърка в чужди торби’. Берковица, Варна, 
Казичене (Софийско).

Торбов ф — видоизменено от т орбеш и  
’прозвище на селяни от Гостиварско* — 
характерно за цинцари и власи. Гопеш

(Битолско), Орехово, 1890, Пещера, 1893, 
Провадия, 1893, Михайловград (цинцари 
торбеши), 1960, Враца, Миланово (Своген- 
ско).

Торгов ф — грешка или нарочно видо
изменено от Торбов. Михайловград, 1900.

Tope м  — съкрат. от Тодор. Нови пазар. 
Торев ф. Казанлък, Пловдив.

*Торенко м  — умалит. от Tope. Торен- 
ков ф. Пловдив.

Торзов ф — навярно вм. Торозов.
Торко м  — умалит. от Tope. Тбрков 

ф. Пловдив, Пазарджик.
Торлаков и Торлашки ф — вм. Турла- 

ков, Турлашки. Калофер, Кула, Враца.
Торлев ф — може би съкратено от Тор- 

луков. Толбухин, 1897, 1958.
Торлозов ф. Ямбол.
Торлуков ф — от тур. torluk ’неопитност, 

несръчност’. Пловдив.
Торни м  — североизточна форма на Тор- 

ньо. Варна. Торнев ф.
Торньо м  — от диал. т дрник  ’вторник* 

(вторник се смятал за фатален ден и роде
ните във вторник трябвало много да се 
пазят). Боженица (Ботевградско), Ник. 
Милев. Торнев ф. Севлиево (гроб), Тепава 
(Ловешко), Видин. Торньов ф. Лом, 1882, 
Расово, Ковачица (Ломско), Бутан (Оре- 
ховско), Лозен (Софийско). Торньовски ф. 
Скравена (Ботевградско).

Торня ж — женска форма срещу Торньо. 
Етрополски манастир, 1648.

Торобанов ф — вм. Тарабанов или Тор
банов. Пазарджик.

Тороз м  — от арменско л. и. Торос (?) 
Карнобатско. Торозов ф. Пловдив, Сонгур- 
ларе, Силистра.

Торолов ф — може би съкрат. от Торолей- 
ски. Челопеч (Пирдопско), 1954.

Торолейски ф — видоизменено от рум. 
tololoi с дисимилация на първото л\ вж. 
Тололоев. Някогашен род в Правешка 
Лакавица (Ботевградско).

Тороманов и Торомански ф — от тур. 
toroman ’невъзпитан дангалак’. Голям род 
в Копривщица, род в Миланово (Свогенско).

Торош м  — съкрат. от То(до)рош. То- 
рошев ф. Стара Загора.

Торошан м  — от Торош+ан. Тороша- 
нов ф. Попово, 1917.

Тортоманов ф — от диал. *т урт ом ан  
’който лапа туртите, коматан’. Свищов, 
1873, Никопол, 1893, 1900. Радомир.
* Торторйков ф — от рум. turturica ’гур
гулица’. Белене (Свищовско).

Торторочев ф — някаква разновидност 
на Торторйков. Брегово (Видинско), 1917.
' Торчанов ф — от Торчановски, одески 
поляк, преселен в Разград.

Торно м  — умалит. от Tope или съкрат. 
направо от То(до)рчо. Осмар (Шуменско).
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Торчев ф. Кочово (Шуменско), Pa3 i рад, 
Русе, Торчов ф. Калофер, 1843.

Торшан м  — видоизменено от Торошан 
или от Трошан. Торшанов ф. Бургас.

Тоса ж — женска форма срещу Тосьо. 
Кукушко, 17 в.

Тоска ж — съкрат. от Христозка. Асе- 
новградско, Карнобат.

Тоско м  — съкрат. от Христоско. Велин
град. Тосков ф. Самоков, Новачене (Ботев
градско).

Тосунов и Тосунски ф — от тур. tosun 
’здравеняк’. Горна Оряховица, Плевен.

Тосьо м  — съкрат. от Христоз. Цала- 
лица (Пловдивско). Тосев ф. Пловдивско, 
Пловдив, Брацигово, Белово, Гоце Д ел
чев, Кукуш.

Тота ж — видоизменено от Тодора. То- 
тин и Тотински ф.

Тотак м  — прякорна форма от Тото. 
Тотаков ф. Луковит.

Тоталак м  — разновидност на Тотляк. 
Тота лаков ф. Пазарджик, Пловдив, Сбор 
{Пазарджишко).

Тоте м  — югозападна форма на Тотьо, 
Тото. Тотев ф.

Тоти м  — североизточна форма на Тотьо. 
Тотиев ф. Айдемир (Силистренско).

Тотйн м  — от Тот(ьо)-|-ин. Тотйнов ф. 
Пловдив.

Тотка м  — умалит. от Тота.
Тотко м  — умалит. от Тотьо, Тото. Тот- 

ков ф. Калояново (Пловдивско), Орешак 
(Троянско).

Тотльо м  — от Тотьо с вмъкнато л . Бо
тевградско.

Тотляк м  — прякорно име от Тотльо. 
Тотляков ф. Свобода (Панагюрско).

Тотмаков ф — вм. Токмаков. Карлово.
Тото м  — успоредна форма на Тотьо. 

Ботевградско, Пирдопско. Тотов ф. Елин 
Пелин, 1893, Ботевградско.

Тотовйчен ф — вм. *Тотовичин— от То- 
товица, жената на Тото; срв. Тодовичин. 
Пловдив.

Тотоланов и Тотуланов ф — от диал. 
*т ут ула н  ’свирач на пастирска свирка 
тутой (рум. tutoi)’. Загражден (Никопол - 
ско).

Тотоманов ф — от диал. *т ут оман  ’който 
се тутка; тутньо’ (?) Долно Камарци (Пир
допско).

Тотооглу ф — вм. Тотев с турска настав
ка -о глу . Карлово, 1860.

Тотун м  — вм. Татун. Тотунов ф. Ка
занлък.

Тотухов ф. Белово (Пазарджишко).
Тотьо м  — видоизменено от Тодор. Глав

но ИзБ. Тотев ф.
Тофан м — съкрат. от Теофан. Рядко.
Тофел и Тофил м  — съкрат. от Теофил. 

Трън, Брезник. Тофелов ф. Алфатар Си
листренско).

'1офйца м  — от Тоф(ил) +  ица. Тофйцов 
ф. Видин.

Тофйш м  — от Тоф(ил)+^ш. Тофй- 
шев ф. Градец (Видинско).

Тофия м  — навярно грешка вм. Тобия. 
Секирово (Пловдивско).

Тофка ж — женска форма от Тофко.
Тофко м  — умалиг. от Тофел.
Тофракия м  — разновидност на Тоха- 

раки. Трънско.
Тохари м — съкрат. от Теохари.
Тохараки м  — от Тохари с гръцка ума

лит. наставка -аки.
Тоца ж — от Тота с друга наставка. Бело- 

слатинско. Тоцин ф. Михайловград, Чип
ровци. Тоцински ф. Михайловград, Лом.

Тоце и Тоци м  — разновидност на Тоцо. 
Славяново (Плевенско). Тоцев ф. Михайлов
град, Радомирско, Шумен, Павликенско, 
Асеновград.

Тоцйл м  — от Тоц(о)-|-ил- Тоцйлев ф. 
Крушово (Македония), 1917.

Тоцко м  — умалит. от Тоцо. Тоцков 
ф. Блатско (Гоцеделчевско).

Тоцо м — видоизменено от Тодор, Тошо, 
Точо. Перник, Михайловград. Тоцов ф.Ми- 
хайловград.

Точа ж — женска форма срещу Точо. 
Врачанско, Севлиево.

Точе м  — югозападна форма на Точо. 
Точев ф. Кюстендил, Станке Димитров.

Точиларов ф — от т очилар. Бургас.
Точйлков ф — от т очилка. Враца.
Точйлов ф — от точило. Загражден (Ни- 

кополско), Тутракан.
Точка ж — умалит. от Точа. Търново, 

р. 1869, 1886, 1887, Севлиево, Сухиндол.
Точко. м  — умалит. от Точо, Точе. Кю

стендил, 1835, Шумен. Точков ф. Свищов, 
Трънчовица (Никополско), Луковит, Плов
див, Охрид.

Точо м  — видоизменено от Тодор, То- 
(дор)чо или от Тончо. Струпец (Врачанско), 
1864, Джулюница (Горнооряховско), Пче- 
ларово, Петелово (Кърджалийско). Т6- 
чев ф. Враца, Бела Слатина, Луковитско, 
Шумен, Пловдивско, Сливенско, Кърджа
лийско.

Тоша1 ж — видоизменено от Тодора, Тота. 
Тошински ф.

Тоша2 м — западна форма на Тошо. Бер
ковица, Вършец.

Тошан м  — от Тош(о) +  ая. Тошанов ф.
Локорско (Софийско), Новачене (Ботев
градско.

Тоше м  — югозападна форма на Тошо.
Тошйн м  — от Тош(о)+м«. Врачанско. 

Тошйнов ф.
Тошка ж — умалит. от Тоша. Тошкин 

ф. Долна баня (Ихтиманско).
Тошко м  — умалит. от Тошо. Тошков 

и Тошковски ф.
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Тош маков ф — видоизменено от Ток- 
маков (?) Плевен.

Тошо м  — видоизменено от Тодор. 
Тошев, Тошов, Тошевски и Тошовски ф.

Тояганов ф — от диал. *т ояган  ’по
бойник с тояга, сопаджия’; срв. Топузлиев, 
Сопаджиев. Казанлък, Стара Загора, Габ
рово.

Тояджйев ф — от диал. *т оядж ия  ’сват- 
бар; гуляйджия’ (от тур. toycu) ? Розино 
(Ивайловградско).

Траенски ф — вм. Трахански, от махала 
Траханци (Еленско). Павликени.

Тразлйн м  — разновидност на Тризлин. 
Дружево (Свогенско).

Трайл м  — от Тра(йо)+нл. Трайлов (и 
Трайлов) ф. Кула, Рабово (Кулско).

Трайна ж — женска форма срещу Трай
ко. Пловдив, 1928, Долни Богров (Софий
ско).

Трайко м  — умалит. от Трайо. Главно 
ЮзБ и Македония. Трайков ф. Трай- 
кович ф. Остаряло.

Трайна ж — стегната форма от Траяна. 
София, 1870, Аспарухово (Ломско).

Трайо м  — пожелателно име: да трае, 
да живее дълго. Софийско, Каблешково 
(Поморийско). Траев ф. София, 1917, Крива 
паланка (Македония), Бургас, Несебър, 
Каблешково.

Трайчин м  — от Трайч(о)+ ин. Дебър- 
ско.

Трайстаров ф — от рум. traist&r ’про
изводител и продавач на торби’. Ново село 
(Видинско).

Трайчо и Трайче м  — умалит. от Трайо- 
Софийско, Македония. Трайчев ф.

Траке м  — видоизменено от Трайко. 
Тракев ф. Кюстендил, Ковачевци (Радомир
ско).

Тракйев ф — вм. Тракев или вместо 
Тракийски. Свищов, 1888, Летница (Ло
вешко), 1917, Черни връх (Ломско), Кили
фарево (Търновско).

Тракйеца прякор  — преселник от Тра- 
кия. Луковит (гроб). Тракййски ф. Балчик, 
1900, Варна, Търново, Луковит.

Тракйнка ж — видоизменено от Трайка- 
Гълъбовци (Сливнишко), р. 1917.

*Трако м  — от Трайко с изпадане на й 
(?) Траков ф. Одеса (Възраждането), Варна, 
1940.

Тракоиков ф. Пазарджик, 1893.
Трамбабов ф. Смолян, 1956.
Трамбев ф — разновидност на Трампов 

(от троила). Банско.
Трамбуров ф — от диал. т рам бура  ’там

бура’. Лехчево (Михайловградско).
Трамбош ф — навярно от унгарско фа

милно име.
Трампелов ф  — видоизменено от Трампов 

(?) Пещера (македонци).

Трампов ф — от т рам па  ’размяна в 
натура’. Кукуш, Пловдив, Елена (Хар
манлийско), Белозем (Пловдивско).

Трана ж — стегната форма от Траяна- 
Шумен.

Транаки (и Трънаки) м  — от Трано с  
гръцка умалит. наставка -аки. Транакев: 
ф. Виница (Варненско).

Трандафил м  — от цветето т рандаф ил. 
Стара Загора. Трандафилов ф. Варна.

Трандафйла ж — женска форма от Тран
дафил.

Транди м  — източна форма на Трандьо^ 
Казанлък. Трандев ф .

Трандо м  — разновидност на Трандьо. 
Трандов ф. Пещера.

Трандьо м  — съкрат. от Трандафил. 
Тр&ндев ф. Поморие, Стара Загора.

Трайко м  — умалит. от Трано. Трайков ф .
Транкол м  — от Транк(о)+ол. Транколов. 

ф. Габрово, 1960.
Трано м  — видоизменено от Трандафил 

или от Траян. Дебър. Транов ф. Варна.
Трантей м  — разширено от Транто (?)< 

Трантеев ф. Карлово, 1878, Пловдив, 1893,. 
1900, Цариград (преди Освобождението).

Транто м  — от Трано с вмъкнато т .
Транул м  — от Тран(о)+*/л. Транулов- 

ф. Балчик, 1957 (Трандафил Транулов).
Транчо м  — умалит. от Трано или от 

Траян. Транчев и Транчо в ф. София, 1908, 
Русе, 1936, Брягово (Първомайско).

Трапаров ф  — от диал. *т рапар  ’който  ̂
копае трапища’ или вм. *Тропаров; вж~ 
Троианков (?) Павликени.

Трапезанов ф  — от диал. *т рапезан  
’който кани всекиго на трапеза или се на
трапва на чужди трапези’ (?) Нова Загора, 
Стара Загора.

Трапешки ф — от някоя местност Тра- 
пето. Осиковска Лакавица, Калугерово> 
(Ботевградско).

*Трапйн м  — от Трап(о)-}- ин. Трапйнов 
ф. Котел.

Трапо м  — защитно име от т рапен : 
„Трапни сме от смъртта на предишното 
дете — дано живее поне това“ (?) Трапов- 
ф. Илинден (Гоцеделчевско).

Трапчо м  — умалит. от Трапо. Трап- 
чев ф. София, 1908, Варна.

Трасйев ф — вм. Тарасиев (след като 
личното име Тарасий е било забравено). 
Челопеч (Пирдопско).

Трахйл м  — вм. Траил. Н. Геров.
Трахймов ф — видоизменено от Трохи- 

нов. Хасково.
Трачо и Траче м  — от Трайчо, Трайче 

с изпадане на й. Трачев ф. Златовръх (Плов
дивско), Асеновград.

Трашев ф — видоизменено от Тарашев. 
Чирпан, 1917.

Трашков ф. Силистра, 1894.
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Трашлйев ф — от диал. *т раш лия  ’бра
дясал* (пер.-тур. tira§li). Търново, Плевен, 
Михайловградско.

Трашмански ф — разновидност на Тараш- 
:манов. Благоевград.

Трая ж — женска форма срещу Трайо. 
Радомир.

Траян м — от Трай(о) + а « . На разни 
места из страната. Траянов ф.

Траяна ж — женска форма срещу Траян. 
•Софийско, Елинпелинско.

Траянка ф — умалит. от Траяна. Со
фийско.

Траянчо м  — умалит. от Траян. Траян- 
чев ф.

Требел м  — старинно име „трябва ни, 
потребен ни е“ или „да е потребен, да имат 
нужда от него“, може би преосмислено 
ло горското растение т рибел. Берковица. 
Рядко.

Тревненски ф  — от град Трявна. Севлиево.
Трейкяшки ф. София, 1957.
Трелков ф — видоизменено от Стрелков. 

•Стара Загора.
Тремечов ф. Бургас, 1959.
Тремол м . (Тремол Атанасов Иванов, 

Варна, 1940).
Трена Ж  съкрат. от Трендафила. Со

фийско, Пернишко. Тренин ф.
Тренда ж — съкрат. от Трендафила. Бер

ковица, 1900, Лютаджик (Врачанско).
Трендавила и Трендавилка ж — от Трен

дафила, Трендафилка с преход на ф във 
в. Софийско.

Трендавина ж — от Трендавила с по- 
разпространената наставка -на. Софийско.

Трендафил м  — от цветето т рендаф ил. 
Самоковско, Ихтиманско, Годечко. Трен
дафилов ф. Санданско, Велинградско.

Трендафила ж — женска форма срещу 
Трендафил. Типично за Ихтиман.

Трендафйлка ж — умалит. от Трендафила.
Трендафйлко м  — умалит. от Тренда

фил. Н. Геров.
Трендо и Тренде м  — съкрат. от Трен

дафил. Трендов и Трен де в ф. Вършец, 
Радомир.

Трене м — съкрат. от Трендафил. Пер
нишко, Радомирско, Софийско. Тренев ф.

Тренка ж — умалит. от Трена. Радомир
ско.

Тренко м  — умалит. от Трено, Трене. 
Тренков ф. Пазарджик, 1905.

Тренкол и Тренкул м — от Тренк(о) +  
о л , ул . Тренко лов и Тренкулов ф. Орехово, 
1917.

Трено м  — съкрат. от Трендафил. Тре- 
аов и Трено веки ф. Бургас.

Тренчо м — умалит. от Трено, Трене. 
Софийско, Радомирско. Тренчев и Трен- 
чов ф. Петричко, Софийско, Банско.

Треньо м — разновидност на Трено, Тре
не. Синод, именник.

Трепетанов ф — от диал. *т репет ан  
*които трепере, плах човек*.

Трепетлйков ф  — от дървото т репет 
лика . Сливенско.

Трепка ж — от диал. т репка  ’лъскав 
женски накит, треперушка* (?) Горубляне 
(Софийско), Прилеп, Карабунар (Пазар
джишко), Пловдив.

Трепков ф — от прякор Трепко  ’трепер- 
ко* (?) Пловдив.

Трешо м — от Трене, Трено с друга на
ставка. Софийско.

Триада ж — от гр. трьа&х  ̂ ’тройна’; 
срв. Троя, Трояна. Казанлък, р. 1907.

Трибранов ф — може би вм. *Трибра- 
тов ’син на един от тримата братя’ (?) 
Бохот (Плевенско).

Трйвон м  — вм. Трифон в говор, дето 
няма ф между гласни. Н. Геров.

Трйвски м  — вм. *Трифски, от Трифон 
(?) Карлово.

Тризлйн м  — от Тризл(о)-+-ця. Дружево 
(Свогенско).

Тризлйнски ф — от местност Тризлата в 
северозападната част на Витоша; вж. Три- 
зло. Кладница (Пернишко).

Тризлйнцев ф  — видоизменено от Триз- 
лински. Според семейно предание: дядото 
имал трима синове, но най-малкият Стойчо 
бил „зъл за трима“. Кладница (Перниш
ко), София.

*Трйзло м  — от диал. т ризла  вм. т р и з- 
н а ’гощавка и помен за покойник* (?) 
Трйзлов ф. Пещера (мнозина), Батак, 1893, 
Брацигово, Царибродско. Т р й з л о в и  
п а д й н и — местност в Гурково (Ботев
градско).

*Трйзьо м  — видоизменено от Тризло. 
Трйзев ф. Светлина (Ямболско).

Трйка ж — съкрат. от Трифонка. Плов
див, р. 1894.

Трикладенски ф — от с. Три кладенци 
(Врачанско). Криводол (Врачанско).

Трйко м — видоизменено от Трифко или 
направо от Трифон. Берковско. Трйков 
ф. Берковско, Ясен (Видинско), Михайлов
град, Габрово.

Трикурците — род в Цариброд, 1942.
Трикянин ф — от *Трикя (?) Симеонов

град, 1935.
Трйло м  — от Трико с друго окончание 

или видоизменено от Тризло (за да не на
помня „зъл, зло“). Трйлов ф. Врачеш (Бо
тевградско), Долни Дъбник (Плевенско), 
Плевен. Трйловски ф. Врачеш, Плевен, 
Махалата (Плевенско), Враца.

Трймчо м. Н. Геров (Вайганд доиуща 
„който тримири“).

Трйна ж — съкрат. от Триндафила; срв- 
Трена, Тръна. Рядко.

Трйнго м — от Тринко с озвучаване 
на нк  в нг  (?) Трйнгов ф. Плевен (голям
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род), Казанлък, 1900, Момчилград. Трйн- 
говски ф. Брезово (Пловдивско).

Триндафил м  — от цветето т риндаф ил. 
Триндафилов ф. Пазарджишко.

Триндафйла ж — женска форма срещу 
Триндафил.

Трйндьо м  — съкрат. от Триндафил; срв. 
Трандьо, Трендо. Трйндев ф. Пловдив.

Трйнка ж — умалит. от Трина. Вакарел 
(Ихтиманско).

Трйнко м  — умалит. от Трйндьо или на- 
право от Триндафил. Трйнков ф. Пловдив.

Трйнчо м  — успоредна форма на Трйнко; 
срв. Тренчо.

Трйов ф — някакво видоизменение от 
Трифонов. Самоков.

Трйон м  — от Трихон с изпадане на х. 
Трйонов ф. Гол. Конаре (Пловдивско).

Трионджйев ф — от диал. *т риондж йя  
’който продава триони или реже дърва с 
трион’. Елешница (Разложко), Велинград.

*Трипко м  — вм. Трифко, както Степан 
вм. Стефан. Трйпков ф. Сливен.

Трйфа ж — женска форма от Трифон. 
Рабово (Кулско).

Трйфка ж — умалит. от Трифа или на- 
право женска форма от Трифон. Плевен.

Трйфко м  — видоизменено от Трифон.
Трйфон м  — гр. Трбфюуос ’който обича 

удоволствия и веселие’ — име на календар- 
ски светия. Типично за лозарски области, 
особено Плевенско и Белослатинско. Трй- 
фонов ф.

Трйфона ж — женска форма от Трифон. 
Белоградчишко.

Трйфонка ж — умалит. от Трйфона.
Трйфун м  — от Трифон с редуцирано о.
Трйхон м  — от Трифон с преход на ф в х. 

Търново, 1852, Стара Загора, 1890.
Трйхчо м  — умалит. от Трихон. Трйх- 

чев ф. Поморие, 1900.
Трицинов ф . Райково (Смолянско), 1720.
Трйчка ж — женска форма от Тричко. 

Трънак (Етрополски манастир, 1648), Не- 
гован (Софийско), р. 1935, 1939.

Тричкапов ф. Благоевград.
Трйчко м  — умалит. от Трифон. Софий

ско, Радомир, Трън, Трънско. Трйчков 
ф. Софийско, Тетевенско, Враца, Трън, 
Радомир, Ботевградско, Белица (Разлож
ко), Панагюрище.

Тришкан ф. София, 1958.
Трйшо м  — видоизменено от Трифон. 

Тришов ф. София, 1917.
Тряда ж — вж. Триада. Ямбол, 1958.
Троански ф — вм. Троянски или *Тро- 

хански. София, 1964.
Тровачев ф — от диал. *тривач ’който 

трови или ядосва’ (?) Сопот, 1965 (външно 
лице).

Тройца ж — от Тро(я)+ ица. Ново село 
(Свиленградско), Русе.

Тройка ж — умалит. от Троя. Голак 
(Ихтиманско).

Тройно м  — умалит. от Тройо. Тройков 
ф. Шумен, Пловдив, Стара Загора.

Тройно м  — от Тройо с друг завършек. 
Тройнов ф. Шумен.

Тройо м  — пожелателно име: всичко да 
му се трои, да спори. Русе, 1860, Чирпан,. 
1900, Казанлък, Михайлово (Старозагор
ско), 1917, Карлово, Грудово. Троев ф. 
Силистра, 1893, Чирпанско, Старозагор
ско, Карлово. Тройов ф. Чирпан, 1900.

Тройца ж — стегната форма от Троица.
Тройчо м  — умалит. от Тройо. Трой- 

чев ф. Русе, 1905.
Троканов ф — може би видоизменено от 

рум. trocar ’коритар; прозвище на бълга
рин около Брашов’. Видин.

*Троле м  — от Тройо с вмъкнато л  (в 
местния говор л' преминава в й). Тролев 
ф. Чепинци (Софийско), 1917.

Тромпев ф — видоизменено от Трампев 
(?) Прилеп.

Трон до м  — видоизменено от Трандо, 
Трендо или Тръндо. Дебърско.

Тронно в ф — от рум. междум. tronc 
’бух, пух, троп’; срв. Тропков. Враца 
(преселени от Банат), Михайловград, 1906.

Тронов ф — от т рон  (в черквата) — ви
наги си откупвал трон (?) Ракитово (Велин- 
градско).

Тронтьо м  — прякорно име от диал. 
т ронт ьо  ’дебелан, тромав човек’. Вайганд.

Трончо м  — умалит. прякорно име от 
Тронтьо. (Трончо Гайдин — в хумористична 
дописка от Бобошево — Възраждането). 
Трончев ф. Карлово, 1965.

Тропанков ф — от прякор Т ропйнко  
’който много тропа’; срв. Топуров. Горно 
Броде (Сярско), Пловдив.

Тропанов ф — разновидност на Тропан
ков. Казанлък.

Тропанчев и Тропанчов ф — разновидност 
на Тропанков. Разград, Ценино (Новоза
горско).

Тропев ф — разновидност на Тропков„ 
Троплев. Лозен (Софийско).

Тропков ф — от междум. т роп. Елен
ско.

Троплев ф — от прякор Т рдпльо ; срв. 
Тропанков. Долна Оряховица (Горнооря
ховско), Пловдив.

Трополанов ф — от прякор Т рополан ; 
срв. Тропанков. Лясковец, Горна Оря
ховица.

Трополов ф — от глаг. т рополя. Казан
лък.

Тропчев ф — от прякор Т рдпчо \ срв. 
Тропанков, Троплев, Бяла, 1893, Горна 
Оряховица, 1908, Дряново, Павликени, 
1917, Етрополе.

Тропчиев ф — правописна разновидност 
на Тропчев. Калафат, 1870.
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Троенов ф — от трдско(т) — трева, която 
бързо расте и мъчно се изкоренява, прен. 
’бързо израсъл, станал много висок’ или 
’народил много деца, дал голямо потом
ство’ (може би превод на Айръков). Плов
див.

Трофана ж — вм. Труфана. Раданово 
(Търновско), Златарица (Еленско).

Трофим м  — гр. Трб^срос ’питомец, 
възпитаник’ — име на календарски све
тия. Дълбоки дол (Троянско) — Възраж
дането.

Трофйнко м  — умалит. и видоизменено от 
Трофим. Трофйнков ф.

Трохана ж — от Трофана с преход на 
ф в х. Въбел (Никополско), Пордим (Пле
венско).

Трохаров ф — от диал. *т рохар  ’който 
събира трохи’ (?) Рельово (Самоковско).

Трохин м  — видоизменено от Трофим. 
Трохинов ф. Русе, 1936.

Трохльов ф — от диал. *т рохльо  ’много 
дребен предмет’. Миланово (Свогенско).

Трохна ж — прякорно име — от диал. 
т рохна  ’трошица, дребен, мъничък пред
мет’. Трохнин ф. Враца.

Троцо м — видоизменено от Трофим. 
Троцов ф. Кула.

Троша ж — от Троя с друга наставка. 
Плевен, р. 1928.

Трошан м  — от Трош(о)+а«. Медвен 
(Котленско), Енина (Казанлъшко). Тро- 
шанов ф. Пещера, Паталеница (Велинград- 
ско).

Трошка ж — умалит. от Троша. Габрово, 
Севлиево, Русе. Трошкин ф. Габрово, 1833.

Трошо м  — от Тройо с друга наставка. 
Малко Търново, Бургас, Варна, Каварна, 
Толбухин, Северна Добруджа. Трошев ф. 
Варна, 1900, Чирпан, 1900, Търново, .Тол
бухин, Пловдив, Карнобат, Грудовско.

Троя ж — женска форма срещу Тройо. 
Русе.

Троян м — от Трой(о) +  ан  или от диал. 
т роян  ’трети близнак’. Ботевградско, Их
тиманско, Ореховско, Русе, Стара Загора, 
Бистрица (Софийско). Троянов ф. Ботев
градско, Брацигово, Елинпелинско.

Тройна ж — женска форма срещу Троян. 
Ботевградско, Софийско.

Троянка ж — умалит. от Трояна. Ботев
градско, Софийско.

Троянски ф — от град Троян. Търново, 
1876, Варна.

Трубриев ф. (Атанас Трубриев Атанасов, 
София, 1961).

Трудников ф — от диал. *т рудник  ’мъж 
с голям корем като трудна жена, мъж- 
трудница’ (?) Търново.

Трудовите род — от т р у д , трудолюбив. 
Филево (Първомайско).

Трудолеев ф — от диал. *т рудолей  ’който 
не си жали труда’ (?) Пловдив.

Трудолюбов ф — от т рудолю б(ец). Ор- 
ханово (Грудовско), Нова Загора, Ямбол.

Труйо м  — видоизменено от Труфи, Трух- 
чо. Труев ф. Балей (Видинско).

Трумбев ф — от гр. тробряа ’помпа’. 
Лясковец, 1893, Търново.

Труно м  — далечно видоизменение от 
Трифон. Трунов ф. Търново.

Трунто м  — от Труно с вмъкнато т  илш 
разновидност на Тронтьо. Трунтов ф. 
Бургас.

Трунчо м  — умалит. от Труно. Трунчев- 
ф. Казанлък, Пловдив.

Трупльов ф — от прякор Т рупльо  ’ни
сък и набит като трупле (късо дебело дър
во)’. Миланово (Свогенско).

Трупчев, Трупчйев и Трупчов ф — от 
т рупче  ’късо дебело дърво’; вж. Труплев. 
Огражден (Санданско), Берковица, 1917, 
Шипка (Казанлъшко).

Трутев и Трутовски ф — от диал. т рут  
’прахан’ (?) Пловдив.

Труфа ж — женска форма срещу Труфи. 
Зимница (Ямболско), р. 1902 Бяла (Сли
венско), Карнобатско, Каварна.

Труфан м  — видоизменено от Митрофан 
или от Трифон под влияние на диал. т р у 
фа ’гиздило, труфило’ (свързват го само с 
Трифон). Труфанов ф. Търново.

Труфана ж — женска форма срещу Тру
фан. Търново, 1892, Търновско, Павликен- 
ско, Русе, Плевен, Горнооряховско, Раз
град, Юпер (Кубратско).

Труфанка ж — умалит. от Труфана. Гор
нооряховско, Търговищко.

Труфешев и Труфешов ф — от диал. 
*труфеж  ’труфене, гиздене’. Горна Оря
ховица.

Труфи м  — съкрат. от Труфан. Разградv 
Търговище. Труфев ф. Търговище, Търново.

*Труфйн м  — от Труф(и)+Ц«.
Труфйнко м  — умалит. от Труфин. Тру- 

фйнков ф. Русе.
Труфка ж — умалит. от Труфа. Търнов

ско, Горнооряховско, Сливен, Нова За
гора, Търговище, Преславско. Едни го 
свързват с Трифон, а в Горнооряховско праз
нуват „имен ден“ на Света Труфйца (Света 
Троица). Труфкин ф.

Труфчо м  — умалит. от Труфи. Труф- 
чев ф. Пловдив, 1873, Калофер, 1893, Тър
говище.

Труха ж — от Труфа с преход на ф в х- 
Куцина (Търновско).

Трухка ж — умалит. от Труха. Голямо- 
Шивачево (Сливенско).

Трухчо м  — от Труфчо с преход на- 
ф в х . Трухчев ф. Дебелец (Търновско), 
Търговище, Поморие, Твърдица (Сливен
ско).

Труцеков ф — от Труцов с вмъкнато ек. 
Враца.
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Труцо м — от Трушо с друга наставка. 
Труцов ф. Видинско, 1893, Видин.

Труша ж — от Труфа, Труха с друга 
наставка. Сухиндол, Чапаево (Горнооря
ховско), Русе.

Трушеджй прякор  — от пер.-тур. tur- 
-§ucu ’продавач или любител на туршия’. 
Шумен. Трушеджйев ф. Шумен.

Трушка ж умалит. от Труша. Горно
оряховско, Сухиндол, Русе.

Трушо м  — от Труфи с друга наставка. 
Трушев ф. Севлиево, Крушовене (Орехов- 
ско), Кипра (Варненско).

Трушчйев ф  — разновидност на Труше- 
джиев. Варна.

Трушчо м  — умалит. от Трушо. Бре
гово (Айтоско). Трушчев ф. Павликенско.

Тръвньол* — отт ръвна  ’плетен кошер’ — 
защитно име: кръстен на малоценен и траен 

.домашен предмет; срв. Стрехчо. Тръвнев 
ф. Поликраище (Горнооряховско).

Тръвчо м  — умалит. от Тръвньо. Тръв- 
чев ф. Казанлък.

Тръко (Трко) м  — от Трънко с изпадане 
ла н. Тръко в (Трков) ф. Велинград.

Тръна ж — Търна. Сливен.
Трънаки м  — вж. Транаки. Виница (Вар

ненско).
Трънарски ф — от диал. т р ъ н а р  ’жител 

ла махала Трънето*. Литаково (Ботевград
ско).

Трънго м  — от Трънко с озвучаване на 
я к  в нг. Трън го в ф. Разград.

Тръндафил м , Тръндафйла ж — вм. Тран- 
дафил, Трандафила.

Тръндички ф — от *Трънда, женска фор
ма срещу Тръндо.

Трън до м  — съкрат. от Тръндафил. Трън- 
:дов ф. Варна, Пловдив.

Тръненски ф — от колиби Трънито (Габ
ровско). Пловдив.

Трънйчко м  — умалит. от Тръничо. 
Трънйчков ф. Правец (Ботевградско).

Трънйчо м  — разновидност на Трънчо. 
Т р ъ н й ч о в а  м о г й л а  — местност в 
Рашково (Ботевградско).

Трънка1 ж — умалит. от Търна. Самоков, 
^Самоковско, Ихтиман, Ихтиманско, Елин 
Пелин, Радомирско, Карлово, Сливен, Ло- 
зен (Софийско).

Трънка2 ф — чешко фамилно име Trnka. 
София.

Трън кара прякор  — от диал. т р ъ н ка р . 
’който живее из трънките’. Трудовец (Бо
тевградско). Трънкаров ф. Трудовец.

Трънко м  — умалит. от Тръно, Тръньо 
или образувано направо от т ръ нка \ вж. 
Тръно. Трънков ф. Горна Оряховица, Гор
нооряховско, Генералтошевско, Варненско, 
Ямболско, София, 1908.

Тръно м  — а) защитно име: да е жизнен 
като трънето; б) съкрат. от Тръндафил;

срв. Трано, Трено. Трънов ф. Стоил Вой
вода (Новозагорско).

Тръно вали п р  — от някое селище Тръ- 
ново. Кюстендил, 1879. Тръновалййски ф. 
Генерал Николаево (Пловдивско).

Трънски ф — а) от колиби Трънито (Габ
ровско). Габрово, 1882, Казанлък; б) от 
град Трън или от Трънско. Кнежа.

Трънтьо м  — от Тръньо с вмъкнато т. 
Трънтев ф. Пловдив, 1900.

Трънчо м  — умалит. от Тръно, Тръньо. 
Трънчев и Трънчов ф. Преслав, Шумен, 
Свищов, Казанлък.

Тръньо м  — успоредна форма на Тръно 
с меко окончание. Трънев ф. Брезово (Плов
дивско), 1893. Т р ъ н ь о  в а к а м и к  — 
местност във Врачеш (Ботевградско).

Тръпка ж — женска форма срещу Тръп- 
ко. Синод, именник.

Тръпко м  — умалит. от Търпо, Търпе. 
Дебър (Македония). Тръпков ф.

Тръпчо м  — умалит. от Търпо, Търпе. 
Клисура (Софийско). Тръпчев ф. Самоков, 
София (родът от Македония). Тръпчов ф. 
Свищов, 1888. Т р ъ п ч о с к о т о  — ме
стност в Ботевград.

Тръса Дръсйна, Тръсйнка ж — вм. Тър- 
са, Търсина, Търсинка. Софийско.

Тръска ж — умалит. от Търса. Самоков, 
Брезник, Трън, Трънско.

Трътански ф — от диал. *т рът ан  ’който 
се търти (ходи с издаден задник) или често 
трътка (пърди)’. Правешка Лакавица (Бо
тевградско).

Трътко м  — от Твърдко с изпадане па 
в. Трътков ф. Казанлък. Асеновград.

Тръшлев ф — от прякор Т ръш льо  ’кой
то се тръшка и вайка* (?) Пловдив.

Тряндафил м  — от нгр. TpiavxaqpuXXov 
’шипка, трендафил’.

Трянко м  — съкрат. от Тряндафил. Трян- 
ков ф. Стара Загора, 1900.

Тубалов ф — разновидност на Тумпа- 
лов с новогръцки изговор на ртс. Райково, 
Смолян.

Тубйя м , Тубйев ф — вм. Тобия, Тобиев. 
Пловдив.

Тугалуков ф — от тур. tugluk, нещо във 
връзка с tug (?) Казанлък.

Туговски ф  — от тур. tug ’китка или перо 
на шапка’. Благоевград.

Тудан м  — вм. Тодан. Туданов ф. Плов
див.

Туден м . Неврокопски, 16 в.
Туджаров и Туджарски ф — от прякор 

Тудж ар(а) ’търговеца’ (ар.-тур. Uccar). 
Етрополе, Орехово, Самоковско.

Тудор м  — стара форма на Тодор. Ту- 
доров ф . Враца, Берковица, Вършец, Бе
лоградчишко.

Туечки и Туешки ф — може би вм. Ту- 
евски; вж. Туйо. Самоков, Ярлово (Само
ковско).
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Тужов ф — от прякор Туж о ’търговец’ 
(?) Миланово (Свогенско).

Тузларов ф — от диал. *пгузлар  ’работ
ник в солница или съдържател на солница’; 
вж. Тузлев. Толбухин.

Тузлев ф — от тур. tuzla ’солница*. 
Варна.

Тузлуков ф  — от областта Тузлук в 
Североизточна България.

Тузов ф — от прякор Туз(а) ’богаташ’ 
(рус. т у з ). Горник (Белослатинско).

Тузсузов ф — от тур. tuzsuz ’безсолен*. 
Провадия, 1908.

Туилйев ф — от диал. * т уй лй я  ’който 
носи китка или перо на шапката си* (тур. 
tuglu). Самоков (външно лице).

Туйко м  — умалит. от Туйо. Туйков ф. 
Тетевен, 1897, Орехово, 1908, Враца, Ни
копол, Панагюрище, Пазарджик.

Туйо м — от Тульо с изпадане на мекото 
л  или от тур. tug; вж. Туговски. Туев ф . 
Цървени брег (Станкедимитровско). Туев- 
ски ф. Правец (Ботевградско).

Туйчо м — умалит. от Туйо. Туйчев ф. 
Пазарджик.

Туката прякор  — от нареч. т ука  (?) 
Чирпан.

Тулбенски ф  — от диал. т улбен  ’тънка 
памучна кърпа’ (пер.-тур. tulbent). Горно 
Пещене (Врачанско), Враца.

Туле и Тульо м  — защитно име: да е за- 
тулен, запазен от беди и болести (?) Тулев 
ф. Охрид, Самоков, Радомирско, Благоев
град, Пловдив, Бургас, Търново. Тульов 
ф. Цариград, 1860. Тулевски ф. Пловдив.

Тулешко м  — от Тул(ьо)+еш/со. Тулеш- 
ков ф. Дряново, 1888, Търново, 1905, Лев
ски, 1917.

Тулййски ф. Шишманово (Самоковско).
Толйн м — от Тул(ьо) +  м« или вм. То- 

лин. Тулйнов ф . Сопот.
Тулйна ж — женска форма срещу Тулин 

или вм. Толина. Казанлък.
Тулмазов ф — видоизменено от Талама- 

зов. Балчик, 1906.
Туловски ф — от с. Тулово (Казанлъш

ко). Казанлък.
Тулски ф — може би нарочно видоиз

менено от Турски. Карнобат.
Тулумбаджиев ф — от диал. т улум б а • 

дж ия ’пожарникар*. Пловдив.
Тулупов ф — от диал. т у лу п  ’неизпре

ден памук’ или от прякор Т у л у п  ’простак, 
селяндур’. Бургас, 1959.

Тумангелов ф — от тур. tuman и gelen 
’който ходи с широки шалвари* (?) Ко
привщица.

Туманов ф — от тур. tuman ’вид широки 
шалвари’; срв. Потуров, Шалваров, Казан
лък.

Тумбакйев ф. Банско.
Тумбаков ф — от т ум бак  ’корем, мях*. 

Червен (Асеновградско), Асеновград, Варна.

Тумбалаков ф — от диал. т ум балак; вж. 
Тумбаланов. Пловдив.

Тумбаланов ф  — от диал. т ум балан  
’тумбест човек, мешко*. Русе, 1881.

Тумбалеев и Тумбалиев ф — вж. Тум- 
балов. Сопот, Пловдив.

Тумб&лов и Тумб&лев ф — от махала Тум- 
балово (Севлиевско). Русе, Дряново, Сви
щов, Варна.

Тумбйцов ф  — от диал. *т ум бан  ’който 
се премята*; срв. Тумбата (?) Пловдив.

Тумбарков ф  — от прякор Тум барко\ 
вж. Тумбата (?) Кърджали, Благоевград.

Тумбата прякор  — от гр. тобртеа ’пре- 
мятане*. Айтос, 1893.

Тумбатеров ф  — вж. Томбатеров. Д у
навска България.

Тумбачев ф — от прякор Тумбачет о  (?) 
Пловдив.

Тумбев ф — от прякор Тум бьо  ’мешест, 
тумбест човек*. Габрово, Търново, Дра- 
гижево (Търновско), Русе, Павликени, Плов
див, Кюстендил, Разлог, Банско.

Тумбешков ф — от прякор ТумбЪшко\ 
вж. Тумбев. Враца.

Тумбов ф — разновидност на Тумбев. 
Тракия, Грудово, Асеновград.

Тумболоков ф  — разновидност на Тум
балаков. Търново.

Тумка ф. (Мария Николова Тумка — 
Русе, 1936).

Тумпалов ф — навярно разновидност на 
Тумпаров. Петрич.

Тумпаров ф  — от гр. тоурлосро) ’събарям, 
прекатурвам’ (?) Вакарел, Кюстендил, Хар
манли, Самоков.

Тумрукчйоглу ф — от диал. *тумрук~  
чия  ’тъмничар или затворник* (тур. tom- 
rukcu) с турска наставка -о глу . Свищов, 
1833.

Тумрушки ф — от диал. т ум р ук  ’вид 
дървени окови’ (тур. tomruk). Карлово.

Тумтумов ф. Търново, 1906.
-Туна ж — женска форма срещу Туно, 

Туньо. Брезник. Тунин ф. Вършец.
Тенабедов ф — от т у на  беда. Варна.
Тунйшки ф  — вм. Тонашки. Бургас.
Тунгаров ф. Самоков.
Тунджа ж — женска форма срещу Тун- 

джо. Доброславци (Софийско).
Тунджо м  — от река Тунджа; срв. Ис

кър, Струма. Етрополе. Тунджо в и Тун- 
джев ф. Етрополе, 1893.

Тунка ж — умалит. от Туна. Плевенско^ 
Гигинци (Брезнишко), Шумен, Поморий* 
ско. Тункин ф. Злогош (Кюстендилско).

Тунко м  — умалит. от Туно, Туньо. 
Вършец, 1904. Тунков ф. Тетевен, Русе, 
Кокаляне (Софийско).

Туно м  — успоредна форма на Туньо 
с твърдо окончание. Тунов ф. Расово (Лом
ско), Лехчево (Михайловградско).
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Тунсузов ф  — от Тузсузов с дисимилация 
на първото з. Варна.

Тунтев и Тунтов ф. Лагодаж (Благоев
градско), Благоевград.

Тунчо м  — умалит. от Туньо. Търнов
ско, Сухиндол. Тунчев и Тунчов ф. Тър
новско, Провадия, Пазарджик, Либахово 
(Гоцеделчевско), Малко Търново, Карлово. 
Т у н ч о в  в а л о г  — местност в Правешка 
Лакавица (Ботевградско).

Туньо м  — произволно видоизменение от 
Трифон, Тудор или Панайот. Горнооряхов
ско, Търновско. Тунев ф. Търновско, Пав- 
ликенско, Пловдивско.

Тупалата п р — може би от Т опала  (в 
говора тая дума вече не е известна) с изме
стване на ударението. Темуша (Ботевград
ско). Тупалски ф. Темуша, Скравена.

Тупанджййски ф  — от диал. т упандж йя  
’тъпанар’. Челопечене (Софийско).

Тупанете род  — вж. Тупаня. Церецел 
(Свогенско).

Тупанко п р  — от израза гол кат о т упан  
’съвсем беден*. Радомир. Тупанков ф. Дър
вена могила (Радомирско), Кюстендил, 1879, 
Софийско.

Тупанкьо п р  — разновидност на Тупан
ко. Враца. Тупанкьов (и Тупанкев) ф. 
Враца, Новачене (Ботевградско), Кюстен
дил, 1893. Тупанкьовски ф. Търнава (Бело- 
слатинско).

Тупански ф — от прякор Т уп а н я . Оси- 
ковска Лакавица (Ботевградско), Кремена 
(Врачанско).

Тупаня пр  — от диал. т уп а н  ’тъпан* — 
в смисъл *много беден* или ’надут, високо
мерен*. Ботевград (вече изчезнало), Луко
вит.

Тупарев и Тупаров ф — от прякор Т у - 
паря  или*разновидност на Тумпаров. Со
фия, 1896, Кула, Велинград, Пловдив, 
Охрид.

Тупаря~/гр — може би от диал. *т упар  
’който има навик да тупа, да бие’ (?) Те
тевен.

Тупин ф  — може би от глаг. т упам  (?) 
(Мано Тупин — Кюстендил, 1879).

Тупковци р о д — от прякор Т уп ко  *който 
има навик да бие’ (?) Езерово (Първомай
ско).

Тупчев ф — от прякор Тупчо\ вж. Туп
ковци. Пещера, Пловдив.

Турафчйев ф — от диал. * т у  раф чия  
’член на група, на партия’ (от ар.-тур. ta- 
raf^i)? Варна.

Турбатов ф — от рум. turbat ’бесен, яро* 
стен’. Крушовене (Ореховско).

Тургев ф — може би от тур. turgay ’чу
чулига’ (?) Пловдив, 1917.

Тургов ф — разновидност на Тургев. 
Локорско (Софийско).

Турданов ф. Казанлък.

Турдоглу ф. Пловдив, 1949 (няколко ду
ши).

Турженски ф. Стара Загора, 1930.
Туриманджов ф — от диал. т ур и м а н - 

джа ’който кани, гощава с манджи’. Ка- 
вадарци, 1917.

Турната прякор  — нарочно видоизменено 
от Щурката; вж. Щурков. Свищов, 1894.

Туркин ф — от прякор Т уркат а. Свищов, 
1894.

Туркйнчев ф — от прякор Т уркйнчет о . 
Русаля (Търновско).

Туркович ф — разновидност на Турков- 
ски. Сопот (външно лице).

Турковски ф — от гр. ToOpxog ’турчин*; 
срв. Турчев, Турски. Кюстендил, 1911.

Турлаков и Турлашки ф — а) в Източна 
България — от тур. torlak ’буен, развет- 
рен младеж*; б) в Северозападна България 
— от диал. т ур ла к  ’селянин от някои пла
нински области във Врачанско и Берковско’; 
срв. Шопов. Казанлък, Ямбол, Стара За
гора, Вълчедръма (Ломско).

Турланов ф — от тур. turlan ’който съ
бира, нагажда’. Пловдив.

Турмаков ф — от диал. т урм ак  ’мъжко 
биволче’. Кнежа, Ставерци (Ореховско).

Турманов ф — видоизменено от Торома- 
нов. Грудовско, Ловешко.

Турмачки ф — друга форма на Турмаков. 
Самоковско.

Турмилов ф . Ставерци (Ореховско), 1917.
Турнйкапа пр  — от диал. т ур н а  ’ка

турна’ и капа. Крушово (Македония).
Турнов и Турнев ф — от диал. т ур н а  

’жерав’ (?) Петрич, 1917.
Туров ф — нарочно видоизменено от Щу- 

ров. Казанлък, 1878.
Туроверов ф — нещо във връзка с тур

ска вяра (?)
Туролейков и Турулейков ф — от някоя 

птица т урулейка  или от прякор Т ур улей - 
ко  ’който чурулика’. Щип, 1917.

Турски ф  — от прилагат, т урски  — мо
же би от турско село или майката туркиня? 
Бенковски (Пловдивско).

Турсунлййски ф — от с. Турсунлии (Са- 
моилово, Сливенско). Сливен.

Турсунов ф — съкрат. от Турсунлийски 
(?) София.

Туртанка пр  — „която лапа туртите“. 
Сталийска махала (Ломско).

Туртански ф — от прякор Турт анко; 
срв. Тортоманов. Хърлец (Ореховско), Ро
гозен (Белосл атинско). у

Туртаров ф — от прякор 'Турт ар(о) 
’който обича турти’. Самоков.

Туртов ф  — от прякор Турт ат а. Пещера, 
1917, Пловдив.

Туртуланов ф — от прякор Т урт олан \ 
срв. Туртанка. Пловдив.

Туртуманов ф  — правописна разновид
ност на Тортоманов. Никопол, 1897.
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Туртурйков ф — правописна разновид
ност на Торториков. София.

Турудййски ф. Самоков.
Турулейков ф  — вж. Туролейков. Со

фия.
Турументиев ф. Станке Димитров, 1879.
Турументийски ф — друга форма на Ту

рументиев. Кочериново (Станкедимитров- 
ско), 1893.

Турунджов ф  — от тур. turuncu ’оранжев*. 
Варна.

Турчански ф  — навярно еднакво по зна
чение с Турковски. Пловдив.

Турчев ф — от прякор Турчет о  или 
Т урчина . Пловдив, 1893 (мнозина), Варна, 
1893, София, 1893, Локорско (Софийско), 
Остров (Ореховско).

Турчелов ф  — от рум. *turcel (?) Бутан, 
Софрониево (Ореховско).

Турчйтов ф  — от рум. turcit ’потурчен*. 
Ореховско.

Туршу пр  — от пер.-тур. tur§u ’туршия’. 
Варна, 1940.

Тусункислйя пр  — от тур. tosun keseli 
’със здрава кесия’. Копривщица, 1849.

Тусчйев и Тусчййски ф — от тур. tuzgu 
солар’. Панагюрище.

Тутаки м  — от Тут(о) с гръцка умалит. 
наставка -аки. Тутакев ф. Кюстендил, 
1879.

Тутата п р  — може би от израза вура- 
т уш а  ’бий-дръж’. Чирпан, 1893.

Тутеков (и Тутиков) ф — от Тутев с 
вмъкнато ек (ик). Лясковец, Ново село 
(Троянско).

Тутешко м  — от Тут(ьо)+еш/со. Тутеш- 
ков ф.

Тутко м  — умалит. от Туто, Тутьо. 
Тутков ф. Благоевград.

Тутмаников ф — от т ут м аник . Джу- 
рово (Тетевенско), Ловеч, 1893.

Тутмов ф — от тур. tutma ’хващане, 
вземане и др.’ Стубел (Михайловградско), 
1905.

Тутнев ф — от прякор Т ут ньо  ’който 
се тутка, работи бавно’. Брезово (Плов
дивско), 1900.

Туто м  — видоизменено от Тудор, както 
Тото от Тодор. Тутов ф. Чирпан, 1884, 
Стара Загора, Русе, Стубел (Михайлов
градско).

Тутомйров ф  — видоизменено от Тато- 
миров. Видин, 1960.

Тутраканов ф — от град Тутракан. Дря
ново, Михайловград.

Тутул м  — от Тут(о) + у л .  Тутулов ф'
Тутунаров ф — от диал. т у т у нар  ’про

изводител или търговец на тютюн’. Гоце 
Делчев (гроб).

Тутункьовски ф — от прякор Т ут ун кьо  
’който много пуши тютюн*. Трудовец (Бо
тевградско).

Тутур м  — видоизменено от Тудор (?) 
Тутурев ф.

Тутурйн м  — видоизменено от Тодорин. 
Тутурйнов ф. Плевен (от Западните по
крайнини).

Тутьо м  — успоредна форма на Туто с 
меко окончание. Тутев (и Тутьов) ф. Па
нагюрище, 1873, Павликени, Свищов, Русе, 
Шумен, Преслав.

Тухладжиев ф  — от т ухладж ия  ’тухлар* 
(тур. tuglaci). Габрово, 1927 (имал тухлар- 
ска фабрика).

Тухларов и Тухл&рев ф  — от т у х л а р . 
Русе, 1936, Стара Загора.

Тухлев и Тухлов ф  — от т ухла  (?) Плов
див, Калофер.

Тухо м — от Туйо с преход на й в х 
или от Тихон с изговор на гръцко о като у  
(?) Тухов ф . Ловеч, 1900, Видин, Асенов
град, Райково (Смолянско).

Тухчйев ф  — от Тусчйев с преход на сч 
в хч\ срв. Русчо — Рухчо. Панагюрско, 
Панагюрище, Пазарджик, Пловдив, Вар
на.

Тухчо м — умалит. от Тухо. Тухчев ф. 
Разград, 1900.

Туцо м  — видоизменено от Тудор, както 
Тоцо от Тодор. Уровене, Криводол (Вра
чанско). Туцов ф. Ново село (Видинско), 
1917.

Тучко м  — умалит. от Тучо. Тучков ф. 
Пордим (Плевенско).

Тучо м  — съкрат. от Ту(дор)чо. Тучев 
и Тучов ф. Калсифер, 1862, 1965, Карлово, 
Пловдив, Пловдивско, Никопол, Доганово 
(Елинпелинско).

Туша м  — видоизменено от Тудор. Сту
бел (Михайловградско). Тушов ф. Вършец, 
Михайловград

Тушан м  — вм. Тошан. Тушанов ф. 
Шумен.

Тушачко м  — умалит. от Тушан. Ту- 
шанков ф. Кула.

Туше м  — видоизменено от Петър — 
Петруш — Петуш. Кукуш, Радовиш, 1917. 
Тушев ф.

Тушймче м  — умалит. от Туше. Тушйм- 
чев ф.

Тушйн м  — вм. Тошин. Тушйнов ф . 
Враца.

Тушиян м — от Туш(е)+я«. Тушиянов 
ф. Пловдив.

Тушка ж — женска форма срещу Тушко.
Тушко м  — видоизменено от Тудор или 

от Петруш. Долна Бела Речка (Берковско), 
Вършец, Плевен. Тушков ф. Свищов, Горна 
Оряховица, Пловдив.

Тушлек п р  — навярно от лично име. 
Панагюрище. Тушлеков ф. Панагюрище, 
Пазарджик.

Тушнин ф. Банско.
Тушо м  — по-нова форма на Туша. Ми

хайловградско.
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< Тушул м  — от Туш(а)+ул. Тушулов ф. 
София, 1897.

Тушч&в и Тущев ф  — от диал. тушчЬ  
'пушче, пушчица'. Самоков, Станке Ди
митров.

Тъкачев ф  — от т ъ кй ч ; срв. Ткачев. 
Търново.

Тълпйгов ф  — от рум. tilp ig 'налъм; 
шейнило'. Никопол (мнозина), Сомовит.

Тъмнев ф  — от прякор ТЪмньо; вж. 
Тъмничев, Турия (Казанлъшко), 1911, Габ
рово, Шумен, Букарово (Севлиевско).

Тъмничарски ф  — от т ъ м н и чй р  'затвор
ник* (?) Русе, 1937.

Тъмнйчев и Тъмнйшки ф  — от диал. 
т ъ м н и ц а  Т . мрачен, навъсен човек; 2 . 
голям скъперник’. Русе, Ловеч, Плевен, 
Плевенско.

Тъмпалов ф  — разновидност на Тумпа- 
лов (?) Варна.

Тъмпев ф. Павел баня (Казанлъшко).
Тънгалов ф  — разновидност на Тангъ- 

лов. Полски Сеновец (Търновско), 1917, 
Пещера.

Тънгаров ф  — разновидност на Тангъ- 
ров.

Тънкашев ф  — от прякор Тънкаш (а) 'тъ
нък, слаб човек' (?) Стара Загора.

Тънкин ф  — от прякор Т ъ н ка т а  (тънка 
Неда, тънка Гана и под.) Сопот, 1900.

Тънков и Тънковски ф  — от прякор Т ъ н 
к и я . Бургас, 1927, Троян, 1893.

Тънкопйшев ф  — от т ъ н ко  пиш е  или 
с т ъ н к а  пиш ка  (?) Ямбол.

Тънкосеров ф  — от диал. *тънкосЬр  
’скъперник'. Елхово (Казанлъшко), Ка
занлък, Стара Загора.

Тънмазов ф — от тур. tammak 'разпоз
навам; признавам' и отрицание- maz. 
Карнобат.

Тъпанаров и Тъпанарев ф  — от т ъ п а н а р  
'който бие тъпана; прен. простак'. Тър
ново, 1893, Брацигово, 1917, Пловдив.

Тъпанков ф — от прякор Т ъпанко \ вж. 
Тупанко. Русе.

Тъпанов и Тъпански ф  — от т Ь пан  
■(може би превод на тур. Даулов). Айтос 
(мнозина), Казанлък, Котел, 1867.

Тъпанчев ф — от прякор Тъпанчет о  или 
Т ъпанчо  'който се тъпанчи, излиза все на 
преден ред'. Чуково (Дряновско), Бачево 
^Разложко), Варна.

Тйпко м  — от Тръпко с изпадане на р. 
Тъпков ф. Прилеп, Солун, Пловдив.

Тъпо м  — от Търпо с изпадане на р . 
Тъпов ф.

Тъпчаров ф  — от прякор Т ъ п ч а р а  'който 
тъпче или потъпква' (?) Добровница (Па
зарджишко).

Тъпчйлещов ф — от прякор Т ъпчйлещ а  
'от скъперничество тъпче, яде главно леща’. 
Калофер, Карлово, Цариград (Възражда
нето).

ТъпънчДров ф — от диал. т ъ п ъ н ча р  'тъ
панар'. Попово, 1917.

Тъпънков ф — вм. Тъпанков. Павликени.
Търбйнов и Търбейов ф  — вм. Щърба- 

нов, Щърбенов. Стара Загора, Пловдив.
Търгов ф  — от бълг.-рум. tirg 'пазар, 

панаир, пазарлък; градче’. Провадия, 1900, 
Силистра, 1908, Ружинци (Белоградчишко), 
Варна.

Търговски ф  — от т ърговец  или по
стара форма на Търгов. Шумен, 1893, Синьо 
бърдо (Врачанско), Лом (родът от Трявна).

Търгохов ф  — от *Търговов и *Търго- 
фов с преход на ф  в х . Силистра, 1894.

Търев ф  — от прякор Т ърьо  (от таралеж  
или от тур. tiril — срв. Таралежков и 
Тарълов). Поповица (Асеновградско).

Търкаляно в ф — от диал. т ъ р ка ла н  ’(ку
кер), който се търкаля по земята'. Поибрене 
(Панагюрско), Карлово, Пловдив, Пазар
джик.

Търколев, Търколов и Търкулов ф  — от
т ъ р ка ло  'колело* или 'човек, който се 
търкаля'. Горни Воден (Асеновградско), 
Пловдив, Бургас, Кула.

Търладжийски ф — от диал. * т ъ р ла - 
дж ия 'овчар на търло'. Ихтиман, 1893.

Търлев ф — от прякор Т ъ р льо  или 
Т ъ р ле  'сух, болнав човек’ (?)

Търлишанов ф  — от т ъ р ли ш а н и н  'жи
тел на град Търлис'. Гоце Делчев.

Търманов ф — от тур. tirmanmak 'ка
теря се'. Враца.

Търмъков ф — от тур. tirmik 'градинско 
гребло'.

Търна ж — женска форма срещу Тър но, 
Търньо. Нова Загора, Ихтиман. Търнин 
ф. Ихтиман.

Търнаджиев и Търнаджийски ф  — видо
изменено от Търладжийски. Карлово, Пе
щера, Ихтиман.

Търнакопов и Търнакопски ф — от т ъ р 
нокоп  'земеделско сечиво' или 'човек, който 
копае, изкоренява тръне'. Милковица (Ни
копол ско, Русе.

Търнешко м  — от Търн(ьо)+ешко. Тър- 
нешков ф.

Търнйцов ф — от прякор Т ъ р н и ц а т а  
'закачлив, заядлив човек' (?) Враца.

Търниченски и Търничански ф — от с. 
Търничени (Казанлъшко). Казанлък.

Търнйчко м  — вж. Тръничко. Търнйч- 
ков ф. Враца, 1908, Свищов.

Търнйчо м  — вж. Тръничо. Търнйчев 
ф. Калофер.

Търно м  — вж. Тръно. Търговищко, 16 в. 
Търнов ф. Пещера, Русе, Загражден (Нико- 
полско).

Търновец пр  — от град Търново. Севлие
во, 1900. Търновски ф. Сливен.

Търньо м  — вж. Тръньо. Търнев ф. 
Търново, 1893, Пловдив, 1893, Брезово
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(Пловдивско), Стара Загора, Дрен (Радо
мирско).

Търнян м  — от Търнь(о)+а«. Търня- 
нов ф* -Търново.

Търолов ф  — вм. Търълов. Меричлери 
(Чирпанско), 1917. .

Търпа ж — женска форма срещу Търпо, 
Търпе. Пловдив, 1877, Варна.

Търпана ж — от Търп(а)+ана.
Търп&нов ф  — от тур. tirpan ’коса (за 

сено)*. Казанлък (мнозина), Бургас.
Търпе м  — разновидност на Търпо. Де- 

бърско. Търпев ф.
Търпен м  — от Търп(о)+ея. Търпенов ф . 

Варна.
Търпена ж — женска форма срещу Тър

пен. Н. Геров.
Търп&нка ж — умалит. от Търпена. Па

зарджишко.
Търп&шев ф  — вж. Терпешев.
Търпо м  — защитно име: да търпи (бо

лести, страдания), но да живее. Македо
ния, Пещера, 1853, Брацигово, Пловдив, 
Варна. Търпов ф . Костурско, Охрид, Пе
щера, 1893.

Търпом&нов ф  — според местно преда
ние: две сирачета, Величка и Търпо, били 
отгледани от Ман бей; така също обясняват 
и името Ликоманов. По-вероятно — от диал. 
*т ърпом йн  ’търпелив човек’. Брацигово, 
1893, Пещера, Пазарджик, Пловдив, Русе.

Търса ж — защитно име: от т ърся  (ново 
име, което ще осигури живот на детето) — 
когато преди него са им мрели деца. Брез- 
нишко, Пернишко, Годеч, Владая, Клисура 
(Софийско).

Търс&н м  — мъжка форма срещу Търса 
(?) Търсанов ф. Миндя (Еленско).

Търс&нко м  — умалит. от Търсан. Тър- 
санков ф. Елена, Разпоповци (Еленско).

Търсена ж — от Търс(а)+е«а. Годечко, 
1904. I

Търсйна ж — от Търс(а)+ина. Софий
ско, Долни Романци (Брезнишко), Казан
лък, р. 1899.

Търсйнка ж * умалит. от Търсйна. Со
фийско.

Търтини род — от прякор ТЪ рт а\ вж. 
Трътански. Царибродско.

Търтов ф  — от прякор Търт о; вж. Тръ
тански. Славяново (Плевенско), 1917.

Търчанов ф  — съкрат. от Потърчанов. 
Каварна, 1917, Варна, 1940.

Търчйдобрев ф  — от търчи Добри. Тол
бухинско.

Търчков ф  — от прякор Т ъ рчко  (от ] 
т ърчи-лъж и). Враца, 1949.

Тършан м  — разновидност на Търсан. 
Търш&нов ф. Пловдив.

Тършйца ж — видоизменено от *Тър- 
сица — от Търс(а)-(-ш(а. Силистра, р. 
1874.

Тършогов ф —  от рум. tirsoaga ’дълга и 
сплетена брада’. Сомовит.

Търълов ф  — вж. Тарълов. Меричлери 
(Чирпанско), 1920.

Тъхрйлов ф  — вж. Тахрилов. Лясковец, 
1882.

Тъхров ф  — може би съкрат. от Тъхри- 
лов. Русе, 1936.

Тъчехаров ф. Стара Загора, 1930.
Тюйлйев ф  — от диал. т ю йлия  ’космат’ 

(тур. tuylu). Студена (Свищовско), Шумен.
Тюкенов и Тюкинов ф  — от тур. tukenmek 

’свършва се* (?) Розово (Брациговско).
Тюленов ф  — от Тюлев с вмъкнато ек. 

Златарица (Еленско).
Тюленов ф  — от прякор Тю лена. Плов

див, 1949.
Тюлитков ф. София, 1957.
Тюльо м  — от Тульо с удвояване на ме

костта, както дю ля  от д уля  (?) Тюлев ф. 
Калофер, 1861, Устово (Смолянско), 1917, 
Шумен, Варна, Разград. Тюлиев ф. Карно
бат.

Тюлюмбаков ф  — от диал. т ю лю мбек, 
*1 . вид малък тъпан; 2 . конски товар, въз 
който се язди’ (тур. tulumbek). Габрово 
1900.

Тюляков ф  — навярно вм. Тюлеков.
Тюрдйчев и Тюрдййчев ф  — от тур. tu- 

redi ’бързо напреднал в службата, парвеню*. 
Пловдив.

Тюркеджиев ф  — от диал. *т ю ркедж ия  
'който много добре говори турски* (?) 
Пловдив, Бяла.

Тюрлес&нов и Тюрлис&нов ф  — някаква 
разновидност на Търлишанов (?) Казанлък.

Тюрмесанов ф — навярно грешка вм. 
Тюрлисанов.

Тюрюлюмов ф  — може би нещо във връзка 
с тур. durulmek ’свивам на роло*. Червен 
брег, 1917.

Тютешев ф  — вм. Тютьошев. Карнобат.
Тютьошев ф  — от тур. Шйуог ’пуши, 

кади*. Айтос.
Тютюков ф  — видоизменено от Дюдю- 

ков. Пловдив.
Тютюлков и Тютюлчев ф. Пещера.
Тютюнджйев ф  — от т ют юндж йя ’стра

стен пушач*. Панагюрище, Сливен, Стара 
Загора, Мараш (Преславско), Виница (Вар
ненско).

Тютюнков ф  — от прякор Т ю т Ь н ко  ’вми
рисан на тютюн’; срв. Тутункьовски. Ле- 
сичево (Пазарджишко), Поликраище (Гор
нооряховско), Янтра (Севлиевско).

Тюфекчйев ф  — от тур. tiifekgi ’оръжей
ник*. Бяла, 1900, Карлово, Казанлък.

Тюфишев ф. София, 1957.
Тягов ф — разновидност на Тегов. Па

зарджик.
Тяна ж — женска форма срещу Теньо. 

Сливен, Стара Загора, Ямбол, Първомай
ско, Харманлии.
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Тянка ж — умалит. от Тяна. Казанлък, 
Елховско.

Тянко м  — умалит. от Теньо или от 
Тя но. Тянков ф. Чирпан, Стара Загора, 
Нова Загора.

Тяно м  — видоизменено от Стоян. Су

хиндол. Тяно в ф . Хасково, Казанлък.
Тянчо м  — умалит. от Тяно. Тянчев ф. 

Асеновградско, Стара Загора.
Тяньо м  — разновидност на Тяно с меко 

окончание. Тянев ф. Пещера.
Тяпенцов ф. Първомай, 1905.



У

Уба ж — от Хуба с изпадане на х . Со
фийско, Брезово (Пловдивско). Убински 
ф. Враца.

Убавена ж — вм. Хубавена. Софийско.
Уб&н м — вм. Хубан. Убанов ф. Габрово, 

1900.
Убен м  — вм. Хубен. Убенов ф. Лопян 

(Ботевградско).
Убин м — от Убен с редукция на е в и. 

Убинов ф. Пазарджик.
Ублеков и Убликов ф — от Ублев с вмък

нато ек (ик). Сопот, Пазарджик.
Убльо м  — от Убьо с вмъкнато л . Ублев 

ф. Пазарджик.
Убрен м — от Обрен с редукция на о 

в у . Убренов ф. Силистра, 1860.
Убуров ф  — от тур. obur ’лаком, глад

ник’. Ямбол, 1900, Бургас.
Убьо м  — вм. Хубьо. Убев ф. Луковит, 

1893.
Увалйев и Увалййски ф  — от диал. ува- 

ли я  ’полски жител, полянин’ (тур. ovali). 
Калофер, 1876, Цариград, 1853, Казанлък.

Уванлйев ф — разновидност на Увалйев. 
Горна Оряховица.

Уварда пр  — от диал. уварда  ’щедър’ 
(тур. hovarda). Плевен. Увардовф. Плевен.

Угаров ф — псевдоним, от угар .
Углев ф — от диал. угле  ’въглища’. 

Свищов, 1893.
Углешов ф. Ветрен (Пазарджишко), Их

тиман.
Угляров ф — от диал. у гля р  ’жарава, 

въглища*. Цариброд, Годечко.
Угорелски ф — вж. Огорелков. Севлиево.
Угра ж — женска форма срещу Угрин. 

Угрин ф. Ихтиман, 1893. Угрински ф. Бла
гоевград.

Угрен м  — разновидност на Угрин. 
Угренски ф. Радотина, Гурково (Ботев
градско).

Угреня пр  — членувана форма на Угрен. 
Краево (Ботевградско).

Угрйлл* — разновидност на Угрин. Синод, 
именник.

Угрйн м  — от старинно угр и н  ’унгарец’; 
срв. Куман, Латин, Роман. Радуил (Само
ковско), Трън, Вършец, р. 1909. Угрйнов

ф. Трън, Вършец, Панагюрище, Пазар
джик, Плевен, Санданско, Елинпелинско.

Угрйн а и Угрйн я ж — женска форма 
срещу Угрин. Вайганд, Синод, именник.

Угуев ф. Първомай, 1897.
Угърче и Угърчо м — умалит. от Угрин. 

Вайганд, Синод, именник.
Угърчйнски ф  — от с. Угърчин (Ловеш

ко).
Удавника п р  — от удавник. Правешка 

Лакавица (Ботевградско).
Удварев ф  — вж. Одварев. Поликраище 

(Горнооряховско).
Удрен м  — от Угрен, видоизменено и 

преосмислено по диал. ударен  ’прилежен, 
работлив’. Тетевен. Удренов (и У дрянов) 
ф. Тетевен.

Удрьо м  — видоизменено от Удрен (?) 
Удрев ф. Свищов, 1873, Попина (Силистрен
ско), 1917.

Ужиканов ф. Пазарджик.
Узев и У зов ф  — от тур. uz ’приличен, 

добър’. Шумен, Сливен.
Узен и Узин м  — от тур. uz; вж. Узев. 

Узенов и Узинов ф. Шумен, 1940, Ник. 
Милев.

Узлашев ф  — от тур. uzla§mak ’спора
зумявам се’. Казанлък.

Узунангелов ф — от прякор узун Ан
гел. Бяла.

Узуниванов ф  — от прякор узун Иван; 
вж. Узунов. Варна.

Узунов и Узун ски ф  — от тур. uzun 
’дълъг, висок (висок на ръст или носел 
висок калпак и под.)’ На разни’ места из 
страната.

Узунстойков ф  — от прякор узун Стой
ко. Разград.

Узунтонев ф  — от прякор узун Тоньо. 
Разград, Стърмен (Беленско).

Узунчев ф  — от прякор У зунчет о; вж. 
Узунов. Казанлък.

Уинамски ф. Враца.
Уйчооглу ф — от уйчо  и турска наставка 

-оглу  (отгледан или осиновен от вуйчо си). 
Котел, 1900.

Укалски ф  — от диал. укалец  ’който 
вика като дервиш’. Кюстендил (гроб).
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Уко м  — от диал. уко  ’вуйчо’; срв. Вуйо. 
Дебърско, Кичевско. Уков ф. Гоце Делчев, 
Гоцеделчевско.

Укрйлски ф. Пещера.
Ула ж — женска форма срещу Ульо, 

Ули. Пишурка (Ломско).
Улевйнов ф — от местността Улевйница. 

Банско.
Ули м  — източна форма на Ульо. Плов

див. Улев ф.
Улиана ж . — вж. Уляна. Род. към 1949.
Уливер м  — вм. Оливер. Уливеров ф.
Улййски ф  — от диал. у л й я  ’вид кожена 

торба, вулия’. Челопечене (Софийско).
Улйта ж — от Юлита с изпадане на йо- 

тацията. Комщица (Годечко), р. 1912.
Улйш м  — от Ул(ьо)+иш. Улйшев ф. 

Пловдив.
Улиян м  — кръстоска от Юлиян с из

падане на йотацията и рус. Ульян. Улия. 
нов ф. Стара Загора, 1940, Варна, 1940.

Уло м  — разновидност на Ульо с твърдо 
окончание. Улов ф.

Улузов ф. Елешница (Благоевградско).
Улучев ф — от тур. ulu ’голям, грамаден* 

(?) Грудово, Граничар (Грудовско).
Улько м  — умалит. от Ульо. Ульков ф. 

Пловдив.
Ульо м  — видоизменено от Уливер или 

.от Олюд (?) Улев ф. Мирково (Пирдопско), 
1917, Пазарджик, Сливен. Улиев ф. Торос 
(Луковитско, 1894).

Улян м  — стегната форма от Улиян. 
Улянов ф.

Уляна ж — ново име — от фамилното име 
на Ленин — У льянов. София, Варна, Ру- 

, се, Лехчево (Михайловградско), Кюстен
дил — родени след 1944 г.

Умайников ф —  вж. Омайников. Казан
лък.

Умарски ф — от Хумарски с изпаднало 
х . Козаревец (Търновско), Враца.

Умберт м  — от ит. Umberto (?) Кула, 
1917, 1960.

Уменков ф — от прякор i/м ен к о  ’умник’. 
Ботевград (от Боженица).

Уменковски ф  — по-стара, „домашна44

форма на Уменков. Боженица (Ботевград
ско).

Умленски ф — от с. Ум лена (Пехчевско). 
Пехчево, 1917, Кюстендил, Благоевград.

Умников ф — от ум н и к  (може би иронич
но). Габрово, 1893, Добромирка (Севлиев
ско), Търново.

Умрймихов ф — от у м р и , М и хо !  — свър
зано с някакъв домашен анекдот. Казанлък.

Умуров и Умурски ф — от ар.-тур. umur 
’работа, интерес’. Пловдивско, 1908, Плов
див, Казанлък.

Уна ж — женска форма срещу Уно. 
Брезник.

Унарджиев ф — от диал. *унардж ия  
’изцелител’ (от тур. unarmak). Русе.

Унарев ф — от диал. *унар  ’чудесно из
лекуване’ (от тур.) Пловдив.

Унгаров ф — от унгарец . Гостилица 
(Дряновско), 1917, Лясковец, Русе, Сопот.

Унгоров ф — разновидност на Унгаров 
(сега го пишат и с а). Севлиево (гроб), 
1964.

Унджйев ф — от диал. ундж йя  *браш- 
нар’ (тур. uncu). Айтос, Севлиево, Тетевен.

Уне и Уньо м  — разновидност на Уно. 
Унев ф. Севлиево (гроб).

Унисифор м  — навярно от фр. l ’union 
fait la force „съединението прави силата“. 
Опицвет (Софийско), р. 1922.

Унка ж — умалит. от Уна. Брезник.
Уно м  — от Юно с изпадане на йотацията, 

както Ордан от Йордан, Ончо от Йончо; 
или от старинно оуинй ’по-добър*, или
съкратено от Наум.

Унче и Унчо м  — видоизменено от Наум. 
Наун или умалит. от Уно. Унчев и Унчов ф.

Унчел м  — от Унч(о)+ел. Унчелов ф.
Ореховско, Плевен.

Упанов ф — вм. Опанов. Хасково, 1897.
Ур&лов ф. Пловдив, 1949.
Уранйя ж — гр. ОйрауСа — име от 

античната митология, превеждат го Н е
бесна. Мелник, Каварна, Пещера, Силистра. 
1893.

Урбалов ф  — от диал. урбалка  ’голям 
огън на заговезни*. Пазарджик.

Урвенски ф — о1 колиби Урвата (Трев
ненско). Русе.

Урга ж — от Угра с метатеза. Малко 
Търново.

Урго м  — видоизменено от Угрин. Ур- 
гов ф.

Урдаревски ф — разновидност на Ур- 
дарски.

Урдарски ф — от диал. *урдар  ’продавач 
или любител на урда (извара)’. Благоев
град.

Урдев и Урдов ф — от диал. урд а  ’из
вара* (пер.-тур. hurda). Дрен (Радомирско). 
Елин Пелин, Гоце Делчев, Петричко.

Урейков ф  — от диал. *урейко  ’ дълго- 
ушко* ? (от рум. urechi ’уши*). Брегово 
(Видинско).

Уржанов ф — от Урзанов с преход на 
з в ж. Стара Загора.

Урзаков ф — от рум. ursac ’млад мечок’. 
Брегово (Видиско).

Урзанов ф — вм. Урзаков с по-разпро- 
странената наставка -а н . Трън, 1897.

Урйл м  — библейско име Уриил, евр. 
„огън божи“. Урйлов ф. Жребично (Пещер
ско). Урйлски ф. Пещера.

Уриски ф — от рум. uri?§ ’исполин, ги
гант’ (?) Брегово (Видинско), 1893.

Урйшов ф  — някаква разновидност на 
Уриски (?)
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Уркузунов ф — от диал. ур кузун  ’гащ- 
ник* (от гр. j3paxo£a>va). Млекарево (Сли
венско), Сливен, Ямбол.

Урман м  — от тур. ugur ’щастие* и раз
пространената наставка -м а н . Тетевен, 1893. 
Урманов ф. Тетевен, Пловдив, Русе.

Урмузов ф — може би (нарочно) видо
изменено от *Урсузов (от тур. ugursuz ’който 
носи беда, нещастие*). Бургас, 1900.

Уровенски и Уровянски ф — от с. Уро- 
вене (Врачанско). Враца.

Урош м  — старинно име от сръбската 
история. Видин (старо име), Туроковци

Й нско). Урошев ф. Силистра, 1900. 
нов ф. Алдомировци (Сливнишко). 

Урссев ф — от с. Орсоя (Ломско). Ви
дин.

Урсул м  — от лат. ursulus ’мече*. Ур- 
сулов ф . Приселци (Варненско).

Уруков ф — от диал. у р у к  ’юрук*; вж. 
Юруков. Бистрец (Врачанско).

Урумов ф  — от тур. Urum ’грък*. Хас* 
ково, Стара Загора, Велес.

Урутов ф — от диал. у р у т к а  (орудка) 
’сечиво, оръдие* — необичайна за говора 
пума, чувана от преселник. Пиргово (Ру
сенско).

Уручански ф  — от ур уча ни н  ’жител на 
с. Уруците (Гурково, Ботевградско). Скра
вена (Ботевградско).

Уручев ф  — от прякор Уруче(т о); срв. 
Юруков.

Уручки ф — от диал. ур учки  ’юрушки’. 
Берковица, 1896.

Уруш м  — видоизменено от Урош с 
изместване на ударението и изясняване на 
неудареното о в у  или от тур. ugur ’щастие* 
+ у ш  (?) Урушев и Урушов ф. Пазарджик, 
Казанлък, Новачене (Ботевградско).

Урушка ж — женска форма срещу Уруш. 
Урушкин ф. Кула.

Урчо м  — умалит. от Урош. Етрополе 
(старо, местно), Троян. Урчев ф. Троян
ско, Лясковец, Свищов, Плевен.

Уршо м  — разновидност на Урчо. Ур- 
шев ф.

Усайнов ф — от турско (или циганско) 
л. и. Юсеин. Калотино (Царибродско).

Усенлйев ф  — от някое село Осен или 
Осеново. Лясковец.

Услййски ф — от диал. *услия  ’мирен, 
послушен, благоразумен, възпитан* (тур. 
uslu). Шумен, Грудово.

Усов ф — от циганско л. и. Усо (Осман). 
Пещера, Михайловградско.

Уста- първа част на фамилни имена — 
от тур. usta ’майстор (занаятчия)*.

Устаахмедов ф — вж. Уста-. Ракитово 
(Велинградско).

Устйбашйев ф — от диал. уст абаш йя  
’главен майстор, първомайстор’ (тур. 
ustaba§i). Стара Загора.

Уставълков ф — вж. Уста-. Карнобат, 
1917.

Устагенчев ф — вж. Уста-. Тревненско.
Устаилйев ф  — вж. Уста-. Русе.
Усталъков ф — от диал. уст алък  ’май

сторство* (тур. ustalik) — може би поради 
често повтаряне на тая дума. Пловдив.

Устамйтев ф — вж. Уста-. Нова Загора.
Устан&нов ф — вж. Уста-. Плевен.
Устапенев ф — вж. Уста-. Павликени.
Устйн м  — от Юстин с изпадане на 

йотацията. Устйнов ф. Русе.
Устйния ж — от Юстиния с изпадане на 

йотацията. Разград, р. 1895.
Устйчков ф — от уст ичка  ’майсторче’ 

(?) Пловдив.
Устов ф  — от тур. уст й ; вж. Уста-. Ра

лица (Търговищко).
Утеха ж — от утЬха. Брезник, р. 1956.
Утеш&н м  — от ут еха ; вж. Тешо, Те- 

шан. Утешански ф. Осиковска Лакавица 
(Ботевградско).

Утманов ф  — от диал. ут м а н  *1 . ру- 
дар, рудокоп; 2 . простак, дебелак’ (от 
нем.). Главиница (Пазарджишко), Сомовит, 
1917.

Утракчййски ф  — от диал. * ут р а кчй я  
’който е болен и все седи’ (от тур. oturak) 
Кюстендил.

Утренко м  — от утрин (роден рано сут
рин) или превод на гр. Аврион. Утренков ф.

Уфалъков и Уфаклъков ф  — от тур. 
ufaklik ’дребен предмет, дребни пари’. 
Стара Загора.

Уца ж — съкрат. от Маруца, Мануца, 
Муца или друго подобно име. Русе, р. 
1864, 1883, Свищов, р. 1888.

Уцен м  — от Уц(о)+ен. У ценов ф.
Уцка ж — умалит. от Уца. Свищов, р. 

1888.
Уцо м  — видоизменено от Вуцо, Гуцо, 

Цуцо или друго подобно име. Уцев ф. Плов
див.

Учаров ф — от диал. *учар  ’овчар’ (?) 
Пловдив.

Учеганов ф  — от диал. *учеган ’?’ Вино- 
градец (Горнооряховско), 1917.

Учиков ф  — от Учков с вмъкнато ик 
(ек). Чуреково (Смолянско).

Учйтелев (и по-старо Учйтельов) ф — 
от учит ел  или превод на гр. Даскалов. Ко
тел, 1860, 1867, 1872.

Учко м  — пожелателно име: да се учи, да 
възприема (?) Учков ф. Търново, Варна, 
Казанлък, Сопот, Ямболско, Чирпанско, 
Айтоско.

Учкунов ф — от тур. u^kun ’искра’. 
Пещера, 1898, Пловдив.

Учкуров ф — от диал. учкур  ’гащник, 
връв за гащи’ (тур. u^kur). Мухово (Ихти
манско), Пазарджик.

Ушавов ф — вм. Ошавов. Търново.
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Ушагелов ф  — от диал. *уш агела  ’човек 
с големи уши* (?) Долна махала, Говедарци 
(Самоковско).

Ушаков ф  — от тур. u§ak ’момче, слуга’. 
Айтос, Карнобат, Пловдив, Благоевград.

Ушанов ф  — вм. Ошанов (?)
Ушатов и Ушатски ф  — от диал. *уш ат  

’който има големи уши’ или ’който чува 
добре’ (?) Хайредин (Ореховско), Михайлов
град, Благоевград.

Ушигелов ф  — вм. Ушагелов. Търговище, 
1960.

Ушински ф  — от с. Ушинци (Разград
ско); срв. Кулашки. Разград, 1966.

*Ушко м  — умалит. от Ушо.
Ушкол м — от Ушк(о)+ол. Ушколов 

ф. Голема Раковица (Елинпелинско).
Ушлев ф  — от прякор У ш льо  ’човек с 

големи уши’ (?) Златарица (Еленско) — 
помаци.

Ушманов ф  — може би грешка или видо
изменено от Утманов.

Ушнов ф  — „градска“ форма на Ушньов 
Радомирско.

Ушньов ф  — от прякор У ш ньо; вж. Уш- 
лев. Горна Диканя (Радомирско).

Ушо м  — съкрат. от някое име на -уш  
(Балуш, Гануш, Мануш, Паруш, Радуш 
и мн. др.). Искра (Първомайско). Ушев 
ф. Банско, Велинград, Кюстендилско, Го- 
цеделчевско, Копривщица, Панагюрище, 
Пирдопско, Златица, Видин, Враца, Тър- 
лис (Македония). Ушов ф. Чуреково (Смо- 
лянско), Доганово (Елинпелинско). Ушов- 
ски ф. Литаково (Ботевградско).

Ушурумов ф — от пер.-тур. ho§ ’до
бър, приятен’ и тур. Urum ’грък’ (?) Хас
ково.

Ущйрин ф  — може би видоизменено от 
Кущирев. Габрешевци (Кюстендилско).

Уюнов ф  — от диал. ую н  ’игра, хитрина’ 
(тур. oyun). Стара Загора.

Уюров ф — от тур. uyur ’сънлив, за
спал*. Хасково.
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Фабианка ж  — женска форма срещу лат. 
Fabianus. Кремена (Врачанско), р. 1956.

Фабрикаджията п р  — от остар. ф абри- 
кадж ия ’фабрикант* (тур. fabriKaci). Сли
вен (Възраждането).

Фабрикаров ф  — от остар. ф абрикар  
’фабрикант*. Варна, Созопол.

Фабрйков ф  — от ф абрика . Момина кли
сура (Пазарджишко), Пловдив.

фажев ф — може би далечно видоизме
нение на Хаджиев. Варна.

Фазлййски ф  — вм. Фезлийски. Луковит.
Файтолов ф  — видоизменено от Хайтов 

(?) Русе, 1936.
Файтонджйев ф  — от файтондж ия. Бла

гоевград.
Фйкалиев ф  — стара форма на Факий- 

ски. Грудово, Дюлево (Грудовско).
Факалов ф — вм. Факелов. Етрополе 

(външно лице).
Факелов ф  — от диал. факел *1. бяло 

петно на челото; 2 . бяла чалма*. Пловдив.
Факеров ф  — видоизменено или грешка 

вм. Факелов. Казанлък.
Факййски ф — от с. Факия (Грудовско). 

Грудово.
Факйров ф — от диал. ф акир  ’сиромах, 

клетник* (ар.-тур. fakir). Бяла, 1893, Ло
вешко), Севлиевско, Пазарджик, Устрел 
(Тополовградско).

Факйрчев ф — от прякор Факйрчето; 
вж. Факйров. Пловдив.

Факйчев ф — навярно видоизменено от 
Факйрчев. Гранитово (Елховско).

Факлйев ф — от диал. ф аклйя  ’голяма 
свещ*. Пловдив, Враца.

Факьо м  — от Фатьо с преход на т ' в /с\ 
Факьов ф. Берковица.

Фалваджйев ф  — от диал. фалвадж йя 
’халваджия*. Провадия, 1927.

Фаликов ф — от Фалков с вмъкнато и 
{е). Пловдив.

Фалков ф — от прякор Ф алко ’самохвал
ко*. Кавадарци, 1917, Пловдив.

Фампарата п р  — от Фарфарата с диси- 
милация на едно ф  и едно р . Ботевград. 
Фймпарски ф. Ботевград.

Фан м — съкрат. от Стефан, Теофан 
или друго подобно име. Вайганд.

Фана ж — съкрат. от Стефана, Теофана 
или друго подобно име. Каварна, Избегли 
(Асеновгр адско).

Фанариотов ф  — от ф анариот  ’грък от 
махала Фенер в Цариград*. Бургас.

Фангиев ф — видоизменено от Фанков 
(?) Варна.

Фандъков и Фандъшки ф  — вж. Фъндъ- 
ков. Сливен, Ихтиман, Кнежа.

Фани ж — „модерно“ съкращение от Сте
фана. 1

Фйника ж — от Фан(а) +  шса. Видин.
Фйница ж — от Фан(а)+ и ц а .  Русе, р. 

1855, Пловдив, р. 1895.
Фанйя ж съкрат. от Стефания, Тео- 

фания или друго подобно име.
Ф&нка ж — умалит. от Фана.
Фанкана и Фанкона ж. Асеновградско: 

Мулдава — Фанкана, Новаково — Фан
кона.

Фанко м  — умалит. от Фано. Пловдив, 
р. 1874, Асеновград. Фанков ф. Русе, Ви- 
ница (Варненско).

Фанко ЖZ видоизменено от Теофана.
Сливен.

Фано м  — съкрат. от Стефан, Теофан 
или друго подобно име. Фанов ф. Троян
ско.

Фануда ж — от Фан(а) с гръцка наставка 
-у д а . Никопол.

Фанчи ж — вм. Фанче, умалит. от Фан- 
ка. Толбухин, 1960.

Фанчо м  — умалит. от Фано. Михайлов
град.

Фаньо м  — успоредна форма на Фано с 
меко окончание. Каварна. Фанев ф.

Фаня ж — разновидност на Фана с меко 
окончание. Шумен, р. 1907, Пловдив, р. 
1906.

Фаразанов ф  — от думата ф аразан; вж* 
Фаразов. Буря (Севлиевско).

Фаразов ф — от ар-тур. faraza *да пред. 
положим, да допуснем* — поради често 
повтаряне на тая дума. Лъджа (Ивайлов- 
градско).
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Фаразъмски ф — разновидност на Фа- 
разов. Кюстендил.

Фарашев ф  — от ар.-тур. ferra§ ’чи
стач или пазач в джамия*. Сливен, 1878, 
Габрово, 1893, Елена, 1905, Шумен.

ФарДшка ф  — от разг. ф араш ка  ’слу
гиня* (от тур fara§ ’лопатка за смет’). Ба
щата като войник в София си харесал тая 
дума. Род. към 1925.

Фардев ф  — от гр. срлрдйд *широк*. 
Казанлък.

Фарисей м — евангелска дума (от ара- 
мейски), взета като защитно лично име, 
защото се среща в „светото писание“. Ру
се, р. 1896.

Фарфарата п р  — от диал. фар фара *бър- 
борко, хвалипръцко* (ар.-тур farfara). Сли
вен. Фарфарбв ф. Айтос, Сливен, Кюстен
дил, Банско, Разлог.

Фарфоров ф — видоизменено от Фарфа- 
ров. Враца.

Фарьо м — съкрат. от Теофар (Теохар). 
Фарев ф. Павликени.

Фасулков ф  — от фасулко  ’който обича 
да яде фасул*. Елин Пелин (паметна пло
ча), Пловдив.

Фатйка ж — може би видоизменено от 
Фатме. Ивайловградско.

Фатймов ф  — от ар.-тур. fatin ’разумен, 
досетлив’. Попица (Белослатинско), 1917.

Фатьо м — от Фратьо с изпадане на р. 
Фатев ф. Ямбол, Първомай.

Фацо м  — разновидност на Фатьо с 
друго окончание. Фйцов и Фйцев ф. То- 
шевци (Кулско), Казанлък.

Фачиков ф  — от Фачев с вмъкнато и(к) 
Самоков (външно лице).

Фачко м  — умалит. от Фачо.
Фачо м — успоредна форма на Фатьо, 

Факьо, Фацо. Ф&чев ф. Стражица (Горно
оряховско), 1917, Русе, 1936.

Фашлаков ф  — вм. Хъшлаков. Пазар
джик.

Фебо м  — гр. Фо10ос — име от античната 
митология, а го смятат като произволно 
видоизменение на Филип. Силистра, 1942.

Февронйя ж — гр. ФерртСл — име на 
календарска светица. Габрово (гроб — мо
нахиня), Горник (Белослатинска)

Федерйнка ж — нещо във връзка с рум. 
federat ’съюзен’ (?) Деков (Свищовско).

Федоска ж — видоизменено от Теодос- 
ка. Севлиево (гроб).

Федош м — видоизменено от Теодоси. 
Федошев ф. Лясковец.

Федулов ф — от турско л. и. Стара За
гора (гроб).

Федуш м  — разновидност на Федош. 
Федушев ф. Лясковец.

Федя м — от рус. Федя, умалит. от Фео- 
дор — кръстен така под влияние на руската 
литература. Бреница (Белослатинско), р. 
1926.

Фезелов ф — разновидност на Фезолов. 
Враца.

Фезлйев и Фезлййски ф — кръстоска от 
ар.-тур. feyizli ’благодатен’ и феслйя. Ста 
ра Загора, Борован (Белослатинско).

Фезов ф  — от фес (?)
Фезолбв ф. Враца.
Фейка ж — умалит. от митичното съще

ство фея . Пловдив, р. 1904.
Фекелджиев ф  — от диал. *фекелджия 

’продавач на фекели, на бели забрадки’. 
Желява (Софийско), София, 1893.

Фелагйя ж — вм. Пелагия. Лесново (Елин- 
пелинско).

Фелдес и Фелдеско м  — вм. Филдес, 
Филдеско. Варна.

Фелдшеров ф  — от прякор Фелдшера. 
Стара Загора.

Фелебйн м  — вм. Филибин. Фелебйнов
Ф-

Феленов ф  — от ар.-тур. felek ’вид му
зикален инструмент’. Видин.

Фелисйта ж — от фр. f61icit6 ’щастие*. 
Шумен, р. 1918, Варна.

Фелтеков ф — от диал. фелтЬк ’който 
заеква, пелтек*. Пловдивско.

Фена ж. Станке Димитров, 1862.
Фендев ф — от диал. ф енди; вж. Ефен* 

диев. Пловдив.
Фендра Ж 1 съкрат. от Ефендра. Фен- 

дрин ф. Осиково (Благоевградско).
Фенерка ж — видоизменено от Венера. 

Калотина (Царибродско), р. 1933.
Фенерков ф — от прякор Фенйрко ’който 

„свети“ на другите като фенер* или ’който 
ходи нощем все с фенер’ (?) Враца.

Фенерлйев ф  — от квартала Фенер в 
Цариград. Варна.

Фенеров и Фенерски ф — от фенер; срв. 
Фенерков. Змейово. (Старозагорско), Дра- 
ганово (Горнооряховско), Замфирово (Бер
ковско).

Феня ж . Галиче (Врачанско).
Феодор м  — руска форма на Тодор.
Феодора ж — руска форма на Тодора. 

Ловеч, р. 1924, Петърч (Софийско), р. 1943.
Фера ж — видоизменено от Вера или жен

ска форма срещу Феро. Попско (Ивайлов
градско).

Ферад ф — от турско л. и. Ферад. Кне
жа, 1893 (Тодор Иванов Ферад).

Фераджйев ф — от фераджЪ ’вид женска 
дреха’ (ар.-тур. ferace). Брезово (Плов
дивско), Пловдив.

Ферадов ф — по-нова форма на Ферад. 
Търново, 1940, Блатско (Гоцеделчевско)-

Фералйев ф  — от диал. ф ералйя  ’жител 
на град Фере в Южна Тракия’. Чирпан, 
Марица.

Фератов ф — нова форма от Ферад. Кне
жа, 1963.
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Ферго м  — видоизменено от Верго. Фер- 
гов ф. Кюстендил.

Фердж&нов ф  — вм. Фереджанов. Ка
занлък.

Ф&рди м  — съкрат. от Фердинанд. Ф£р- 
дев ф.

Фердик м  — видоизменено от Ферди, 
Фердо. Кюстендил, 1940.

Фердинадка ж — видоизменена женска 
форма от Фердинанд. Самоков, р. 1909.

Фердинанд м  — име от стар германски 
произход, у нас разпространено след идва
нето на княз Фердинанд Кобург в 1887 г. 
(преди това го е имало съвсем рядко). 
Фердинандов ф.

Фердинанда ж — женска форма от Фер
динанд. Драгошиново (Самоковско), р. 
1898.

Фердион м  — разширено от Ферди. Бер
ковица.

Фердисанов ф. Казанлък.
Фердо м  — съкрат. от Фердинанд. Бер

ковица, Криводол (Врачанско). Фердов 
ф. Хайредин (Ореховско), Лопян (Ботев
градско).

Фердот м  — видоизменено от Фердо. 
Берковица.

Фереджанов и Фереджански ф — от диал. 
*фереджан ’който носи фередже*. Хайре
дин (Ореховско), Враца.

Ферезлйев и Феризлйев ф — от ар.-тур. 
farizli ’който говори добре персийски език’. 
Дорково (Велинградско), Брацигово (гроб).

Ферещанов (и Ферещянов) ф  — навярно 
видоизменено от Фереджанов. Типично за 
Свищов.

Фери м  — съкрат. от Фердинанд.
Ферййка ж — женска форма от Фери 

(?) Долни Цибър (Ломско).
Ферко м  — умалит. от Феро. Ферков 

ф. Поибрене (Панагюрско), Доганово (Елин- 
пелинско).

Феркодйн м  — от Ферко+дии; срв. Ко
стадин, Господин, Стоядин, Миладин. Лом.

Ферманджйев ф — видоизменено от Фер- 
менджиев под влияние на думата ферман. 
Търново, 1917, Дулово, Змейово (Старо
загорско).

Ферменджйев ф — от диал. *фермендж йя 
’шивач на ферменета (вид женски елечета)*. 
Стара Загора.

Фернанд м  — контрахирана френска и 
испанска форма на Фердинанд. Шумен, 
р. 1889, 1905.

Фернанда ж — женска форма срещу Фер
нанд. Шумен, р. 1907.

Феро м  — съкрат. от Фердинанд. Ботев
град.

Феруков ф — от турско л. и. Фарук. 
Нерези (Стружко).

Ферьо м  — успоредна форма на Феро 
меко окончание. Ферев ф . Стара Загора.

Фесенков ф  — от прякор Фесенко; вж. 
Феслийски. Стара Загора.

Феслййски ф  — от диал. феслйя ’човек 
(българин) с фес*. Враца.

Фесчйев ф  — от диал. фесчйя ’произво
дител или продавач на фесове* (тур. fes^i). 
Шумен, 1882, Варна, 1900, Пазарджик, 
1905.

Фета ж — от Вета с преход на в във ф 
(?) Стара Загора, р. 1891, София, 1800, 
Лагодаж (Благоевградско), Еремия (Кю
стендилско).

Фетваджиев, Фетваджййски (и Фетфа- 
джййски) ф  — о? остар. фетвадж ия ’който 
се занимава с фетви (писмени отговори по 
въпроси на мохамеданското право)* (ар.- 
тур. fetvaci). Стара Загора, 1873, Про
вадия, 1908, Калофер, 1845, Ихтиман.

Фетвов и Фетфов ф — съкрат. от Фетва
джиев. Марица, 1917, Казанлък.

Фетеров ф. Казанлък.
Фетка ж — умалит. от Фета. Софийско, 

Казанлък.
Фетов ф  — видоизменено от Фетвов. Из- 

маил, 1857, Марица, 1909.
Фйда ж — съкрат. от Фидана. Пловдив, 

Плевен.
Фидан м  — от ф идан. Плевен, 1870, 

Софийско, Вискяр (Брезнишко), Михайлов
град, Самоков. Фиданов ф. Пловдивско, 
Асеновградско, Кърджалийско. Фидански 
ф. Враца, Никопол.

Фидана ж — женска форма срещу Фи
дан. Главно ЗБ.

Фиданка ж — умалит. от Фидана. На 
разни места из страната.

Фидел м  — от лат. fidelis — по името на 
кубинския вожд Фидел Кастро. Брезник, 
р. 1963, 1964, Бела Слатина, р. 1962.

Фидела ж — женска форма от Фидел. 
Красно село, р. 1964.

Фиденко м  — умалит. от Фидо. Фи- 
денков ф. Голец (Ловешко).

Фидефка ж — кръстоска от Фидана и 
Седефка. Берковица, р. 1940.

Фйдо м  — съкрат. от Фидан или от Фи- 
дос. Горни Цибър (Ломско).

Фидос м  — видоизменено от Теодоси (?) 
Лопушна (Михайловградско), Михайлов
град. Фидосов ф. Елин Пелин.

Фидоса ж — женска форма срещу Фи
дос. Добри дол (Ломско).

Фидоси м  — разновидност на Фидос. 
Фидбсиев ф. Вълчедръм а (Ломско).

Фидоска ж — умалит. от Фидоса. Ми
хайловград.

Фидоско м  — умалит. от Фидос. Сталий- 
ска махала (Ломско). Фидосков ф. Михайлов
град.

Фидош м  — разновидност на Фидос. Бан
ско.

Фйдреков ф. Голец (Ловешко).

I
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Фйдьо м  — успоредна форма на Фидо 
с меко окончание. Фйдьов ф.

Фйзев и Фйзиев ф  — от гр. ц>varj ’ха
рактер* (?) Севлиево, Стара Загора, 1900, 
Михайлово (Старозагорско).

Фййко м  — може би от Филко (Филько) 
с преход на л  в й. Фййков ф.

Фйка ж — женска форма срещу Фико. 
Видин, 1861, Луковит, 1894.

Фикйя ж — от Фик(а)+шг. Петричко, 
Санданско, Велинградско.

Фйко м  — видоизменено от Филип. Ло
веч, 1845. Кула. Фйков ф. Ловеч, Плевен, 
Елена.

Фйкса ж. Фйксин ф. Лещен (Гоцеделчев- 
ско).

Фйкя ж — разновидност на Фика, Фи- 
кия. Разложко.

Фйла ж — съкрат. от Трендафила, Ка
рамфила или друго подобно име. София, 
1897. Фйлин ф. Казанлък.

Филадски ф  — правописна разновидност 
на Филатски. Лагодаж (Благоевградско).

Филакт м  — съкрат. от Теофилакт.
Ф и лак то в ф. Варна.

Филалйд м  — от гр. ’прав-
долюбив’. Филалйдов ф. Бургас, 1920.

Филана ж — от Фил(а)+аяа или греш
ка вм. Фидана. Владая (Софийско) — гроб.

Филарет м  — гр. ФсХаретос ’доброде
телен*. Варна. Филаретов ф. Жеравна (Кот- 
ленско) — Възраждането.

Филарета ж — женска форма от Филарет. 
Берковско.

Филат м  — съкрат. от Теофилакт. Фи- 
латов и Филатски ф. Благоевградско.

Филатка ж — женска форма от Филат. 
Шумен, Мрамор (Софийско).

Филдан м  — кръстоска от Фидан и ня
кое друго име с начално Ф ил- (Филип, 
Филарет). Михайловград, 1920, Пожарево 
(Софийско). Филданов ф. Михайловград.

Филдана ж — женска форма срещу Фил
дан. Михайловград, 883, Берковица, 1921.

Филданка ж — умалит. от Филдана. Бой
чиновци (Михайловградско), Сливница, Пе- 
търч, Костинброд (Софийско).

Фйлдеков ф. Кюстендил.
Фйлдеров ф. Търговище (външно лице).
*Филдес м  — видоизменено от Филотей 

или друго някое име.
Филдеско м  — умалит. от Филдес. Фил- 

десков ф.
Филджанов ф — от филдж ан  ’чашка за 

кафе* (ар.-тур. filcan). Казанлък, Русе.
Филдйшев ф — от остар. ф илдйш  ’сло

нова кост* (тур. fildi§i).
Фйле м  — разновидност на Фильо. Фй- 

лев ф.
Фйлеков ф — от Филев, Филов с вмъкнато 

ек. Сенник (Севлиевско), Балчик.
Филиблйев ф  — от диал. ф илиблйя  ’жи

тел на Филибе (Пловдив)’. Стара Загора.

Филибйн м  — от Филип +  ин  с озвуча
ване на п  в б. Горубляне, Лозен (Софий
ско). Филибйнов ф. Караш (Врачанско), 
Горубляне, Лозен.

Филибонев и Филибонов ф. Белица (Их
тиманско).

Филигйя ж—видоизменено от гр. cptXepfloc 
’трудолюбие, прилежание’. Видинско.

Филидан м  — разширено от Филдан. Бо
тьовци (Сливнишко).

Филйзов ф  — от ф илиз ’младо клонче; 
издънка’ (тур. filiz). Самоков (външно лице).

Филимон м  — гр. ФсХ̂ рюу — име на ка- 
лендарски светия. Горна Оряховица, 1844, 
Търново, Кула, Ломско, Сеславци (Со
фийско), Михайловград. Филимбнов ф. Тър
ново, Михайловград.

Филимона ж — женска форма от Фили
мон. Банско.

Филйн м  — навярно от Филип с по-раз- 
пространената наставка -и н . Филйнов ф . 
Пещера.

Филйна ж — женска форма срещу Фи
лии. Самоков, р. 1883.

Филйнка ж — умалит. от Филина. Са
моков, 1890, Самоковско, Лозен (Софий
ско).

Филион м  — може би видоизменено от 
Филимон (?) Филионов ф. Пазарджик.

Фйлип м  — гр. ФШгстсос ’конелюбец, 
любител на коне’ — име на евангелски 
апостол. Разпространено из цялата страна. 
Фйлипов ф. Фйлиповски ф. Рядко, старо.

Фйлипа ж ■ гр. Ф'Х(ллу) — женска фор
ма срещу Филип. Рядко, старо.

Филипйна ж — от Филип +  ина. Рядко.
Фйлипка ж — умалит. от Филипа. Рядко.
Фйлипко м  — умалит. от Филип. Фйлип- 

ков ф. Червен брег.
Филипополски ф  — от Филипопол ’град 

Пловдив’ — навярно модернизирано от 
Филиблиев. Сливен.

Филипсйя ж — женска форма срещу гр. 
ФьХЗфюс. Русе, 1936.

Филиян м  — от Филь(о)+ая. Лехчево 
(Михайловградско), 1960 — дете.

Фйлка ж — женска форма срещу Филип. 
Нова Загора, Етрополе.

Фйлко м  умалит. от Фило, Фильо. Ет
рополе, Рашково (Ботевградско), Бело- 
слатинско. Фйлков ф. Етрополе, Рашково, 
Тетевен.

Фйло м  — съкрат. от Филип, Тренда
фил, Карамфил или друго подобно име. 
Фйлов ф. Пловдив, Сливен, Рашково (Бо
тевградско). Фйлоглу ф  (с турска наставка). 
Калофер, 1825.

Филомена ж — женска форма срещу грц. 
ФьХоир^с. Радомир, р. 1887 (единичен 
случай), Ореш (Свищовско).

Филона ж — видоизменено от някое име 
като Филомена. Вършец, р. 1883, Михай
ловград, Клисура (Софийско).
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Филонка ж — умалит. от Филона. По
пови не (Самоковско), Бракьовци (Годеч- 
ко), Клисура (Софийско).

Филот и Филоти(й) м — видоизменено от 
Филотей. Филотов и Филотев ф. Пловдив.

Филотей м — гр. ФьХдйвос * любим на 
бога или боголюб’. Сопот, 1878.

Филотея ж — женска форма от Филотей. 
Синод, именник.

Филотия м — разновидност на Фило- 
тий. Златарица (Еленско).

Филотка ж — женска форма от Филот. 
Подгумер (Софийско).

Филтеков ф  — вм. Фелтеков. Пловдив.
Фйлцо м  — от Фильо, Филчо с друго 

окончание. Филцов ф. Пловдив.
Филчо м  — умалит. от Фильо, Фило или 

направо от Филип. Враца, Копривщица, 
Грудовско. Фйлчев и Фйлчов ф. Врачанско, 
Провадийско.

Фйльо м — видоизменено от Филип. Пле
венско, Тетевенско, Ботевградско. Фйлев 
ф. Провадийско, Толбухинско. Фйльов ф. 
Своде (Ботевградско).

Фйля ж — разновидност на Фила или 
от гр. фьХСа ’приятелство*. Скопие, 1942.

Филянов ф  — от тур. Шап ’еди-кой си, 
някой си* — навярно поради честа употреба 
на тая дума. Катина (Санданско), Сандан
ски, Благоевград.

Фйма1 ж — съкрат. от Ефимия или от 
Серафима. Бобешино (Кюстендилско).

Фйма2 м  — съкрат. от Серафим. Кнежа.
Фймка ж — умалит. от Фйма. Станке 

Димитров, Станкедимитровско, Горно Ка- 
марци (Пирдопско).

Фина ж — от Фйма с по-употребимото 
окончание -на. Кюстендилско.

Финансов ф — от ф инанси , финансов 
(бил нещо служител по финансите). Юна
ците (Пазарджишко).

Финашко м  — от рум. final ’последен’; 
срв. Запрян, Доста. Русе, 1937. Финаш- 
ков ф. Русе.

Фйнгар ф. Братя Миладинови.
Фйнгаров ф. Копривщица, 1893, Асенов

град, 1897, Пловдив, 1908.
Фйнго м  — от Финко с озвучаване на 

нк  в нг (?) Фйнгов ф. Калофер, 1878, Сопот, 
1878.

Фйнгол м  — от Финг(о)-|-ол. Фйнголов 
ф. Пловдив, 1900.

Фйнджиков ф. Пловдив, Ихтиман.
Фиников ф. Варна, 1905.
Финйя ж — от Фин(а) +  мя. Лагодаж 

(Благоевградско).
Фйнка ж — умалит. от Фина. Сумер 

(Михайловградско), Вършец, Русе, Банско.
Фйнко м  — умалит. от Финьо. Фйн- 

ков ф. Русе,. Орехово, Скравена (Ботев
градско).

Фйнто м  — разновидност на Финко (?) 
Фйнтов ф. Михалци (Търновско), 1917.

Фйнчо м — умалит. от Финьо. Доганово 
(Елинпелинско).

Фйньо м  — видоизменено от Серафим. 
Ямбол, Сухиндол (Севлиевско), Доганово 
(Елинпелинско).

Фибдор м  — вм. Феодор.
Фиодоска ж — разновидност на Фидос- 

ка. Виншце (Михайловградско).
Фйриков ф  — от Фирев с вмъкнато ик  

(ек). Подем (Плевенско).(i
Фйрка ж — женска форма срещу Фир- 

ко. Търново, р. 1861, Горно Александрово 
(Сливенско).

Фйрко м  — умалит. от Фирьо или съ
крат. от Зафирко. Веселиново, Джинот, 
Чарда (Ямболско), Ракитово (Велинград- 
ско), Батак, Видбол (Видинско).

4 Фйро м  — западна форма на Фирьо. 
Фйров ф. Видин.

Фироклис м . Самоков, 1935.
Фйрстов ф — може би руско име (от нем. 

Furst ’княз, принц’). Чирпан.
Фйрьо м  — видоизменено от Зафир или 

Замфир. Фйрев ф. Летница (Ловешко), 
Шумен.

Фискучев ф. Никопол.
Фистанлййски ф  — от диал. ф ист анлйя  

’който носи фустанела’. Алфатар (Сили
стренско) .

Фистарев ф. Пловдив.
Фйте м  — югозападна форма на Фитьо. 

Фйтев ф. Долни Богров (Елинпелинско).
Фйтел м  — от Фит(о)+ел. Фйтелов ф. 

Асеново (Никополско).
Фиткаров ф — от диал. *ф ит кар  ’който 

отглежда фитки, пуйки’ (?) Лесичево (Па
зарджишко).

Фйтко м  — умалит. от Фито. Фйтков 
ф. Хасково, Стара Загора, Казанлък, 
Чирпан, Скребатно (Гоцеделчевско).

Фитнев ф — от диал. ф ит не  ’раздорник, 
интригант’ (ар.-тур. fitne).. Брезово (Плов
дивско), Пловдив.

Фйто м  — видоизменено от Филип. Бо
тевград, 1909. Фйтов ф. Стара Загора, 
1900, Ловеч, 1905. Фйтовски ф. Русе, 1897.

Фитфов и Фитфев ф — от Фетвов с ре
дукция на неудареното е. Сливен.

Фйтьо м  — успоредна форма на Фито.
Фитяна ж — навярно изопачено от Татия- 

на. Пловдив, р. 1895.
Фйца ж — видоизменено от Дафина или 

друго някое име с фи. Русе, Плевен, Ми
хайловград.

Фйцо м  — видоизменено от Фичо, Фито 
или друго някое име с фи. Фйцов и Фйцев
Ф-

Фйчаров и Фйчеров ф. Драгошиново, 
Ярлово, Говедарци (Самоковско).

Фйчето ф — старо фамилно име: умали
телна членувана форма от бащиното име; 
срв. Владето, Йовето. Дряново (Възраж
дането) .
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Фйчка D/C ■ умалит. от Фика, Фица. Русе.
Фйчко ф  — умалит. от Фичо. Фйчков ф. 

Чирпан, 1878.
Фйчо м  — умалит. от Филип или от дру

го име с фи. Фйчев ф. Търново, Дряново, 
Плевен.

Фишев ф. Пловдив.
Фишек п р  — от ф иш ек  (тур. fi§ek). 

Станке Димитров, 1879. Фишеков ф. Стан
ке Димитров, 1906.

Фйшер ф  — от нем. Fischer ’рибар*. 
Враца (Иван Георгиев Фишер).

Фишкарски ф  — от диал. *ф иш кар  ’който 
бие с малък камшик * (от рум. П§са *кам- 
шиче’)?Казичане (Софийско).

Фйшков ф  — от рум. fi§ca ’камшиче*. 
Михайловград.

Фишфишев ф. Варна (гроб).
Фиялов ф — може би от чеш. fijala ’те

менужка*.
Флави м  — от лат. Flavius — име на 

стар римски род (от flavus ’жълтеникав, 
рус’. София; 1956.

Флавиан м  — лат. Flavianus. Синод, 
именник.

Флавия-Невена ж. Единичен случай. 
София, 1958.

Флешеров ф — от диал. *флешер *?’ 
(от рум. fle§cait ’мършав, отпуснат’). Русе.

Флинт п р  — от нем. Flint ’кремък* 
или от рум. flinta ’кремъклийка*. Габрово, 
1843.

Флйта ж — изопачено от Юлита. Банкя. 
(Там имало черквица „Света Юлита“, из
говаряно Флита).

Флйто м  — мъжка форма от Флита — 
може би роден на „празника“ Кирик и 
Юлита. Флйтов ф. Столник (Елинпелинско).

Фло кош елов ф  — от рум. Иосо§ ’космат, 
вълнест* или от Носо$е1 ’гъба сърненка*. 
Рабово (Кулско).

Флор м  — грц. ФХсЬрос от лат. flos, Ио- 
ris ’цвете’ — име на календарски светия. 
Синод, именник.

Флора ж — от рум. floare ’цвете* (пре
веждат го Цвета). Крайдунавска България, 
Софийско, Кюстендилско, Брацигово. Фло- 
рин ф.

Флорана ж — от Флор(а)+ а н а . София, 
р. 1872.

Флоранс ж — от фр. Иогапсе ’цъфтяща*. 
София, р. 1913.

Флоре м  — разновидност на Флори. Си
листра, 1894.

Флоренса ж — разновидност на Фло
ранс. Радомир.

Флорентйна ж — от лат. florentina — 
прилагат, от град Флоренция. София, 
1958 (дете).

Флоренция ж — от Флора, разширено 
по името на град Флоренция в Италия. 
София, 1951.

Флоресков ф  — от Флоро, Флори с ру 
мънска и с българска наставка. Лом, 
1882.

Флорета ж — умалит. от Флора. Сили
стра, р. 1965.

Флори м  — източна форма на Флоро. 
Балчик, 1893, Толбухин, 1908, Сомовит, 
Черквица (Никополско), Подем (Плевен
ско). Флорев ф. Белене (Свищовско), Сви
щов.

Флориана ж — от Флора и -ана  по типа 
на Мариана. Видрица (Брезнишко), р. 1963.

Флорйда ж — от Флора, разширено по 
името на страната Флорида в Америка. 
София, 1956.

Флорика ж — от Флор(а) +  шса. Видин, 
Рабово (Кулско), Русе.

Флорйна ж — от Флор(а)+няа. Дропла 
(Балчишко), Вършец.

Флорйнка ж — ■ умалит. от Флорйна.
Флоричелски ф — от рум. floricele ’цве

тенца’. Лом, 1893, 1917.
Флоричен м  — навярно румънско име. 

Козлодуй, 1893.
Флоричйнка ж — умалит. от Флора. Си

листра, 1893.
Флория ж — от Флор(а) +  мя. Кулско.
Флорка ж — умалит. от Флора. Чепинци 

(Софийско).
Флоро м  — мъжка форма срещу Флора. 

Никополско. Флбров ф. Видинско, Никопол
ско.

Флочо м  — от *Флорчо с изпадане на 
р . Флочев ф. Кула.

Фол ф  — псевдоним от фр. fol ’луд*. 
София — баща и син.

Фолев ф — каракачанско име. Пещера.
Фометов ф — от прякор Ф умета  (тур

ско изопачение на комит ет а). Долни Дъб- 
ник (Плевенско).

Фона ж — видоизменено от Трифона, 
Фрона, Фроса или друго подобно име. Кю
стендил, р. 1866, Станке Димитров, р. 
1848, 1857, Радомир (гроб), Благоевград, 
Софийско.

Фоне м  — видоизменено от Трифон, Ксе- 
нофон(т) или друго подобно име. Фонев 
ф. Ботунец (Софийско).

Фонка ж — умалит. от Фона. Софийско.
Фонто м  — съкрат. от Ксенофонт. Вър

шец.
Форсанй и Фурсанй ж. Виница (Варнен

ско).
Фортев ф — от гр. фopxfov ’товар, бре

ме’. Асеновградско.
Фортунов и Фортунков ф — вм. Фърту- 

нов, Фъртунков.
Форчо м  — съкрат. от Христофор. Бо

тевград, Лехчево (Михайловградско).
Форшина ж . Пловдив, р. 1886.
Форьо м  — съкрат. от Никифор или Хри

стофор. Форев ф . Варна, Хисар (Плов
дивско) .
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Фота ж — съкрат. от Фотина или жен
ска форма от Фоти. Трънско, Ивайловград- 
ско, Самоков (старо).

Фотаки м — от Фоти с гръцка умалит. 
наставка -аки. Фотйкев и Фотакиев ф. 
Тутракан, Странджанско.

Фотанйя ж — разновидност на Фотина. 
Пазарджик, р. 1928.

Фотенй ж — вм. Фотини. Пазарджик, 
р. 1890.

Фоти(й) м — гр. ФФиос (от qxoxig
’светлина’) — име на календарски светия. 
Айтос, 1883, Поморие, 1893, Враца, Ло
веч, Шумен. Фотев ф. Айтос, Поморие, 
Старозагорско, Враца.

Фотйна лс — разновидност на Фотини. 
Шумен, Лом.

Фотинй лс гр. Фо>твиЦ) ’светла’. Ка
варна.

Фотйнка ж — умалит. от Фотина. Бал
чик, Шумен.

Фотинов ф  — от Фота с две наставки: 
ин. и ов. Самоков (Възраждането).

Фотко м  — умалит. от Фоти. Варна.
Фото графов ф  — от фотограф. Самоков, 

1850.
Фотьо м  — разновидност на Фоти. Шу

мен. Фотев ф. Стара Загора.
Фотя ж — съкрат. от Фотина. Шумен, 

1886.
Фрагкули ф — вж. Франгули.
Фракьо м — от Фратьо с преход на т '  

в к ' Фракьо в ф. Ник. Милев.
Фрала ж — видоизменено от Фрола. Со

фия, 1890.
Фран м  — съкрат. от Франо. Михайлов

град, р. 1921.
Фран го пр  — от гр. qppafxog ’европеец’. 

Кюстендил, 1879. Франгов ф. Пловдив, 
Калофер, Казанлък, Септември (Пазар
джишко).

Франгули (писано Фракгули) ф — раз
новидност на Франгов. Свищов, 1860, 
Силистра.

Франгя ф — от прякор Ф рангят а  ’Ев- 
ропата’ (гр. Фрофисс ’Западна Европа’) — 
излязъл от Тулча с потури, живял в Ру
мъния и се върнал с дрехи ала ф ранга. 
Браила, Русе (Възраждането), Варна.

Франджелов ф — от диал. франдж ела  
’продълговат бял хляб’; срв. Белопитов. 
Пъстроок (Ивайловградско).

Франджи м  — видоизменено от Франче- 
ско. Пловдив.

Франйчович ф — от Фран(о) +  ич+ ов-\-ич  
(?) Русе, 1936.

Франка лс — женска форма от Франко* 
Кюстендил, 1872, 1893, Троица (Преслав
ско), Михайловградско.

Франклйна ж — от фамилното име на 
американския учен Бенджамин Франклин. 
Михайловград, р. 1931.

Ф ранко м  — от рум. franc ’откровен, 
искрен*; срв. Искрен. Ф ранко в ф. Драго- 
мирово (Свищовско).

Франо м  — от Франко (смятано като 
умалително) или от Храно с преход на х  
във ф. Ф р а н о в  л а г  и Ф р й н о в  
п л а т  — местности в Рашково (Ботев
градско).

Франс м — навярно от фамилното име 
на френския писател Анатол Франс. Со
фия, 1961.

Франсйна ж — френско име Francine. 
Шумен, р. 1906.

Ф рансозов ф — разновидност на Франсъ- 
зов. Симеоново (Ямболско).

Ф рансъзов ф — от тур. Fransiz ’френец’. 
Ямбол, Елхово.

Франц1 м — нем. Franz, чеш. Franc — 
име от германски произход. Пловдив, р. 
1869, СоФия, р. 1924. Францев ф. Казанлък.

Франц  ̂ ф — вм. Францев. (Марин Франц, 
София, 1957).

Францалиски ф — от диал. ф ранцалия  
’който носи „френски“ дрехи*. Самоков.

Францеско м — разновидност на Фран- 
ческо. Михайловград, р. 1934.

Францйл м — от Франц+ил. Францй- 
лов ф . София, 1905.

Францйска ж — женска форма от лат. 
Franciscus — име на католически светец. 
Казанлък, р. 1916, Русе, р. 1938.

Французов ф — видоизменено от Фран
съзов. Силистра, 1860.

Франческо м — италианска форм на 
лат. Franciscus. Русе, 1936 (монах), Шумен 
р. 1905, 1909.

Франчешко м — разновидност на Фран
ческо. Франчешков ф. Пловдив.

Фрате м  — югозападна форма на Фратьо. 
София, 1890.

Фрато м — разновидност на Фратьо. Ет
рополски манастир, 1648.

Фратунов ф  — вм. Фъртунов.
Фратьо м — от рум. frate ’брат’. Сопот, 

Сливен. Фратев ф. Сопот, 1893, Казанлък, 
1908, Горна Митрополия (Плевенско). 
Фратьов ф. Сопот, 1845.

Френгйев и Френгййски ф — от прякор 
Ф ренгйя(т а) ’майстор на фина, тънка из
работка’. Казанлък, 1900, Шумен, Пещера.

Френгйя ж — от диал. ф ренгйя  ’злато- 
тъкан плат’ (рум. frenghie); срв. Атлаза, 
Кадифа, Сърма. Радомир (старо).

Френгов ф — от прякор Ф р ен го = Фран- 
го*Плевня (Драмско), Кюстендил, Пловдив.

Френгорафт п р  — от гр. (ppâ xopotqpxrjg 
’шивач на европейски дрехи’. Котел, 1873.

Френгоров ф — видоизменено от прякор 
Ф ренгорафт. Котел, 1867.

Френйя лс ■ разновидност на Френгйя 
или на Френка. Михайловград, р. 1928.

Френка1 ж — женска форма срещу Френ- 
ко. Баня (Михайловградско), р. 1911.
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Ф ренка2 ф  — от прякор Ф ренка(та); вж. 
Френко. Копривщица, 1849.

Ф ренкйя ж — разновидност на Френгия 
или на Френка. Вайганд.

Ф ренко м — от диал. френк  ’френец, 
европеец’; срв. Роман, Куман, Угрин, Сър
бин. Баня (Михайловградско), 1922. Френ- 
ков ф. Баня (Михайловградско), 1913, 
Велинград, 1940, Асеновград, 1960. (За 
велинградските Френкови казват, че дя- 
дото бил заразен от френга; за асеновград- 
ските — че бил модерен обущар).

Ф ренкьо м — разновидност на Френко с 
меко окончание. Ф ренкев ф. Райково (Смо- 
лянско), 1917, Търново (външно лице).

Ф ренски ф  — от прилагат, френски. 
Пазарджик, 1960.

Ф ренците — род в Ружинци (Белоград
чишко).

Ф ренчо м — разновидност на Френко, 
Френкьо. Ф ренчев ф. Варна.

Ф рйдрих м — нем. Friedrich — навярно 
от името на Фридрих Шилер. Пещера, 
р. 1913.

Ф рйко м — разновидност на Фръко (?) 
Ф рйков ф. Пловдив,

Ф рйнгов ф — разновидност на Френгов
(?)

Ф рйнко м — разновидност на Френко 
(?) Ф рйнков ф. Пловдив.

Ф рйсто м  — от Христо с преход на х  
във ф. Харманлии. Ф рйсто в ф. Първомай, 
1893.

Ф рола ж — от Флора с метатеза. Кюстен
дилско, Чепинци (Софийско).

Ф ролаш ки ф  — видоизменено от Фролош- 
ки.

Фроло м — от Флоро с метатеза. Фро- 
лов ф. Подем (Плевенско).

Ф ролош ки ф  — от с. Фролош (Станке- 
димитровско). Станке Димитров.

Ф рона ж — съкрат. от Софрония или от 
Ефросина. Благоевград, Търговище, Омур- 
тагско.

Ф ронка ж — умалит. от Фрона. Търго
вище, Гоз (Брезнишко).

Ф роса ж — съкрат. от Ефросина. Омур- 
тагско.

Ф росйна ж — съкрат. от Ефросина. Русе.
Ф руга ж — женска форма от *Фруго =  

Фръго (?) Ямбол, р. 1939.
Ф ругиния ж — разширено от Фруга (?) 

Вайганд.
Фружин м — от *Фруг, *Фруг(о)-|-ня. 

Перник, 15— 16 век.
Фрулйна ж — от Фрол(а) +  ц«а. Брез

ник, р. 1948.
Ф руш й ж — видоизменено от Фросйна. 

Виница (Варненско).
Ф ръго м — от старинно ф ръг  ’френец, 

европеец* или разновидност на Връго. 
Геров. Ф ръгов ф . Михайловград, 1893.

Фръко м — от Фръго с по-употребимата 
наставка -ко. Фръков ф . Пловдив, 1949.

Фрънджов ф — от старинно ф рънзи  
’френци’ (?) Калофер, 1845.

Фрюлин(к)а ж — от нем. Fruhling ’про
лет’. София, р. към 1919.

Фтйчев ф — от прякор Ф т йчет о . Габ
рово.

Фтяна ж разновидност на Хтена. Ло
веч.

Фудулов и Фудулски ф — от ф удул ’гор
делив, високомерен* (ар.-тур. fodul). Кра- 
тово, 1905, Сърнино (Генералтошевско), 
Шишманци (Пловдивско), Костенец.

Фукалейски ф — разновидност на Укал- 
ски (?) Враца.

Фукаров ф — от ф укара  ’бедняк’ (ар.- 
тур. fikara); срв. Факиров. Сопот, 1893, 
Дряново.

Фуклев ф — от прякор Ф укльо  ’1. който 
се фука, надува, перчи; 2. който пърди 
безгласно’. Казанлък.

Фулгов ф — от рум. fulg ’перце, перу- 
шинка’. Ракитница (Видинско).

Фуне и Фуньо м — съкрат. от Трифун. 
Фунев ф. Кривина (Софийско), Горна Бе- 
шовица (Врачанско).

Фунйка ж — от Фон(а)-\-ика. Самоков.
Фунтаров ф — от диал. *ф унт ар  ’смрикар, 

(от тур. funda ’хвойна’; срв. Смрикаров. 
Самоков.

Фурадйн м — видоизменено от Варадин. 
Фурадйнов ф. София, 1956.

Фурго м  — разновидност на Върго (?) 
Фургов ф. Елин Пелин.

Фурджев ф  — от Фурчев с озвучаване 
на рч  в рдж. Пловдив.

Фурдйнов ф — съкрат. от Фурадйнов. 
Кюстендил.

Фуреджов ф  — разновидност на Фур
джев. Индже войвода (Бургаско).

Фуренскй ф — от с. Фурен (Ореховско). 
Гложене (Ореховско), Лехчево (Михайлов- 

’ градско).
Фурлйнски ф  — от диал. ф урлйна  ’лъс

кава метална украса за дреха’. Желязно 
(Пловдивско), Пловдив.

Фурнаджйев ф — от фурнадж йя ’хле
бар*. Пазарджик, 1893, Стара Загора, 1900, 
Самоков, 1905, Банско, Бела Слатина.

Фурнйгов ф  — от рум. furnica ’мравка’. 
Крушовене (Ореховско).

Фурнов ф — от ф урна  или съкрат. от 
Фурнаджиев. Стара Загора.

Фурунджй и Фурунджйя прякор  — от 
диал. ф урундж йя ’хлебар’ (тур. firinci) 
Кюстендил, 1879, Станке Димитров, 1879.

Фурчев ф — може би от прякор Ф урчо  
’крадльо’ (от рум. fur ’крадец’); срв. Крад- 
леков.

Фуршй ж — от Фруши с метатеза. Ка
варна, Виница (Варненско).
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Фусков ф  — от прякор Фуско ’пъпчив 
човек, с фуски по лицето* (?) Самоков, Бел- 
чин (Самоковско).

Фусуланов ф — от диал. ф усулан; вж. 
Фасулков (?) Сомовит.

Футйкиев ф — вм. Фотакиев.
Футарски ф — от диал. *ф ут ар  ’който 

много фута, т. е. псува* (от рум.). Кало
фер, Пловдив.

Футек пр  — от диал. *футьо ’псувач* 
(от рум.) Панагюрище. Футеков ф. Пана
гюрище.

Футлев ф — от прякор Ф ут льо  *псувач’; 
вж. Футарски. Батак, Брацигово.

Футнев ф  — от прякор Ф ут ньо  *псувач*; 
вж. Футарски. Самоковско.

Футов ф  — от диал. *футо  *псувач, 
циник’; вж. Футарски. Кула.

Футчиджйганев ф — вм. Фучеджиганев; 
вж. Фучеджиев. Стара Загора.

Фучалов ф — от диал. *фучало *който 
много фучи, кара се’ (?) Пазарджик (гроб 
и музея).

Фучалци род — от глаг. фуча; вж. Фу
чалов. Галиче (Белослатинско).

Фучйнски ф — от диал. *фучан\ вж. 
Фучалов. Пловдив.

Фучеджйев ф  — от диал. фучеджйя *бъч- 
вар* (тур. fi^ici). Нова Загора, Дебелт (Бур
гаско).

Фушо м  — от Вушо с обеззвучаване на 
в. Фушев ф. Пловдив.

Фъкев и Фъкьов ф — разновидност на 
Хъков. Котел, 1867.

Фълджййски ф  — от диал. *фалдж йя 
’който (се) хвали’; вж. Фалков и Хвалев- 
ски.

Фъндйков ф — от ф ъндък  ’нещо дребно, 
мъничко* (тур. fmdik). Айтос, Враца.

Фъньо м  — от Въньо с обеззвучаване на 
в. Фънев ф. Калофер, Пловдив.

Ф ърго м  — от Върго с обеззвучаване на 
в . Ф ъргов ф. Копривщица, 1845, Карлово, 
Пловдив, Орехово, 1904.

Ф ъркачев ф — от прякор Ф ъркйча  'който- 
върви или работи много бързо, хвърко- 
вато* (?) Пловдив.

Ф ърко м  — от Фърго с по-употребимата 
наставка -ко (?) Ф ърков ф. Кюстендил, Их
тиман (външно лице).

Ф ърлйнски ф — вм. Фурлински. Ал
фатар (Силистренско).

Ф ърташ ки ф. Новачене (Ботевградско).
Ф ъртунков ф  — от прякор Ф ърт унко;. 

вж. Фъртунов. Бистрица (Софийско).
Ф ъртунов и Ф ъртунски  ф — от прякор 

Ф ърт уна(т а) *бръз, буен човек*. Търново, 
1893, Стара Загора (гроб), Казанлък, Hoeai 
Загора, Самоков, Велинград, Ракитово (Ве
ли нгр адско).

Ф ърф аров ф — правописна разновидност 
на Фарфаров. Перник.

Ф ърцаловски ф — разновидност на Фър- 
цов (?) Кремена (Врачанско).

ФърЦОВ ф  — ОТ ПрЯКОр ФърЦО *КОЙТО'
много се фръцка, връцка*. Звъничево (Па
зарджишко), Пловдив.

Фърчалов ф  — от прякор Ф ърчалот о‘у 
вж. Фъркачев. Дрен (Радомирско).

Ф ърчйлков ф — вж. Хвърчилков. Ти
пично за Бяла.

Ф ъсо м — от Въсо с обеззвучаване на в,. 
Ф ъсов ф . Казанлък, 1893, Пловдив, Бур
гас, 1905.

Фъстъков ф  — от прякор Ф ъст ък  ’дреб
ничък човек*. Котел.

Фъсьо м  — успоредна форма на Фъсо с 
меко окончание. Фьсев ф. Казанлък, Тър
ново.

Фъца ж . Шумен.
Фйшко м  — от Въшко с обеззвучаване 

на в. Фъшков ф. Сваленик (Русенско).

5 1 5



X

Начално х  се явява при редица имена, 
в основната дума на които няма етимоло
гично х, напр. Хайдаров, Хайнаджиев, 
Хатов, Хетимов, Холтаджиев и мн. др. 
Явява се и вместо етимологично ф , напр. 
ХилюПу Х р о си н а , Х у д улск и .

Хабов ф — от Харбов с изпадане на р. 
Бяло поле (Старозагорско).

Хавезов ф  — от ар.-тур. haves ’желание, 
влечение’. Жеравна (Котленско).

Хавов ф  — от ар.-тур. hav ’мъх’ или от 
тур. av ’лов’. Сухиндол (Севлиевско), 
Пловдив.
' Хаджи- (от ар.-тур. haci. ’който е ходил 
на Божигроб*) — първа съставна част на 
множество фамилни имена: Хаджиангелов, 
Хаджиатанасов, Хаджибонев, Хаджйвъл- 
чев, Хаджииванов, Хаджикалчев, Хаджи- 
марчев, Хаджипетков, Хаджирадонов, 
Хаджистамов и т. н. До началото на тоя
век обикновено ги пишеха разделно — 

н ц
с  титла х (вм. по-старо х ) и бащино име:

н н
Василев, х Ганчев, х Николов.
Хаджйев ф  — от прякор Х адж ият а. 

Главно ИзБ.
. Хаджйевски ф — разновидност на Хаджи
ев и на Хаджийски. Русе.

Хаджййски ф — по-стара форма на Ха
джиев. Троян, Ихтиман, Ботевград.

Хаджйков ф — от *Хаджийков или от 
*Хаджийкин с изменено окончание. Гоце 
Делчев.

Хаджиолов ф — от Хаджиолу с българ
ско окончание. Широково (Беленско), 1903, 
Стара Загора.

Хаджйолу ф — от ар.-тур. hacioglu *хад- 
жиев син’. Стара Загора, 1900.

Хаджйпопов ф — от хаджи поп. Банско. 
Хаджов и Хаджовски ф  — направо от 

-ар.-тур. haci. Михайловградско, Струга.
Хаджоолу и Хаджоолув ф — по-стари 

форми на Хаджиолу, Хаджиолов. Стара 
Загора (гроб).

Хадушев ф. Пловдив.
Хазлйев ф — от тур. hizli ’бръз, пъргав’. 

Поповско.
Хазман пр  — от тур. azman ’голям, гра

маден’. Габрово, 1833.

Хазърбас&нов ф  — от тур. hazirbasan 
’който стъпва на време, на място*. Карно
бат, 1908, Габрово, Сливен, Бургас.

Хаида ж — може би от турско л. и. 
Хайде. Карлово, р. 1897-

Хаирлов ф  — от ар.-тур. hayirll ’благо
получен’.

Хайвериванов ф  — от хавер Иван; вж. 
Хайверов. Русе.

Хайверков ф — от диал. *хайверко; вж. 
Хайверов. Сомовит, 1917, Пловдив.

Хайверов ф — от диал. (х)авер ’приятел, 
близък’ (от ар.-тур. havari ’привърженик, 
последовател’), видоизменено под влия
ние на думата хайвер. Поповица (Асенов- 
градско), Етрополе, Сливен.

Хайвяров ф — разновидност на Хай
веров. Пещера.

Хайгъров ф — вм. Айгъров. Гулянци, 
Долни Вит (Никополско), Нова Загора.

Хайдаров ф — вм. Айдаров. Варна.
Хайдудов ф  — разновидност на Хайду- 

тов. Орехово., Плевен.
Хайдуков ф — от хайдук  ’крадец’. Пи

рот, 1849. Хайдуковски ф. Ббженица (Бо
тевградско).

Хайдула ж — от Хаид(а) + у л а  (?) Ай
тос, р. 1922.

Хайдутов ф — от хайд ут ин  ’1. бунтов
ник; 2. разбойник, крадец’ (тур. haydut). 
Сливен, Градец (Котленско), Грудовско, 
Лясковец.

Хайдучкин ф — от диал. хайдучка  ’крад
ла’. Септември (Пазарджишко).

Хай душ е нов ф.
Хайдушки ф — по-стара форма на Хай

дутов. Лешко (Благоевградско).
Хайлазов ф — от хайлазин  ’безделник, 

ленивец’ (тур. haylaz). Русе, Варна, Тър
ново.

Хайлязов ф — разновидност на Хайла
зов. Кюстендил, 1893, Габрово, Казанлъш
ко.

Хайнаджйев и Хайнаджййски ф — вм.
Айнаджиев. Костенковци (Габровско), Их
тиман.

Хайнрих м  — нем. Heinrich. София, р. 
към 1924.
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Хайрев и Хайрьов ф  — от ха и р  'полза, 
добро’ (ар.-тур. hayir). Стара Загора.

Хайрлов ф  — стегната форма на Ха
ир лов. Габрово, 1899.

Хайтов ф — от хайт а  'скитник, бездел
ник’ (тур. hayta). Яворово (Асеновградско).

Хайчев ф. Стара Загора.
Хаканов ф — от тур. hakan ’хан, владе

тел*. Казанлък (Възраждането), Пловдив, 
1905, Панагюрище, 1904.

Халаджйев ф — от диал. халадж ия 'дрън- 
дар’; вж. Халачев. Варна.

Халаджов ф — от формата hallaci; вж. 
Халачев. Разград, Варна, Стара Загора.

Халачев ф — от диал. халач  ’дръндар’ 
(ар.-тур. halla9 ,-ci). Габрово, Търново, 
Плевен, Чирпан.

Халваджйев и Халваджййски ф  — от х а л -
ваджйя. Елена, Горнооряховско.

Халвов ф — от прякор Х алват а  или 
съкрат. от Халваджйев. Чирпан, 1917, 
Пловдив.

Халдъров ф — от тур. aldirmak ’продавам 
настоятелно, давам насила*. Търговище.

Халей м  — от фамилното име на англий
ския астроном Едмунд Хели (Halley) — 
по случай появата на „Халеевата комета“. 
Варна, 1910.

Халйев ф — от турско л. и. Али или от 
ар.-тур. hali 'празен, безстопанствен*. 
Пазарджик.

Халимбаков и Халембаков ф — навярно 
във връзка с ар.-тур. halim ’тих, кротък’. 
Пловдив.

Халйнка ж — съкрат. от Михалинка. 
Брегово (Видинско).

Халйца ж съкрат. от Михалица. Ник. 
Милев.

Халкалиев ф  — от диал. ха лка ли я  ’който 
е живял на остров Халки в Мраморно море'. 
Гоце Делчев.

Халко м  — съкрат. от Михалко. Халков 
ф. Нова Загора, Загорци (Новозагор
ско).

Хало м  — съкрат. от Михал. Хйлов ф. 
Котел, 1867, Стара Загора, 1900, Пазар
джик, Бъта (Панагюрско).

Халтев ф  — от прякор Х алт ьо  'отпус
нат, повлекан’. Преслав.

Халтъков ф  — вм. Алтъков. Жеравна 
(Котленско), 1873, Шумен, 1893, Толбу
хин, 1917, Варна.

Халчо м  — съкрат. от Михалчо. Раз
град, 1868.

Хальо м  — успоредна форма на Хало 
с меко окончание.

Халязов ф  — разновидност на Хайля- 
зов. Кюстендил, 1873.

Хамадев ф  — от пер.-ар.-тур. [hammadde 
'суров материал'. Пловдив, 1908.

Хамалйца ж — някаква разновидност 
на Михалица (?) София, р. 1904.

Хамалов, Хамалев и Хамалски ф  —
от хам алин . Берковица, 1917, Карабунар 
(Пазарджишко), Варна, Хасковско.

Хамамджйев ф  —' от диал. хамамдж йя ’съ
държател на баня' (ар.-тур. hamamci). Га- 
лац, 1857, Ловеч, 1893, Сопот, 1900, Пещера.

Хамамов ф  — от диал. хам ам  ’баня* 
или съкрат. от Хамамджйев. Търново,- 
1900, Стара Загора, 1900.

Хаманов ф  — от Хамамов с дисимила- 
ция на второто м  (?) Пловдив.

Хамбйра пр  — от хам бар  (навярно бил 
едър, „хамбарлия“, та много ядял и пиел) 
или съкрат. от Хамбарджиев. Кубрат, 
1917. Хамб&ров ф.

Хамбарджйев ф — от диал. хамбардж йя  
'съдържател на хамбар'. Разград, Горско. 
Сливово (Павликенско).

Хамбар йдов ф  — успоредна форма на 
Хамбаров с гръцка наставка -ид. Пловдив.

Хамбарлйев ф — от с. Хамбарлии (Мало- 
мирово, Елховско). Грудово, Лясковец.

Хамбарски ф — от хам бар. Калофер, 1845, 
Пазарджик.

Хамбърджйев ф  — правописна разно
видност на Хамбарджиев. Габрово (Бла
гоевградско).

Хамилтонов ф — от английското фа
милно име Хамилтон или от град Хамилтон 
в Канада. Варна, 1940 (Павли Ставрев 
Хамилтонов).

Хамсйев ф  — от рибката хам сия  (?)
Хамуров ф — от ар.-тур. hamur 'тесто; 

тесткав хляб'; срв. Тестаков, Тестярков; 
или видоизменено от Ямуров. Сливен.

Хана1 ж — вм. Ана. Санданско.
Х&на2 п р  — от ха н  или съкрат. от Хан- 

джията. Етрополе, 1843.
Хангел м  — съкрат. от Архангел. Хан- 

гелов ф.
Хан джйев и Ханджййски ф — от хандж ия  

'съдържател на хан'. На разни места из 
страната.

Хандирйнски ф  — навярно от тур. hanidir 
'от доста време* (?)

Хандйрчев ф  — от прякор Х а н д ъ р ч о  
'който все припомня, напомня' (от тур. 
andirmak 'припомням, напомням'). Сливен.

Хаников ф — от Ханев с вмъкнато ик  
(ек). Лясковец.

Ханимски ф — разновидност на Ханъмов 
(?) Долни Дъбник (Плевенско).

Ханка ж — вм. Анка. Вайганд.
Хано м  — разновидност на Ханьо. Ни

копол, 1648.
Ханс м  — нем. Hans. Карлово, р. 1932 

(майката немкиня), Михайловград, р. 1933, 
София.

Ханто м  — вм. Анто. Хан то в ф. Панагю
рище, 1893, Пазарджик.

Ханчо м  — умалит. от Ханьо. Севлиево. 
Ханчев ф. Севлиево, 1893, Тетевен, 1893, 
Свищов.
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Ханъмов ф  — от ха н ъ м а  'женена турки- 
ня* (тур. hamm). Бургас.

Ханъшев и Ханъшов ф  — от тур. *аш1- 
mi§ ’споменаване* (?) Пловдив.

Х&ньо м  — вм. Аньо. Х&нев ф. Севлиево. 
Ханевски ф . Русе.

Харадйнов ф  — от тур. yaradan ’създа
тел, творец’ (?) Пловдив.

Харадия ж — видоизменено от Харетина 
(?) Крумовградско.

Харакемйнев ф  — от диал. харакЬ М и ньо  
’пъргавият Миньо* (от ар.-тур. hareketli 
’подвижен, пъргав*) ?

X ара лаков ф  — вм. X ар лаков.
Харалам м  — съкрат. от Хараламби. 

Котел, 1867, Разград, 1882. Хараламов ф. 
Златарица (Еленско).

Хараламби м — разновидност на Xара- 
лампи с новогръцко озвучаване на м п  в 
м б . Хараламбиев ф.

Хараламбйна ж — женска форма от Ха
раламби. Рядко.

Хараламбов ф  — разновидност на Хара
ламбиев.

Харалампи(й) м  — гр. XapaXcljmoc ’свет
нал от радост’ — име на календарски све
тия. Нарядко из цялата страна. Харал&м- 
лиев ф.

Харалампия ж — женска форма от Хара- 
лампи. Етрополе, 1883.

Харалампов ф  — разновидност на Хара- 
лампиев. Санданско.

Харалан м  — от Харалам с по-разпро- 
страненото окончание -а«. Шумен (мнозина), 
Севлиево, 1882, Хасково, Чирпанско. Ха- 
раланов ф.

Хараланка ж — женска форма от Хара
лан. Шумен.

Харамйев ф  — от ха р а м и я  ’разбойник; 
хайдутин* (ар.-тур. harami). Елена, 1917, 
Пловдив.

Харачев ф  — може би съкрат. от Хара
черов. Сливен.

Харачеров ф  — от диал. харачер  ’бирник 
по данъка харач в турско време* (от ар,- 
тур. harami). Казанлъшко, Казанлък, 
Стара Загора, Айтос.

Харбалйев ф  — от диал. ха р б а лй я  ’въо
ръжен с харба (вид копие)’ Пловдив.

Харбалов и X ар боло в ф — видоизменено 
от Харбалйев. Хасково.

Харбов ф — от ар.-тур. harbi ’военен* 
или съкрат. от Харбалов. Котел, Варна, 
Каварна.

Хардалиев ф  — от с. Харделово (Лкле
ково, Асеновградско). Пловдив.

Хардалов и Хардалев ф — от диал. хардал  
’синап’ (ар.-тур. hardal) или съкрат. от 
Хардалиев. Карнобат, Бургас, Стара За
гора.

Хардйн м  — видоизменено от Хордин (?) 
Говежда (Михайловградско), р. 1927.

Хареев ф — видоизменено от Хариев (?\ 
Търговище, Русе.

Харета ж — женска форма срещу Харит. 
Еленско.

Харетйна ж — разновидност на Харитина. 
Копривщица.

Харзалов ф  — от ар.-тур. arzuhal ’за
явление, молба*. Стара Загора.

Хари м  — съкрат. от Харит, Харизан, 
Харалам пи или друго подобно име. Плевен, 
Враца. Харйев ф.

Харизан м  — от диал. харизан  ’подарен’ 
(от гр. хаР*С<*> ’подарявам*). Босилеград, 
Севлиево, Търговище. Харизанов ф. На 
разни места.

Харизана ж — женска форма срещу ха
ризан. Разград.

Харизанка ж — умалит. от Харизана. 
Тервелско.

Харйклия ж — гр. ХарСхХвса ’прочута 
с доброта*. Македония.

Харйско м  — видоизменено от Харизан. 
Харйсков ф. Търлис (Южна Тракия), Ра
китово (Велинградско), Пещера, Банско, 
Златоград.

Харйт м  —  гр. Xocpcg, -txog, от 
’прелест, добрина*. Харйтов и Харйтев ф . 
Шумен, 1860, Ивайловград, Момчилград- 
ско, Кърджалийско, Чепеларе, Смолян, 
Смоля нско.

Харитйн м  — от Харит +  ин. Харитй- 
нов ф.

Харитйна ж — гр. X a p t вж. Харит — 
име на календарска светица. Типично за 
Копривщица.

Харитйя ж — разновидност на Харитина. 
Синод, именник.

Харитомена ж — гр. XaptxcopdvY] ’преле
стна, очарователна*. Единичен случай.

Харитон м  — гр. Xaptxtov от х^Р  ̂ ’пре
лест, добрина’ — име на календарски пре
подобен. Битоля, Криводол (Врачанско), 
Стубел, Горна Вереница (Михайловград
ско). Харитонов ф. Радомир, Златарица 
(Еленско), Варна.

Хариченов ф — навярно вм. Харичеров с 
дисимилация на едното р.
* Харичеров ф — вм. Харачеров. Габрово 
(гроб).

Харлаков ф — от диал. х ъ р ла к  ’мършаво 
добиче, дръглаш’. Габрово, 1900.

Харлов ф . Долна Оряховица, Пловдив, 
Стара Загора.

Харманджйев ф — от хармандж йя  ’който 
вършее на харман’. Враца (псевдоним).

Харманзов ф — някаква разновидност на 
Харманджиев (?) Сливен.

Харов ф — от прякор Х а р о  ’зъл, омразен 
старец’ (?) Алфатар (Силистренско).

Харсъзов ф — от диал. хъ р с ъ з  ’крадец  ̂
(тур. hirsiz) или от арсъзин  ’безсрамник’ 
(ар.-тур. arsiz). Русе, Сливен.

518



Хартарски ф — правописна разновидност 
на Хъртарски. Берковица.

Хартйев ф — от ха р т и я  (?) Търново 
(мнозина).

Хартманов ф  — от нем. Hartmann.
Харутюн м  — изопачено от Харитон (?) 

Кесарево (Горнооряховско).
Харчев ф — от харч  ’разноски’ (?) Варна, 

1900, Каварна.
*Хаса ж — вм. Аса. Хасин ф. Бистрица 

(Софийско).
Хасакйев ф — вм. Хасекиев. Белоград

чик, 1893.
Хасев ф — вм. Асев или от ар.-тур. has 

’чист, без примеси*. Варна.
Хасекйев ф — от диал. хасекйя  ’телохра

нител’ (от ар.-тур. hasseki). Плевен, 1908, 
Габрово, Орехово.

Хаскюлев ф — сбита форма от *Хаскьой- 
лиев (от Хаскьой=Хасково). Стара За
гора — старо.

Хастагеоргйев ф — от диал. хаст а  ’бо
лен* (пер.-тур. hasta) и Георгиев; срв. 
Боленгергов. Русе.

Хасчйев ф — от диал. *хасчия ’който 
много бърза или се спуща стремител
но* (от тур. hiz ’бързина, устрем’). Севли
ево.

Хасъмски ф — от ар.-тур. hasim ’про
тивник (в съдебно дело)* или от тур. hisrni 
’роднина*. Троян, Летница (Ловешко).

Хасърбасанов ф — вм. Хазърбасанов. 
Карнобат, 1908.

Хасърджйев ф — от диал. хасърдж ия  
’рогозар’ (ар.-тур. hasirci). Каблешково 

(Поморийско).
Хатев ф — вм. Хатов. Бургас, 1908, 

Карнобат.
Хатйбов ф — от ар.-тур. hatip,-bi ’ора

тор; мохамедански проповедник*. Търново, 
Пловдив.

Хатов ф — от диал. хат  ’яздителен кон, 
ат’ (тур. at); срв. Хайгъров. Стара Загора, 
1878, Самоков.

Хафузов ф — от ар.-тур. hafiz ’който 
знае корана наизуст; прен. глупав’. Енина 
(Казанлъшко).

Хахамов и Хахамски ф — от ха хам ин  
’еврейски свещеник *(евр.-тур. haham). Долна 
Диканя (Радомирско).

Хачо м  — вм. Ачо. Рудозем, 1954.
Хашалов ф — видоизменено от ар.-тур. 

ha§an ’разхайтен, лекомислен’ (?) Градец, 
Медвен (Котленско), 1917, Търново, Варна.

Хашамов ф — разновидност на Хашла- 
мов или на Хашалов (?) Чирпан.

Хашанов ф — разновидност на Хашамов 
или на Хашнов (?)

Хашлаков ф — от диал. хаш лак  ’скитник, 
несретник*. Шумен.

Хашламов ф — от тур. ha§lama ’попарен» 
сварен’. Шумен, Дивдядово (Шуменско).

Хашнов ф  — от ар.-тур. ha§in ’груб, 
жесток*. Орехово, Ловеч, София, 1893, 
Бургас.

Хашъмов ф  — вм.Хашамов. Панагюрище.
Хвалаббгов ф  — от хвала  богу  — поради 

често повтаряне на тоя израз. Лом, 1882.
Хвалджййски ф  — от диал. хвалдж йя  

’който (се) хвали*.
Хвалевски ф — от прякор Х вальо  ’който 

хвали*. Видима, Ново село (Троянско), 
Ловеч, Русе.

Хвойнов ф — от дървото хвойна  или от 
село Хвойна. Левочево (Смолянско).

Хвъргачев ф  — от диал. хвъргач  *?* 
Елена, 1893.

Хвърго м  — писмена разновидност на 
Върго.

Хвъркашки ф — от прякор Х в ъ р к а т и я . 
Манастирище (Ореховско).

Хвърковачки ф  — от Хвърковичката ма
хала в с. Падеш (Благоевградско).

Хвърколачки ф — разновидност на Хвър
ковачки. Падеш (Благоевградско).

Хвъркотйлев ф — от диал. *хвъркот ило  
’буйно хвърчене’ (?) Плевен (външно лице).

Хвърлйнгов ф — навярно видоизменено 
от Върлинков. Лясковец.

Хвърльо м  (или пр) — „подхвърлено дете“; 
вж. Върго. Хвърлев ф. Попово, 1908.

Хвърчанов ф — от прякор Х въ р ч а н  ’който 
„хвърчи“, като ходи или работи’. Нова 
Загора.

Хвърчйликов ф — от Хвърчилков с вмък
нато и (е).

Хвърчилков ф . — от прякор Х върчйлко \ 
вж. Хвърчанов. Бяла.

Хедев ф — може би от ар.-тур. hediye 
’дар, подарък’. Пловдив.

Хекймов ф  — от диал. х е к й м и н  ’лекар’ 
(ар.-тур. hekim); срв. Лекарски, Докторов. 
Пещера, 1860, Горна Оряховица.

Хелга ж — шведско име Helga ’величе
ствена’, заето по литературен път. Михай
ловград, р. 1934. Единичен случай.

Хелея ж — име на героиня от френски 
роман. Единичен случай.

Хелиос м  — гр. *’ЯХьос ’слънце*. Едини
чен случай.

Хелия ж — име на героиня от френски 
роман. Единичен случай.

Хеляков ф — от ар.-тур. helak ’отпаднал, 
изнемощял’. Варна.

Хени ж — съкрат. от Хенриета. Габрово, 
1960.

Хенри м  — съкрат. от Хенрик. Враца, 
р. 1958.

Хенриета ж — женска форма срещу Хен
рик. Враца, р. 1957, Мездра, р. 1959.

Хенрих м  — кръстоска от германско Хен
рик и немско Хайнрих. Търново, р. 1923.

Хентов ф — може би от израза хента- 
пент а  ’бавно, едвам*. Самоков.

Хеомия ж. (Хеомия. М. Мусова, р. 1931).
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Хераклйя ж — вж. Ираклия. Сливница, 
р. 1903.

Хергелджйев ф — вм. Хергеледжиев. Ви
дин, Варна.

Хергеледжиев ф — от диал. хергеледж ия  
’пастир (или стопанин) на конско стадо’ 
(пер.-тур. hergeleci). Провадия.

Хергелйев ф — от диал. *хергелйя  ’сто
панин на стадо коне’ или ’неприучен да 
работи, разпуснат’ (от пер.-тур.) Варна.

Хереледжйев ф — видоизменено от Хер
геледжиев. Роза (Ямболско).

Хермалйн м  — кръстоска от Херман и 
херм елин . Шумен, р. 1959.

Херман м  — нем. Hermann. Велинград, 
р. 1926.

Хермйна ж — нем. Hermine. София, 
р. 1936, Търново, р. 1942, Трън, р. 1908.

Хернани м  — исп. Hern an i, у нас дошло 
покрай драмата на Виктор Юго.

Херо м  — съкрат. от Херувим. Херов ф. 
Хасково.

Херовйм м  — вм. Херувим. Врачанско.
Херовймка ж — женска форма срещу 

Херовйм. Врачанско.
Херодот м  — старогр. *Hpd8oxog — име 

на бележит древен историк. Херодотов ф. 
Драгоман, 1957.

Херофйм м  — кръстоска от Херувим и 
Серафим. Херофймов ф. Берковица.

Херсон м  — от името на град Херсон в 
СССР. Караполци (Елинпелинско), р. 1959.

Хертеленди ф. (Георги Янушев Херте- 
ленди, Мария Иванова Хертеленди, Стара 
Загора, 1960).

Херувйм м  — от херувим , според библей
ската ангелология: ангел от висш разред, 
евр. „с пламенен меч“. Бургас. Херувймов ф. 
Червен брег, Микре (Ловешко).

Херувйма ж — женска форма от Херувим. 
Самоков.

Хесапчйев ф — от диал. хесапчйя ’който 
умее да смята’ или ’който си прави сметка за 
всичко’ (ар.-тур. hesap^i). Габрово, Сев
лиево.

Хесекйев ф — вм. Хасекиев.
Хетемов ф — от ар.-тур. etem ’съвършен’ 

или вм. Етимов. Свиленград.
Хетймов ф — вм. Етимов.
Хибитлййски ф — от с. Хибитлии (Стра- 

хилово, Свищовско). Павликени.
Хигиена ж — от хигиена. Севлиево, р. 

към 1923 г.
Хйджо м  — вм. Хижо. Хйджев ф. Ка

занлък.
Хйжо м  — от Ижо с протетично х . Хйжов 

и Хйжев ф. Видин.
Хйко м  — видоизменено от Христо; вж. 

Ико. Кнежа. Хйков ф. Кнежа, Ловеч, Етро
поле, Липница (Ботевградско).

Хйлдегард;ж|— нем. Hildegard. Велинград, 
р. 1960, кръстена на баба си — немкиня.

Хйледников ф  — от диал. хйледник  ’който 
има хиляда (гроша, лири, овце)’. Стара 
Загора.

Хйли ж — женска форма срещу Хильо. 
София, р. 1908.

Хйльо м  — видоизменено от Фильо или 
Ильо. Хйлев ф. Марковча (Шуменско), 
1861, Пролез (Балчишко), Търново, Черна 
гора (Чирпанско), Стара Загора.

Хйлюп м  — видоизменено от Филип. 
Добруджа.

Химйрски ф — далечно видоизменение от 
Алтимирски. Върбица (Врачанско), Враца.

Химитлййски ф — от с. Химитлии (Ка
занлъшко). Търново, 1940, София, 1915, 
Гоце Делчев.

Хйна ж — женска форма срещу Хино или 
съкрат. направо от Христина.

Хинаетов ф — от диал. хинает  ’инат’ 
или от ар.-тур. inayet ’милост, помощ, по
кровителство’. Ловеч, 1878.

Хйндал и Хйндел м  — от Хинд(о) +  алг 
е л  (?) Хйндалов и Хйнделов ф. Копривщица.

Хйндо м  — от Хино с вмъкнато д.
Хйнка ж — умалит. от Хина. Шумен. 

Хйнкин и Хйнкински ф. Кнежа.
Хйнко м  — умалит. от Хино или съкрат. 

направо от Христо. Севлиево, Ловеч, 
Червен брег. Хйнков ф. Плевен, Алтимир 
(Ореховско). Хйнко веки ф. Врачанско.

Хйно м  — съкрат. от Христо. Етрополе, 
Луковит, Червен брег, Долни Дъбник (Пле
венско). Хйнов ф. Ловеч, Ореховско, Толбу
хин. Хйновски ф.

Хинтоларски ф. Ставерци (Ореховско). .
Хйнчо м  — умалит. от Хино, Хиньо. 

Плевен, Новопазарско. Хйнчев ф. Луковит, 
1894.

Хйньо м  — успоредна форма на Хино с 
меко окончание. Хйнев ф.

Хйпов ф — от тур. ip ’въже’ (може би от 
израза ip cambazi ’въжеиграч’). Чирпан.

Хйршов ф — от фирмата „Хирш“, която е 
строила железопътната линия Русе— Варна. 
Силистра, 1886.

Хисара ж — от ар.-тур. hisar ’крепост” 
(?) Велинград, р. 1955.

Хисов ф.
Хйта ж — женска форма срещу Хито. 

Врачанско.
Хйти ж — „модернизирано“ от Хита. 

Галатин (Врачанско), р. 1955.
Хитйл м  — от Хит(о) +  ил. Хйтилов ф . 

София, 1928.
Хйтко м  — умалит. от Хито, Хитьо. 

Ловешко.
Хйто м  — съкрат. от Христо. Карлово, 

Ловешко. Хйтов ф. Сливен, Карлово, Русе, 
1876, Казичене (Софийско).

Хйтол м  — от Хит(о) 4- ол. Хйто лов ф. 
Русе.

Хитрйдов ф — от Хитров с гръцкото 
-ид. Пловдив, 1917.
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Хитрйлов ф — от диал. *хит рил(о ) ’хит
рец’. Търново, 1893, Пловдив.

Хйтров ф — от х и т ъ р  (хитър Петър, 
хитър Никола, хитър Иван и под.) Търново, 
Лясковец, Карлово, 1893, Ловеч, Бежанци 
(Ивайловградско).

Хйтьо м  — разновидност на Хито с меко 
окончание. Ловешко.

Хйца1 ж — женска форма срещу Хицо.
Хйца2 м — западна форма на Хицо. 

Н. Геров.
Хйцо м  — съкрат. от Христо. Севлиево, 

1893, Плевен. Хйцов ф. Ловеч, 1879.
Хйчко м  — умалит. от Хицо или от Хичо. 

Хйчков ф. Севлиево, 1905, Ловешко.
Хйчо м  — разновидност на Хицо, Хито 

с друго окончание. Хйчев ф.
Хлабур м . Етрополски манастир, 1648.
Хлебанов ф — от диал. * х м б а н  ’който се 

хили, усмихва’ (?) Ник. Милев.
Хлебаров и Хлебарски ф — от хлебар. 

Стара Загора, Плевен, Враца, Кнежа, 
Горно Вършило (Пазарджишко).

Хлебович ф. Шумен.
Хлътев или Хлътов ф. Копривщица (Га

врил Хлътев — истинското име на Г. Бен
ковски).

Хлестов ф — от прякор Хлест ьо  ’който се 
хлещи, ходи леко облечен’ (?) Ляско
вец.

Хобо м  — от диал. дба , ’два, двама’ — 
пожелателно име: новороденият син да за
мести двамата умрели преди него(?)Хобов ф. 
Стара Загора. Чирпан.

Хобчо (Хопчо) м  — умалит. от Хобо. 
Хобчев (Хопчев) ф. Стара Загора, 1940

Ходала пр  — срв. Худал. (Велчо Хари- 
занов Ходала, земеделец — Враца, 1949).

Ходалина ж. Стара Загора, р. 1959.
Ходжев и X6джов ф — от прякор Ходж а  

(та). Стара Загора, Свиленград, Златарица 
(Еленско), Калугерово (Ботевградско).

Ходйна ж — може би от рум. hodina ’по
чивка, спокойствие’. Разград, р. 1896.

Ходо м. Кичевско.
Ход улов ф — вм. Фудулов.
Хойко м  — видоизменено от *Ходько. 

умалит. от Ходо. Перник, 15—16 век.
Хоко м  — видоизменено от Хойко. Чип

ровци (Михайловградско).
Холайолчев ф — разновидност на Холиол- 

чев. София (гроб).
*Холе или *Хольо м  — навярно съкрат- 

от Тихол.
Холев ф. Котел, 1960. Холевич ф. Стар 

котленски род с доста представители и в 
Каварна.

Холиолчев ф — може би от Холе и Олчев. 
Охрид.

Холтаджиев ф — от диал. хдлт адж ия  ’въ
дичар’ (тур. oltaci). Петелово. Пчеларово 
(Кърджалийско).

Холянов ф. (Куцовласи от Кишлък, Ма
кедония — в Пещера и в Ракитово (Велин- 
гр адско).

Хомков ф. Чепеларе, 1958.
Хомолов ф. Варна, 1957.
Хонгов ф — може би някаква разновид

ност на Хомков (?) Казанлък.
Хоноратов ф — от рум. onorat ’почитан, 

почетен’. Пловдив, Бургас.
Хонтериев ф — може би далечно видоиз

менение от ант ерйя  (?) Кърджали.
Хопчо м у Хопчев ф — вж. Хобчо, Хобчев. 

Стара Загора.
Хорба м  — западна форма на Хорбо.
Хорбин ф. Цариброд, 1917.
Хорбо м . Хорбо в ф. Котел, 1893.
Хорветов ф — видоизменено от Хърва- 

тов (?) Русе, 1936.
Хоридан м  — видоизменено от Йордан (?) 

Трънско.
Хормузов ф — разновидност на Урму- 

зов. Бургас.
Хоро и Хорьо м  — съкрат. от Прохор 

или видоизменено от Форьо. Хоров ф. 
Пловдив. Хорев ф. Нова Загора (гроб).

Хороза пр  — от тур. horoz ’петел*. Стара 
Загора. Хорозов ф. Арбанаси (Търновско), 
1867,Стара Загора, Милковица (Никополско).

Хоройгров ф — от хоройгрец. Долистово 
(Станкедим итровско).

Хотаков м  — вм. Фотакев. Луковит.
Хоти м  — вм. Фоти. Хотев ф. Стара За

гора, 1883.
Хотйн м  — от Хот(и) +  ин. Хотйнов ф. 

Силистра, 1917.
Хотнишки ф — от с. Хотница (Търнов

ско). Търново, Чолаковци (Търновско).
Хото м  — видоизменено от Фотьо. Брест 

(Никополско). Хотов ф. Никопол, Брест.
Хохоров ф — от тур. horhor ’звукоподра- 

жание за шум на буйна река’ с изпадане на 
едното р  (?) Измаил, 1857.

Хочо м  — умалит. от Хото. Хочев ф.
Хощеров ф — от диал. дщ ур  ’род, по

текло’ — поради често повтаряне на тая 
дума (?) Сливен, Шумен.

Храбро м  — от хр а б ъ р . Храбро в ф. Сли
вен, Попица (Белослатинско).

Храбър м  — навярно от старобългар
ското Черноризец Храбър.

Храненишки ф  — от прякор Х раненика . 
Литаково (Ботевградско).

Хранешки ф — съкрат. от Храненишки. 
Радотина (Ботевградско).

Хранйл м  — от Хран(о) +  и л .
Хранймйр м  — старинно име „който пази 

мира“. Вайганд, Синод, именник.
Хранймйра ж — женска форма от Храни- 

мир. Синод, именник.
Хранйслав м  — старинно име „който пази 

славата (си)“. Вайганд, Синод, именник.
Хранйслава ж — женска форма от Храни- 

слав. Синод, именник.

521



Хранко м  — умалит. от Храно. Хранков 
ф. Русе, 1900, Светогорци (Пазарджишко).

Храно м  — съкрат. от Хранимир или 
Хранислав. Радомирско. Хранов ф. Радо
мирско, Брезник, Свогенско, Софийско.

Хрантуланов ф  — от диал. * хр а н т ула н  
’хрантутеник’. Варна, 1940.

Храньо м  — успоредна форма на Храно с 
меко окончание. Хранев ф. Разград, 1870.

Храшко м  — от Рашко с протетично х  
или видоизменено от Храно.

Хрелка п р  — от старинно х р ъ л , *хрел  
’бръз, стремителен’ (?) Копривщица, 1852, 
1849.

Хрелко м  — умалит. от Хрельо. Хрел- 
ков ф. Копривщица, Бела Слатина.

Хрелопанов ф  — вм. *Хралупанов, от 
диал. * хр а луп а н  ’който живее в хралупа’ 
(?) Елена, Търново.

Хрельо м  — вж. Хрелка. Хрелев ф. Са
моков, Търново, Драгижево (Търновско).

Хренко м  — от Френко с преход на ф в 
х . Хренко в ф. Пловдив.

Хрено м  — от Хренко (смятано като 
умалително). Хренов ф.

Хризантем м  — мъжка форма от Хризан
тема. Варна, 1956 (дете).

Хризантема ж — от цветето хризант ем а. 
София, р. 1917, Пловдив, 1924.

Хрйлов ф — може би вм. Ри лов. Плов
див, 1949.

Хрис м  — от гр. ’златен; злато’.
Варна.

Хрйса ж — от гр. ХРМ ’златна*. Сви
ленградско, Грудово, Каварна, Разград, 
Шумен, Преславско, Гоцеделчевско.

Хрисава ж — от гр. хРиаоФ1 ’злато*. 
Русе.

Хрисавка ж — умалит. от Хрисава. 
Шумен.

Хрисан м  — кръстен на дядовците си 
Христо и Златьо. Шумен, 1942.

Хрйсанда1 м  — видоизменено от Хрисант. 
Типично за Стара Загора. Хрйсандов ф. 
Стара Загора, Разград, 1920.

Хрйсанда2 ж — по-стара форма на Хри- 
санта. Свищов.

Хрйсанда3 ж — видоизменено от Алексан
дра. Скравена (Ботевградско).

Хрисанди м  — разновидност на Хрйсанда1. 
Малко Кадиево (Старозагорско).

Хрисанка лс умалит. от Хрисанта. 
Шумен.

Хрисант м  — от гр. Xpuaavfrog ’златно 
цвете’ — име на календарски светия. Ка
лофер, 1853, Панагюрище, 1853, Харманлии. 
Хрисантов ф. Харманлии, Хасково, Славя
ново (Плевенско).

Хрисанта ж — женска форма срещу Хри
сант. Типично за Свищов; Видин, Павли
кени, Горна Оряховица, р. 1894.

Хрисафа ж — женска форма срещу 
Хрисафи.

Хрисафи м  — от гр. хРиаоИРь ’злато’ . 
Болград, 1857.

Хрисен м  — от Хрис +  ен . Хрисенов ф. 
Пещера, 1900.

Хрйси ж — от гр. xpuai5 ’злато’. Русе,
1938.

Хрисимйр м  — видоизменено от Христо и 
преосмислено по хрисим  и м ирен . Варна, 
р. 1956, Русе, р. 1958, Мездра, р. 1959, 
Дол. Богров (Софийско), р. 1955.

Хрисимйра ж — женска форма срещу 
Хрисимир. Ново, рядко.

Хрисйн м  — от Хрис +  и н > Хрисйнов ф. 
Пещера.

Хрйска ж — умалит. от Хриса или от 
Христа. Типично за Шумен; Русе, Разград, 
Варненско.

Хрйско м  — умалит. от Христо. Хрйсков ф 
Ихтиман.

Хрисо ж — разновидност на Хриса. Бур
гас, Ямбол.

Хрисовергйев ф — от диал. *хрисовергия  
’златодарител’. Асеновград, 1900.

Хрисомйр м  — разновидност на Хрисимир. 
Шумен, р. 1959.

Хрисона ж — от Хрисо -J- на. Лесово 
(Ямболско).

Хрисонка ж — умалит. от Хрисона. Шу
мен, Мелница (Елховско).

Хрисостома м  — от гр. хрисботвДО 
’златоуст*. Варна, 1958. Хрисостомов ф.

Хрйста ж — женска форма от Христо. 
На разни места из страната.

Христак м  — съкрат. от Христаки. Ко
тел, 1843, Севлиево, р. 1852.

Христаки м  — от Христо с гръцка умалит. 
наставка -аки. Старо. Христйкев и Христа- 
киев ф. Стара Загора, Враца, Свищов
ско.

Христан м  — от Христ(о) +  ан. Ново
загорско, Плевен, Плевенско, Михайлов
град. Христанов ф. Плевен, Казанлък.

Христана ж — женска форма срещу Хри
стан. Ботевградско.

Христанко м  — умалит. от Христан. 
Христанков ф.

Христем м  — навярно кръстоска от Хри- 
стен и циганско Рустем. Христемов ф. 
Михайловград.

Христен м  — от Христ(о) -\- ен. Липница 
(Ботевградско).

Христена ж — женска форма от Христо. 
Ботевградско.

Христенка лс умалит. от Христена. 
Ботевградско.

Хрйстикаж — умалит. от Христа. Шумен.
Христйл м  — от Христ(о) +  ил. Вайганд, 

Синод, именник.
Христилйя ж — може би от Христо и 

Илия. Шумен, р. 1922.
Христимйр м  — вм. Хрисимир (?) Русе, 

р. 1959.
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Христйна ж — гр. XpiortvYj, женска 
форма от Христо — име на календарска 
светица. Из цялата страна.

Христйнка ж — умалит. от Христина.
Хрйстица ж — умалит. от Христа. Русе, 

1936.
Християн м  — от хр и ст и я н и н . Христия- 

нов ф. Давидово (Търговишко).
Християна ж — от хр и ст и ян ка . Разград, 

Богатово (Севлиевско).
Хрйсто м  — от Исус Х р и с т о с .  Доста 

разпространено из цялата страна. Хрйстов 
ф . Хрйстович ф. Стара Загора, Пловдив. 
Хрйстовски ф. Радотина (Ботевградско).

Христодобрев ф — от Христов и Добрев.
Христодор м — гр. XpioxiScopoc ’дар отХрис- 

та*. Хасково, Стара Загора. Христодоров ф.
Христодул м  — гр. ХрюгбдооХод ’раб на 

Христа*. Кюстендил, 1845, Сливен, 1825, 
Пещера, 1853. Христодулов ф. Ямбол, 
1860, Пловдив, Хасково.

Христоз м  — от Исус Христос с озвуче
но с. Асеновградско, Първомайско, Кърджа
лийско. Христбзов ф. Чирпан, Чирпанско, 
Първомайско, Карлово, Старозагорско, 
Кърджалийско.

Христоза ж — женска форма от Христоз. 
Асеновградско.

.Христоилйев ф — от Христов и Илиев.
Христоман м  — от Христо +  м ан. Радо- 

виш, 1917.
Христомйл м  — от Христо и -м и л  по 

подобие на Богомил.
Христомйр м  — от Христо +  м ир. Хри- 

стомйров ф.
Христос м  — от Исус Х р и с т о с .  

Първомай, 1893, Харманлии.
Христосйя ж — от Христос +  ия . Кулско.
Христоско м  — умалит. от Христос. Пе

щера, 1853, Пазарджишко, Панагюрско, 
Пирдопско, Елинпелинско. Христосков ф.

Христостом м  — кръстоска от Христо и 
Хрисостома. Христостомов ф. Варна, 1940.

Христостома ж — женска форма срещу 
Христостом. Каварна.

Христофор ф — гр. Хрмтоуброс ’носи
тел на Христа, христоносец* — име на ка
ле ндарски светия. Рядко, на разни места. 
Христофоров ф.

Христофора ж — женска форма от Христо
фор. Новозагорско.

Хрйстьо м  — успоредна форма на Христо
меко окончание. Калофер,Сопот, Казанлък, 

Пловдив, Пазарджик, Стара Загора (в по
следно време официално пишат Христо). 
Хрйстев и Хрйстевич ф.

Христяна ж — женска форма от Хрйстьо. 
Асеновградско.

Хрисула ж — от Хрис(а) +  ула . Каварна, 
Демир хисар.

Хрйсчо м  — умалит.от Христо. Хрйсчев ф. 
Пазарджик, Пазарджишко, Батак, Ракитово 
(Велинградско).

Хрйша ж — вж. Хриши. Свиленград.
Хрйши ж — от Хриси с характерно за 

гърците в България изговаряне на с като 
ш. Пловдив, Избегли (Асеновградско).

*Хроле или *Хрольо м  — от гр.
’зелен’ с метатеза на плавните (?) Хролев ф•

Хролопанов ф — вм. Хрелопанов.
Хрони м  — съкрат. от Полихрон. Плов

див. Хронев ф. Смолянско, Пловдив.
Хросйна ж — вм. Фросина. Разград, 1868.
*Хруле или *Хрульо м  — от Хроле, Хро- 

льо с преход на о в у . Хрулев ф. Свищов, 
1888, Лясковец, 1890, Пловдив. Хрульов- 
ски ф. Лясковец (Възраждането).

Хруса ж — от Хриса с изговор на гръцко 
о като у  или от Руса с протетично х . Етро
полски манастир, 1648.

Хрусан м  — от Хрисан(т) или от Русан; 
вж. Хруса. Враца, 1929. Хрусанов ф. Жерав
на (Котленско), Сливен, Созопол, Враца.

Хрусана ж — от Хрус(а) +  ана. Бургаско.
Хрусани ж — разновидност на Хрусана. 

Виница (Варненско).
Хрушков ф — от чеш. hruska ’круша*. 

Горна Митрополия (Плевенско).
Хръс м . Гоцеделчевско, 15— 16 в.
Хръса ж — женска форма от Хръс. 

Трънак, 1648 (Етрополски манастир).
Хрюлювский ф — вм. Хрульовски; вж. 

Хруле. Лясковец, 1848.
Хрюстакя ж — видоизменено от *Хри- 

стакия. Търново, 1860.
Хрянов ф — кръстоска от х р я н  и Хранов.
Хтена1 м  — от старинно хт ен  ’искан, 

желан’ или съкрат. от Нехтен. Етрополски 
манастир, 1648.

Хтена3 ж — женско име срещу мъжкото 
Хтена. Видраре, Тетевен, 1648.

Хуба ж — съкрат. от Хубавена. Търнов
ско, Тревненско, Русенско, Пловдивско. 
(Модернизират го на Люба).

Хубавела ж — от диал. хубавела  ’хуба
вица’. Рядко.

Хубавелек м  — от диал. хубавеляк  ’хуба
вец*. Вайганд, Синод, именник.

Хубавей м  — от хубав , хубавец. Хасково.
Хубавена ж — женска форма срещу 

Хубавей.
Хубавейка ж — умалит. от Хубавена. 

Нова Загора, Варна.
Хубавенко м  — умалит. от Хубавей. 

Хубавейков ф.
Хубавенски ф — от с. Хубавене (Вра

чанско). Луковит, Долни Дъбник (Пле
венско).

Хубавий пр  — по-стара форма на Хуба
вия. Плевен, 1900, Севлиево, 1910.

Хубавйца ж — от хубавица . Смолян. 
Хубавйчин ф. Самоков.

Хубавия — официален прякор, от хубав. 
Плевен, 1960

Хубавка ж — от хубава. Шумен, р. 1888, 
Ямбол, Омуртаг.
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Хубавски ф — от прякор Х уб а ви й . Севлие
во, 1900.

Хубак п р  — вж. Хубяк.
Хубан м  — от х у б (а в ) . Търновско, Севлие

во, Ловешко, Стара Загора, Хубанов ф.
„ Хубана ж — женска форма срещу Хубан. 
Стара Загора, 1893,

Хубанка ж — умалит. от Хубана. Старо
загорско, Шумен.

Хубанко м  — умалит. от Хубан. Хубан- 
ков ф. Ардино.

Хубанчо м  — умалит. от Хубан. Хубан - 
чев ф. Шумен.

Хубе или Хубьо м  — успоредна форма на 
Хубо с меко окончание. Хубев ф. Рядко.

Хубеков ф —  по-нова форма на Хубяков. 
Котел, 1962.

Хубен м  — разновидност на Хубан с 
друга наставка и ударение. Пловдив, Ка
занлък, Чирпан, Стара Загора, Първо
майско, Грудовско, Провадийско. Хубенов 
ф. Хасково, Харманли, Чирпан, Пловдив, 
Асеновград, Грудовско.

Хубин м  — от Хубен с редуцирано е. 
Хасково.

Хубо м  — съкрат. от Хубан или от Хубен. 
Добревци, 1648.

Хубчо м  — умалит. от Хубан или от 
Хубен, Целина (Чирпанско), Бела Слатина. 
Хубчев (и Хубчо в) ф. Павликени, Ловеч, 
Търново, Казанлък, Енина (Казанлъшко), 
Чирпанско, Асеновград, Смолянско.

Хубьо м  — вж. Хубе.
Хубяк пр  — от хуб(ав). Котел, 1844. 

Хубяков ф. Котел, 1873.
Худал м  — от Худ(о)+ ал. Перник,

15— 16 в.
Худйнаж — вм. Ходина. Разград, р. 1885.
Худо м  — от старинно х у д  ’мъничък*; 

срв. Малчо. Худо в ф . Сливен. (Днешните 
Худови в Сливен са цигани).

Худулски ф  — вм. Фудулски.
Хуклев ф  — вм. Фуклев. Пловдив.
Хульо м  — от Ульо с протетично х . 

Приморско (Бургаско), 1962. Хулев ф. 
Айтос, Бургас. Хульов ф. Борово (Гоце- 
делчевско).

Хумарски ф — от диал. *хум ар  9който 
копае и продава хума*. Люти дол (Врачан
ско), Луковит, Айтос.

Хумбаджиев ф — от диал. *хумбадж ия  
’който прави хумби или живее в хумба 
(укрепена изба)*. Разград.

Хуменков ф  — вм. Уменков. Боженица 
(Ботевградско).

Хумков ф.
Хумов ф.
Хунджев ф — от Хунчев с озвучаване на 

нч в ндж. Пловдив.
Хундин (?) Ник. Милев.
Хуно м  — вж. Уно. Хуно в ф.

Хунчо м  — умалит. от Хуно. Хунчев и 
Хунчовеки ф. Луковит.

Хурмузов ф — вм. Хормузов, Урмузов. 
Поморие, 1900.

Хуршй ж — вм. Фурши. Виница (Вар
ненско).

Хутов ф — разновидност на Футов (?) 
Беляковец (Търновско).

Хъдев ф — може би от х ъ  де — поради 
често повтаряне на тоя израз (?) Казанлък.

Хъков ф — може би видоизменено от 
Хърков с изпадане на р. (В стихотворение 
от Яворов).

Хълчев ф. Ксанти, 1917, Пещера, Плов
див (мнозина), Варна.

Хъндърчев ф.
Хънза ж — в песен от Устово (Смолянско).
Хънков ф  — от прякор Х ъ н к о  ’който 

мънка* (?) Карнобат, Варна.
Хънтов ф. Казанлък.
Хънхънов ф  — от тур. himhim ’който 

говори през нос; гъгньо*. Стара Загора, 
1900.

Хърватов ф — от диал. хъ рват ин  ’ла
комец, ненаситник, гладник’. Габрово, 
Търново, Варна, Силистра.

Хърков ф — от прякор Х ъ р к о  ’който все 
хърка’. Ямбол, 1900, Сливен, Бургас, Ца- 
лапица (Пловдивско), Пазарджик.

Хърлев ф — от старинно х ъ р л  ’бръз, 
стремителен’ или от прякор Х ъ р ль о  ’со- 
полко*. Казанлък, Стефаново (Ловешко), 
Узунджово (Хасковско), Прилеп.

Хъров ф — разновидност на Хърьов, 
Павликени.

Хърсов ф  — вм. Хърсев (?) Ник. Милев.
Хърсьо м  — от ар.-тур. hirs ’страст, же

лание, алчност’ (?) Любимец (Свиленград
ско), Големо Пещене (Врачанско), р. 1933. 
Хърсев ф. Алфатар (Силистренско), Карно
бат, Ивайловградско.

Хъртарски ф — от диал. *хърт ар  ’който 
обучава хъртове’. Ореховско.

Хърчев ф  — от диал. *хърчо  ’свадлив 
човек* (от тур. hir^in свадлив, избухлив*. 
Велинград (помаци).

Хършев ф  — разновидност на Хърчев (?) 
Пещера.

Хърьов ф — видоизменено от Хъхрев или 
от Хърлев (?) Драгоево (Преславско).

Хъстов ф. Славянци (Карнобатско).
Хъхрев ф  — от прякор Хъхрьо ’който 

хъхре’. Пловдив.
Хъшев, Хъшов и Хъшовски ф — от хъ ш

’1. скитник, безделник; 2. бунтовник*. Ста
ра Загора, Търговище, Хасково; Видин, 
1897, Чирпан; Русе.

Хъшъмбв ф  — вм. Хашамов. Чирпан, 
1920.

Хюлюпчо м  — видоизменено от Филипчо. 
Сливенско — нар. песен.
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ц
Цабала ф— някаква разновидност на 

Цамбов (?) Банкя (Софийско).
Цагарски ф — видоизменено от гр. 

Toa-pictpYjc ’обущар’; вж. Цанкаров. Бо
тевград (стари преселници от Яна, Со
фийско, и според преданието от албанско 
потекло).

Цагов ф — видоизменено от Чагов или 
от Цаков (?) Бела Рада (Видинско).

Цайко м  — от Стайко с преход на cm  в ц. 
Брусен (Тетевенско). Цайков ф. Осиковска 
Лакавица (Ботевградско).

Цайно м — от Стайно; вж. Цайко.
Цайо м — от Стайо; вж. Цайко. Влаш

ко село (Врачанско), р. 1857. Цайов ф. 
Калугерово (Ботевградско).

Цака ж — женска форма срещу Цако. 
Ботевград, Ботевградско, Трънско.

Цакалов ф — разновидност на Чакалов 
(?) Загражден (Никополско).

Цакански ф — може би вм. Цакински — 
от Цака. Вършец.

Цаки м — разновидност на Цако. Те
тевен. Цакев ф .

Цаклев ф — от Цъклев с изясняване на
ъ. Белица (Разложко).

Цакманов ф — от диал. *цакм ан  ’заяд
лив човек* (от гр. Tootxa>|ia ’заяждане, 
караница).

Цако м  — видоизменено от Стамен, Стан
ко, Стефан или друго подобно име с начал
но cm. Ботевград, Врачанско, Луковит, 
Луковитско, Кула. Цаков ф. Ботевград, 
Враца, Луковит, Орехово, Лясковец, Бе- 
ленско, Кубратско, Банско. Цаковски ф. 
Бела Слатина, Ботевградско.

Цала ж — женска форма срещу Цало, 
Цальо. Луковит, Тетевен, Ловеч, Старо 
село (Троянско), Кула.

Цалбуков ф. Казанлък.
Цалка ж — умалит. от Цала. Ловеч.
Цалко м  — умалит. от Цало, Цальо. 

Цалков ф.
Цало м  — разновидност на Цело в го

вори, дето старото цгь дава ца. Кнежа, Ло- 
пян (Ботевградско), Баховица , Угърчин 
(Ловешко). Цалов ф. Лопян, Баница (Вра

чанско), Бойница (Кулско), Плевен, Сли
вен, 1843. Цаловски ф.

Цальо м  — успоредна форма на Цало с 
меко окончание. Осиковица (Ботевград
ско). Цалев ф. Луковит. Цальов ф. Етрополе 
(от Лопян).

Цамбов ф — от гр. таарте£ ’грозд* или 
от xaaprcodva ’гайда* (?) Диканя (Радомир
ско).

Цампарев и Цампаров ф — от диал. *цам - 
пар  ’гроздар* (от гр. тазсрх£ ’грозд’). Сви
щов, 1888, Варна.

Цана ж видоизменено от Стана, Ста- 
мена или друго подобно име; вж. Цайко. 
Търновско, Беленско, Ботевград, Ботев
градско. Цанин ф. Вълчедръма (Ломско). 
Цанински ф. Луковит.

Цанда ж — от Цана с вмъкнато д. Сли
вен, р. 1887. Цандин ф. Михайловград.

Цандьо м  — от Цаньо с вмъкнато д. 
Лисец, р. 1858, Баховица (Ловешко), Ло
веч. Цандев ф. Ловеч, Търново, Сливен.

Цане м  — разновидност на Цано, Цаньо. 
Цанев ф.

Цанеков ф — от Цанев с вмъкнато ек. 
Казанлък.

Цани м  — североизточна форма на Цане. 
Лясковец. Цанев ф.

Цанйл м  — от Цан(ьо)+ил. Търговищ
ко, 17 в.

Цанимйра ж — кръстоска от Цана и 
Станимир.

Цанка ж — умалит. от Цана. Търновско, 
Ботевградско. Цанкин и Цанкински ф. 
Терзийско (Троянско).

Цанкаров и Цанкарски ф—от гр. Toa x̂aprjg 
’обущар’. Луковит, Пловдив.

Цанке м  — югозападна форма на Цанко. 
Цанкев ф.

Цанко м  — умалит. от Цано, Цаньо или 
видоизменено направо от Станко, Стамен- 
ко или друго подобно име с начално cm. 
Търново, Търновско, Ловеч, Плевен, Бо
тевград, Кула. Цанков ф. Търново, Габ
рово, Орехово, Етрополе, Сопотско. Цан- 
ковски ф. Липница (Ботевградско).

Цано м  — от Стамен, Стоян или друго 
подобно име; вж. Цайко. Ботевград, Пир-

525



доп, Белослатинско, Видин. Цанов и Ца- 
новски ф .

Цаноя м  — от Станоя; вж. Цайко.
Цанпара п р  — вж. Цампаров. Ловеч, 

1878.
Цануйко м  — от Цан(о) +  г/ц/со. Цануй- 

ков ф.
Цануш м  — от Цан(ьо)+#и/. Търговищ

ко, 17 в.
Цануша ж — от Цан(а)+ у ш а .
Цанцаров ф  — от диал. цанцар  ’малка 

горска птичка* (?) Дерманци (Луковитско).
Цанчо м  — умалит. от Цаньо. Сухин

дол. Цанчев ф.
Цаньо м  — успоредна форма на Цано с 

меко окончание. Трявна, Търново, СИзБ.- 
Цанев ф.

Цапалов ф  — от диал. цапало  ’хлевоуст 
човек или псувач*. Нова Загора, 1917, Лом, 
1960.

Цапаров и Цапарски ф  — разновидност 
на Цапалов или на Цампаров. Тревненско, 
Плевен, Гоце Делчев.

Цапев ф — разновидност на Цапов.
Цаперков ф — от местност Цаперката 

край Русе. Русе, 1882, Свищов, 1917.
попадия Цапина. Станке Димитров, 1879.
Цапков ф — от прякор Ц апко  ’козлето’ 

(?); вж. Цапов. Брацигово, Пещера.
Цапов ф  — от рум. tap ’козел*. Мало- 

вица (Битолско), 1920, София, 1908.
Цапрев ф — съкрат. от Цапарев. Мер- 

даня (Търновско), Пловдив.
Царанов ф  — от рум. (згап ’селянин’. 

Тутракан.
Царвуланов ф  — от царвулан  ’който 

носи царвули*. Пазарджик.
Царвулджйев ф  — от царвулдж ия  ’про

давач на царвули*. Копривщица.
Царвулев ф  — от прякор Ц арвула . Шу

мен, Сливен.
Царвулков ф  — от царвулко  ’царвулан*. 

Тетевен, Луковит, Бела Слатина.
Царева ж — преведено от Султана или 

от Василка. Сравнително старо и рядко, на 
разни места из страната.

Царевка DfC умалит. от Царева. Со
фийско, Михайловград, Сливен.

Царевна ж — разновидност на Царева. 
Кула, Самоков.

Царйбашев ф  — разновидност на Че- 
рибашиев. Килифарево (Търновско), Тър
ново.

Царибродски ф — от град Цариброд. Ца
риброд, 1893.

Цариградски ф — навярно превод на Стам- 
болски или Стамболийски. Чирпан, 1893, 
Пловдив, 1906.

*Царйн м  — от Цар(ьо)+мя.
Царйна ж — женска форма от Царин или 

от рум. tarina ’царица*. Аспарухово (Лом
ско), Садовец (Луковитско), Плевен.

Царйнка ж — умалит. от Царйна. Бохот 
(Плевенско), Габрово.

*Царйнчо м  — умалит. от Царин. Ца- 
рйнчев ф. Варна.

Царйчко м  — умалит. от Царьо. Ца- 
рйчков ф. Пазарджик.

Царка ж — женска форма от Царко.
Царко м  — умалит. от Царьо. Царков 

ф. Лясковец, 1900, Никопол, Бургас. 
Цйрковски ф. Пазарджик, 1900, Русе.

Цйро м  — разновидност на Царьо. Ца- 
ров и Царовски ф. Пазарджик, Правец 
(Ботевградско).

Царски ф  — от прякор Ц аря. Карлово, 
1917, Казанлък, Пловдив, Пазарджик, Ми
хайловградско, Априлци (Пазарджишко).

Царчински ф — от с. Цар(и)чина (Сво- 
генско). Ихтиман, Пловдив.

Царчо м  — умалит. от Царьо. Цар- 
чев ф. Пловдив.

Царьо м  — от цар у както Кральо от 
к р а л , Бано от бан. Царев ф. Поповци (Габ
ровско), 1882, Габрово, Малък чифлик 
(Търновско), Русе, Разград, Поибрене (Па
нагюрско), Войнеговци, Лозен, Железница 
(Софийско), Асеновград, Хасково, 1883, 
Бургас, 1893. Царевски ф. Панагюрско.

Царянов и Царянски ф  — разновидност 
на Царанов. Ломско, Орехово, Козлодуй 
(Ореховско), Пловдив.

Цатев ф. Стражица (Горнооряховско), 
1917.

Цафаров ф — от прякор Ц аф арат а  (сви
рел добре с цафара).

Цаца ж — видоизменено от Цвета с 
детско повтаряне на първата сричка. Бо
тевград, Плевен. Цацин и Цацински ф. 
Литаково (Ботевградско), Галово (Орехов
ско).

Цаце м  — югозападна форма на Цацо. 
Цацев ф. Брезник, 1898.

Цацеков ф — от Цацов с вмъкнато ек. 
Котел.

Цацйн м  — от Цац(о) +  п«. Цацйнов ф.
Цацирашки ф. Бреница (Белослатинско).
Цацка ж — умалит. от Цаца. Трудовец 

(Ботевградско).
Цацко м  — умалит. от Цацо. Цацков 

ф. Сливен, 1893.
Цацо м  — видоизменено от Стамен, Сто

ян, Станко, Стефан или друго подобно име 
Ботевград, Ботевградско. Цацов и Цацев 
ф. Ботевградско, Етрополе, Крушево (Ма
кедония).

Цацул м  — от Цац(о)+ул. Цацулов ф. 
Лясковец, 1917.

Цачо м  — разновидност на Цако или на 
Цацо. Осиковица (Ботевградско), Етро
поле, Тетевен, Ловеч, Михалци (Търновско), 
Сопот. Цачов ф. Орехово, 1893, Осиковица, 
Скравена (Ботевградско). Цачев ф. Габрово.

Цвейо м  — видоизменено от Цветьо. 
Цвеев ф. Пещера.
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Цвеклов и Цвеклев ф — от цвекло (на
вярно превод на Панджаров). Габрово, 
1917, Шумен.

Цвекярски ф — от диал. цвекяр  ’цве
тар’. Лом, 1893, Голинци (Ломско), 1882.

Цвело м  — навярно кръстоска от Цве
тан и Цело. Цвело в ф. Кричим.

Цвельо м  — разновидност на Цвело. Со
фийско.

Цверков ф. Шумен, 1940.
Цвета ж — от цвете. Из цялата страна. 

Цветин ф. Белоградчик, Мурсалево (Стан- 
кедимитровско).

Цветай м  — разновидност на Цветан. 
Цветаев ф. Белене (Свищовско).

Цветан м  — от цвет , цвят -\-ан. Главно 
в ЗБ. Цветанов ф. Цветан ски ф. Белово 
(Пазарджишко), Розовец (Пловдивско), Ка
занлък.

Цветана ж — женска форма срещу Цве
тан или от Цвет(а)+ а/ш. Из цялата страна.

Цветанинов ф — от Цветйнин+oe (из
вънбрачно дете — по името на майката). 
Враца, 1955.

Цветанка ж — умалит. от Цветана.
Цветанко м  — умалит. от Цветан. Цве- 

ганков ф.
Цветанчин ф — вм. Цветанкин (от Цве

танка). Ихтиман.
Цветаров и Цветарски ф — от цветар. 

Габрово, Пловдив, Берковица.
Цвете ж — разновидност на Цвета. Их

тиман, р. 1958.
Цветелйн м  — от цвет е-\-лин\ срв. Звез

делин, Веселин. Търговище, р. 1957.
Цветелйна ж — женска форма срещу 

Цветелйн. Варна, р. 1956, Кнежа, р. 1962, 
Дряново, р. 1963, Тетевен, р. 1964.

Цвети м  — от цвете. Казанлък, 1920, 
Русе, 1936, Шумен, 1940.

Цветизар м  — разновидност на Цвето
зар. Враца, р. 1957.

Цветйл м  — от цвет (е)+ ил. Цветйлов 
ф. Първомай.

Цветимйр м  — разновидност на Цвето- 
мир. Кула, р. 1958.

Цветин м  — от цвет(е) +  ин. Цветинов ф. 
Поибрене (Панагюрско).

Цветинка ж — умалит. от Цвета. Мез
дра, р. 1956, 1959.

Цветйч м  — от цвет(е) +  ич. Цветйчев 
ф. Първенец (Пловдивско).

Цветишйн м  — от цвет е+ ш ин\ срв. Дра- 
гошин, Вълкашин. Етрополски манастир, 
1648.

Цветна ж — умалит. от Цвета.
Цветкашки ф — от диал. *цветкаш  ’?*’» 

срв. Цъфтиняшки. Казанлък.
* Цветно м  — от цвет + ко . Главно ЗБ. 
Цветков и Цветковски ф.

Цветнен м  — произволно измислено име- 
Варна, 1957 (дете).

Цветовасйл м — съчетание от Цвета и 
Васил. Тетевен. ги

Цветоз&р м — кръстоска от цвете и 
Светозар. Червен брег, р. 1958.

Цветозара ж — женска форма срещу Цве
тозар. Свищов, р. 1962.

Цветолюб м  — съчетание от Цвета и 
Люба. Ботевград, р. 1950, Червен брег, 
р. 1955.

Цветомйл м  — мъжка форма срещу Цве- 
томила. Бела Слатина, р. 1961, Горна Оря
ховица, р. 1964.

Цветомйла ж — „мила като цвете“. Чер
вен брег, р. 1952.

Цветомйр м  — кръстоска от цвете и 
Светомир. Бела Слатина, р. 1961. Кнежа, 
р. 1962.

Цветомира ж — от Цвет(а)+ м и р а \  срв. 
Красимира, Десимира. Русе, р. 1952, Раз
град, р. 1965.

Цветослав м  — кръстоска от цвете и 
Светослав. Луковит, р. 1965.

Цветьо м  — разновидност на Цвети.
Цветярски ф  — от диал. цветАр; вж. 

Цвекярски. Лом, 1900.
Цвея ж — женска форма срещу Цвейо. 

Цвеин, Цвейна ф. Горни Лом (Белоград
чишко).

Цвйкьо м —може би видоизменено от Цвят
ко, Цветан. Търново, 1893. Цвйкев и Цви- 
ков ф. — Горна Оряховица, Търново, Русе.

Цвикярски ф — разновидност на Цве
кярски. Лом, 1893.

Цвйльо м  — от Свильо с преход на с в 
ц. Вайганд.

Цвъркала пр  — от диал. цвръкало  ’кой
то цвърка, цвърчи’. Литаково (Ботев
градско).

Цвъркалев ф — от прякор Ц въркалот о. 
Габрово, 1893.

Цвята ж — източна форма на Цвета 
(сравнително рядко).

Цвятка ж — умалит. от Цвята. Болярци 
(Асеновградско), Чирпан.

Цвятко м  — източна форма на Цветко. 
Цвятко в ф.

Цвято м  — мъжка форма срещу Цвята. 
Бяла. Цвятов ф. Ботров (Беленско)

Цезарйна ж — от историческото име 
Цезар-f- и н а . Червен брег, р. 1958, Габ
рово, 1960.

Цека ж — женска форма срещу Цеко. 
Берковско, Ботевград, Златица. Цекин ф. 
Белоградчишко, Стан кедимитровско.

Цекльов ф. Баня (Благоевградско).
Цеклянков ф — от диал. *цеклянко  ’чо

век с очила’ (?) Кула.
Цеко м — видоизменено от Стефко, Цвет

ко, Цветан или друго подобно име. СзБ. 
Цеков и Цеко веки ф.

Цекул м  — от Цек(о)+з/л или вм. Се
кул. Цекулов ф. Видин.

527



Цекун м — от Цек(о)+.у«. Врачанско. 
Цекунов ф.

Цекуна ж — женска форма срещу Цекун. 
Врачанско.

Цела1 ж — женска форма срещу Цело. 
Дългоделди (Ломско).

Цела2 м — по-стара форма на Цело. 
Видин.

Целе м — югозападна форма на Цело. 
Бр. Миладинови.

Целка ж — умалит. от Цела. Целкии 
ф. Варна, 1940. Целкински ф. Борован 
(Белослати нско).

Целко м  — умалит. от Цело. Целков 
ф. Девене (Врачанско), Славотин (Михай
ловградско), Елин Пелин.

Цело м  — от цел , цял  — заклинателно 
име: да бъде цял, здрав, читав. Михайлов
град, р. 1896, Врачанско, Русе. Целов 
ф. Михайловград, Ломско, Кулско, Оре- 
ховско, Казичене (Софийско). Целовски ф. 
Бела Слатина.

Целувкин ф — навярно преосмислено от 
Целуйков. Пловдив, 1949.

Целуйко м  — от Цел(о)-\-уй ко . Целуй
ков ф. Пловдив, 1949.

Цельо м  — успоредна форма на Цело 
с меко окончание.

Цемко м  — от Семко. Цемков ф. Плов
див.

Цена ж — съкрат. от Цветана. Глав
но ЗБ.

Цендо м  — от Цено с вмъкнато д. Кре
мена (Врачанско). Цендов ф. Ореховско, 
Елин Пелин.

Цене м — югозападна форма на Цено. 
Ценев ф. Брезнишко.

Ценено в ф  — от Ценов с вмъкнато ек. 
Александрово (Ловешко).

Ценимир м  — „да цени мира“. Русе, р.
1959.

Ценка ж — умалит. от Цена. СзБ, ти
пично за Враца. Ценкин ф. Лом, 1898, Раш- 
ково (Ботевградско).

Ценко м  — умалит. от Цено. Лом, Бер
ковско, Етрополе, Ботевградско. Ценков 
ф. Белослатинско, Ботевградско. Ценков- 
ски ф. Ботевградско.

Ценкол и Ценкул м  — от Ценк(о)+ол, у л .  
Крушовица (Врачанско), Ореховско. Цен- 
колов, Ценкулов, Ценко ловени и Ценку- 
ловски ф.

Цено м  — видоизменено от Цветан, Цвет" 
ко, Стефан или друго подобно име. Главно 
СзБ. Ценов и Ценовски ф. Ценович ф. 
Русе, 1900.

Централски ф — навярно от ловна пуиг 
ка „централ“.

Ценьо м  — разновидност на Цено. Вай- 
ганд. Ценев ф.

Цепенйшев ф — от диал. *цепенйш  ’тръ
нак’ (от рум. tepi ’тръни’). Козлодуй.

Цепенков ф — от прякор Ц епенко  ’който 
„се цепи“, страни, бяга от хората’ (?) При
леп, Търново, 1940.

Цеперски ф — от колиби Цепераните 
(Дряновско). Русе.

Цепилещов ф  — от прякор Ц епйлещ а  
(според местен спомен: бил такъв скъпер
ник, та цепел лещените зърна в чорбата, 
за да изглеждат повече). Враца.

Цепуранов ф — вм. Ципуранов.
Церашки ф — от с. Долно Церовене (Лом

ско). Лехчево (Михайловградско).
Цергйловски ф — вм. Цегриловски— от

с. Цегриловци (Трънско) с метатези на 
гр  — рг. Темелково (Пернишко), 1917.

Церенко м  — умалит. от Церо. Търговищ
ко, 17 в.

Церев ф — навярно вм. Серев. Бяла 
паланка (Сливенско).

Церибашев ф — вм. Черибашиев. Горно
оряховско.

Церичков ф — вм. *Серичков — от Се- 
рьо (?) Гоце Делчев, 1917.

Церковски ф — от с. Бяла черкова (Тър
новско). Горна Оряховица, 1900.

Церо м  — от дървото цер или вм. Серо. 
Дъскот (Търновско), Благоево (Разград
ско), 17 в. Церов ф. Провадия, 1893, Вар
на.

Церовски ф — от с. Церово (такива има 
три), Церова кория или Церовец. Враца, 
Ихтиман, Горна Оряховица.

Церянски ф — вм. Царянски. Крушовене 
(Ореховско), Бобошево (Станкедимитров- 
ско).

Цеца ж — видоизменено от Цвета или 
Цветана.

Цецйлия ж — лат. Caecilia (от caecus 
’сляп’) — име на католическа светица, Шу
мен, р. 1906.

Цецка ж — умалит. от Цеца.
Цецо м  — видоизменено от Цветан.
Цея ж — разновидност на Цвея или на 

Цоя. Цеински ф. Праужда (Белоградчишко).
Цибрански ф — от с. Горни или Долни 

Цибър (Ломско). Лом.
Цйбренски ф — вм. Цибрански. София,

1961.
Цйбър и Цйбре м — от река Цибър; срв. 

Искър, Дрино. Цйбров и Цйбрев ф. Ско
пие, 1917.

Цибрянски ф — разновидност на Циб
рански. Лом, 1917, Габрово.

Циваров ф — от диал. цивара\ вж. Ца- 
фаров. Кричим.

Цйвкин ф — от прякор Ц ивкат а  ’со
пол ивата’. Станке Димитров, 1878.

Цйвков ф — от прякор Ц ивко  ’сополкоу 
или вм. Сивков. Горска поляна (Грудов- 
ско).

Цйвнев ф — от диал. цйвньо ’скъперник, 
циция’. Павликени, Сухиндол, Ловеч.
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Циганаров ф — от диал. *циганар  'който 
има вземане-даване с цигани' (?) Щръклево 
(Русенско).

Циганелски ф — от рум. Jigan£l 'ци
ганче'. Лом.

Циганищянов ф — от рум. Jigan^sc 'па
заря се като циганин*. Свищов.

Циганкаров ф — от диал. *циганкар  'кой
то обикаля циганки*. Панагюрско.

Цйганков ф — видоизменено от Циган
каров. Панагюрско.

Цйганчев ф  — от прякор Ц иганчет о  (бил 
черен, крадлив или лъжлив). Кюстендил, 
1893, Цариброд, 1911, Свиленград, 1927, 
Варна.

Цигарата пр  — от цигара  (палел цигара 
от цигара или пушел цигари, когато дру
гите пушели с лули). Бела Слатина, 1908, 
Борован (Белослатинско), 1917. Цигаров ф. 
Павликени, Русе, Вършило (Пазарджишко). 
Цигаровски ф. Враца, Борован (Белосла- 
тинско). Циг&рски ф. Изворче (Ловешко).

Цйго м  — от Цико с озвучаване на к  
в г  покрай цйго, циганин . Бухово (Елин- 
пелинско), 1906. Цйгов ф. Бухово, Елин 
Пелин, Батак, 1893, Брацигово, Лом, 
1920.

Циголйнов ф — вм. Цигулинов. Горски 
Сеновец (Горнооряховско).

Цигорййн и Цигурйин ф. Банско.
Цигулйров и Цигуларски ф  — от ц и 

гула р . Дряново, Михалци (Търновско), Тър
ново, Русенско, Русе, Крън (Казанлъшко), 
Радомир (гроб). Пърша (Дряновско).

Цигулйнов ф — от ц и гулй н -м и гулй н  'меж
думетие за свирене с цигулка.’ Търново.

Цйка ж — видоизменено от Василка. 
Косталево (Врачанско).

Цйкалов ф — от диал. цикало  'църкал- 
ка' или 'дрислив човек' (?) Пещера, Плов
див, Велинград, Търново.

Циканделов ф — далечно видоизменение 
от нем. Zuckerhandler 'продавач на захар' 
(?) Петрич, 1917.

Цикера пр  — видоизменено вм. Шикера 
(от шекер 'захар') ? Цикерски ф. Литаково 
(Ботевградско).

Циклам м  — мъжка форма от Циклама. 
Ловеч, р. 1954.

Циклама и Цикламка ж — от цветето 
ц и кла м а . Ново.

Цйко м  — далечно видоизменение от Ва
сил, Анастасико или друго подобно име с 
преход на с в ц. Карлово, Кюстендил, Бо
тевград. Цйков ф. Павликени, Златарица 
(Еленско), Михайловградско, Пещера, Ра- 
дотина (Ботевградско).

Цикоя м — разширено от Цико; срв. 
Лепо — Лепоя, Стано — Станоя.

Цикул м  — от Цик(о) + у л .  Цикулов и 
Цикулев ф. Видин, Благоевград.

Цикълов ф — грешка или „модернизи
рано“ от Цикулов. Русе.

Цйла ж — видоизменено от Васила. 
Враца.

Цйле м — видоизменено от Васил(е). 
Враца. Цйлев ф.

Цилетков ф. Гоце Делчев, 1861.
Цилика ж — видоизменено от Василка. 

Видин, р. 1905.
Цйликов ф — от Цилев с вмъкнато ик  

(ек).
Цйлия ж — съкрат. от Цецилия или раз

ширено от Цила.
Цйлка ж — умалит. от Цила или видо

изменено направо от Василка. Враца.
Цйлко м — умалит. от Циле, Цило. Цйл- 

ков ф. Перник.
Цйло м — разновидност на Циле. Цй- 

лов ф. Самоков.
Цйма ж — видоизменено от Сима (?) 

Станке Димитров, 1838. Цймин ф. Станке 
Димитров, 1878.

Цймервалд м — от Цимервалдската кон
ференция в 1915 г. (бащата бил тесен со
циалист и кръстил сина си в чест на тая 
конференция). Единичен случай.

Циментаров ф — от цим ент ар  'зидар, 
който работи с цимент* (?) Варна, 1940.

Цйморов ф  — от гр. тоьробрь 'кърлеж'. 
Стара Загора.

Цймха ж — навярно вм. Цимка, умалит. 
от Цима. София, р. 1924.

Цйна ж — съкрат. от Христина. Вай- 
ганд, Синод, именник.

Цинандов ф — от гр. ouvavxo) 'срещам* 
(?) Айтос, 1893, Бургас.

Цинбалов ф  — от цим бал  (?) Варна.
Цйнгаров ф. Плевен, 1917.
Цингйев и Цингйлев ф  — от с. Цинга 

(Дряновско). Крамолин (Севлиевско).
Цйнгов ф — от диал. *цйнго  'циганин* 

(от гр. Ta:*navoc 'циганин'). Гоцеделчев- 
ско, Елховско, Ямболско, Казанлък, Пав
ликени, Силистра, Благоевград.

Цйнговски ф  — от с. Цинга (Дряновско) 
или по-стара форма на Цйнгов. Дряново.

Цйнзов ф — разновидност на Цйнгов 
(?) Самоков.

Цинйгаров ф — видоизменено от Сини- 
геров (?) Асеновград.

Цйнковски ф  — от изчезнало в говора 
Синковски. Литаково (Ботевградско).

Цйно м  — видоизменено от Сино (когато 
пожелателното значение на името е било 
забравено — за разлика от син). Цйнов 
ф. Енидже Вардар.

Цинцар(о) пр  — бил по народност цин- 
царин. Станке Димитров, 1879. Цйнцаров 
и Цйнцарски ф — от ц и н ц а р и н  — като на
родност или прен. 'скъперник*. Видинско, 
Видин, Кула, Мелник, Радилово (Пещер
ско), Поибрене (Панагюрско), Ихтиман, 
Самоковско, Ботевградско, Свогенско.

Цйнцев и Цйнцов ф — от цйнци-м йн-  
ци  'подигравателно прозвище на цинца-

34 Речник на личните и фамилни имена
529



рин’. Якоруда (Разложко), Пазарджик, 
Радомирско.

Цйов ф — навярно съкрат. от *Цициов. 
Бистрица (Софийско).

Ципарев и Ципаров ф — може би някаква 
разновидност на Ципуранов. Мъглен (Ай- 
тоско), Баница (Гоцеделчевско).

Цйпарков ф — от прякор Ц йпарко; вж. 
Ципорков.

Цйпов ф — съкрат. от Ципорков (?) 
Варна.

Ципоранов ф — вм. Ципуранов. Сливен, 
Стара Загора.

Цйпорков ф  — от прякор Ц йпорко  ’който 
много пие гроздова ракия’. Лесичево (Па
зарджишко), Пловдив, Стара Загора.

Ципуранов ф — от диал. * ц и п ур а н  ’лю
бител на гроздова ракия’ (от гр. xofTtoupo 
’гроздова ракия’).

Ципушев ф — според семеен спомен: дя- 
дото свирел на тамбура и покрай пой
ната птичка сипка  му извадили прякор 
Ципка и Ципуш Мите. Радовиш, 1917, 
Станке Димитров.

Цйрко м  — от Сирко с преход на с в /(. 
Цирков ф. Горна Оряховица, 1900, Габрово, 
Русе, Пиргово (Русенско), Добравица (Па
зарджишко), Пловдив, Пещера, Благоев
град.

Циронов ф. Асеновград.
Цифарков и Ц и фаров ф — разновидност 

на Цафаров. Враца, Горненци (Маке
дония).

Цйфкин ф — от диал. циф ка  ’сопол’. 
Самоков.

Цифорджййски ф — навярно видоиз
менено от *Цафараджийски (цафарадж ия  
’свирач с цафара’). Плевен, 1900.

Цифудов ф — вм. Чифудов. Каварна.
Цицелков ф — от прякор Ц ицелко  

’скъперник’. Пловдив.
Цицеляков ф  — от диал. *цицеляк  

’нещо много кисело; „кисел“ човек’.
Цицеров ф. Варна, 1940.
Цицйлия ж — вм. Цецилия. Пловдив.
Цицирйлов ф  — според местно обясне

ние: от глагола ц и ц и р и га  — за петле
’учи се да кукурига, издава писклив глас’. 
Лехчево (Михайловградско).

Цициянов ф — от диал. ц и ц и я  ’стис
нат човек, скъперник’.

Цйцков ф — от прякор Ц йцко  ’стиснат 
човек, скъперник’. Варна.

Цицонков ф — от прякор Ц и ц д н ко ; вж- 
Цйцков и Цициянов.

Цйя ж — от Сия с преход на с в ц. Ка
занлък, 1878.

Цова ж — видоизменено от София; вж. 
Цофа.

Цоваров ф — видоизменено от Цафаров. 
София, 1897.

Цоганов ф. Котел, Каварна.

Цоеков ф — нова форма на Цояков. 
Котел, 1962.

Цойка ж — умалит. от Цоя или видо
изменено направо от Стойка. Цойкин ф. 
Котел, 1867.

Цойко м  — видоизменено от Стойко с 
преход на cm  в ц. Цойков ф. Брацигово, 
Пещера, Гега (Пещерско).

Цойна ж — от Стойна с преход на a n  
в ц. Чибаовци (Свогенско).

Цойо м  — видоизменено от Стойо; вж. 
Цойко. Цоев ф. Тетевен.

Цока1 ж — женска форма от Цоко. Бо
тевград, Брезник. Цокински ф. Кнежа.

Цока2 м  — видоизменено от Стоян. Бу- 
синци (Трънско).

Цокан м  — от Цок(о)+ан. Цокано,в и 
Цокан ски ф. Новачене (Ботевградско) „ Бо
тевград. Цоканя — прякорно име от Цо
кан. Новачене.

Цоке и Цоньо м  — разновидност на Цоко. 
Цонев (и Цокиев) ф. Габрово, 1847, Русе, 
1882. Цокьовски ф. Кнежа.

Цокйн м  — от Цок(о)-}-и«. Цокйнов ф. 
Пазарджик.

Цоко м  — видоизменено от Стойко, Цоло, 
Цонко или друго подобно име. Силистра, 
1893, Никополско, Ловеч, Тетевенско, Бо
тевград, Ботевградско. Цоков ф.

Цокон м  — от Цок(о)Н-оя. Цоконов и 
Цоко но веки ф. Литаково (Ботевградско).

Цола1 ж — женска форма на Цоло. Лу
ковит, Бела Слатина, Врачанско, Плевен.

Цбла2 м  — западна форма на Цоло (в 
Трънско: направо от Стоян).

Цолак м  — от Цол(о)+ше. Цол ако в ф . 
Казанлък.

Цолан м  — от Цол(а)+ая. Трън. Цола- 
нов ф. Велинград.

Цоланка ж — женска форма от Цолан. 
Цоланкински ф. Кнежа.

Цолачо м  — умалит. от Цолак. Цола- 
чев ф. Луковит.

Цолик м  — от Цол(о)+ик. Цоликов ф.
Цоличко м  — умалит. от Цолик. Цблич- 

ков ф. Ботевград.
Цолка ж — умалит. от Цола. Кула. Цол- 

кин ф.
Цбло м  — от Цоко, Цоньо с друго окон

чание. Типично за Луковит; Ботевград, 
Кнежа. Цолов ф. Цоловски ф. Ботевград.

Цольо м  — разновидност на Цоло с меко 
окончание. Лопян (Ботевградско), Дерман- 
ци (Луковитско). Цольо в ф. Лопян. Цолев 
ф. Сопот. Цолевски ф.

Цомпаров ф — разновидност на Цам- 
паров. Батак.

Цомпарски ф — по-стара форма на Цом
паров. Врачеш (Ботевградско).

Цона1 ж — видоизменено от Стояна, Стой
на, София или друго подобно име (модерни
зират го на Цветана). Главно СИзБ. Цо- 
нин и Цонински ф.
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Цона2 м  — зайадна форма на Цоно, Цоньо. 
Бусинци (Трънско).

Цонак м — от Цон(о), Цон(ьо)+д/с. Цо- 
наков ф. Русе, 1860, Силистра, София, 
1893.

Цондак м  — от Цонак с вмъкнато д. 
Цондашки ф. Царевец (Врачанско).

Цоне м  — западна форма на Цоньо. 
Кралевдол (Пернишко).

Цонзаров ф — нещо във връзка с рум. 
lontoroi ’вид народно хоро с буен такт’. 
Лясковец (стар род), Кесарево (Горнооря
ховско), 1893, Лом, 1917.

Цонзоров ф — разновидност на Цонза
ров. София, 1893.

Цони м  — североизточна форма на Цо
ньо. Русе, Шумен. Цонев ф.

Цонка ок умалит. от Цона. Цбнкин 
ф. Липница (Ботевградско), Бистрица (Со
фийско).

Цонко м  — умалит. от Цоньо, Цоно. 
Котел, Габрово, Севлиево, Ботевградско. 
Цонков ф. Берковица, Пирдоп. Цонков- 
ски ф.

Цоно м  — успоредна форма на Цоньо* 
с твърдо окончание. Крушовица (Врачан
ско). Цонов ф.

Цончо м  — умалит. от Цоньо, Цоно. 
Цончев и Цончо в ф. Котел, Толбухин, 
Елена, Габрово, Етрополе, Ботевград.

Цоньо м  — видоизменено от Стоян, Сто
йо, Стефан или друго подобно име. Главно 
СИзБ. Цонев (Цоньов) и Цоневски ф.

Цоня м  — стара форма на Цоньо. Стара 
Загора, умрял 1893.

Цопалов ф — може би кръстоска от Цо- 
панов и Топалов. Нова Загора, Стара За
гора.

Цопанов ф — от гръцката форма на 
чобан — Toondvrjc ’пастир’. Велинград, Плов
див.

Цорев ф — вм. Сорев. Златарица (Елен
ско).

Цороков ф — може би видоизменено от 
Сораков.

Цотник ф — от рус. сдт ник  ’казашки 
поручик’. Шумен. Цотников ф — по-нова 
форма на Цотник. Шумен.

Цофа ж — видоизменено от София.
Цоца ж — от Цона с друго окончание. 

Ботевградско, Софийско, Войниците (Дря
новско). Цоцин и Цоцински ф. Лехчево 
(Михайловградско).

Цоцаров ф. Сливен.
Цоцка ж — умалит. от Цоца.
Цоцко м  — умалит. от Цоцо. Цоцков 

ф. Сливен, Липница (Ботевградско).
Цоцо м  — от Цоко, Цоньо с друго окон

чание. Ботевградско, Луковитско. Цоцо в 
ф. Ботевградско, Луковитско, Врачанско, 
Ореховско, Плевенско. Цоцовски ф.

Цоцоманя ' п р  — от диад. цоцоман  ’ве
ликан, исполин’. Трудовец (Ботевградско). 
Цоцомански ф. Кюстендилско, Трудовец.

Цоцорков ф — от диал. цоцдрко  '1. 
който много бърбори, църцори; 2. пияница* 
(?) Панагюрище.

Цоцулков ф — разновидност на Цуцу- 
лев, Цуцолев. Русе.

Цочко м  — умалит. от Цочо или Цокб. 
Цонков ф. Ловеч, 1845.

Цочо м  — от Цоньо, Цоко с друго окон
чание. Ловеч, Троян, Беленско, Плевен
ско. Цочев ф . Ловеч, Сопот, 1861.

Цбя ок (или м) — женска форма срещу 
Цойо или западна форма на Цойо. Цоин- 
ски ф. Протопопинци (Белоградчишко), 
Лом.

Цояк м  — прякорно име от Цойо. Котел* 
1867. Цояков ф. Котел, 1873.

Црена ж — навярно кръстоска от Трена 
и Цръна. Брезник.

Цръна1 ж — от диал. ц р ъ н а  ’черна’; 
вж. Черна. Брезник.

Цръна2 м  — западна форма на Цръне. 
Софийско.

Црънговски ф  — от Црънковски с озву
чаване на нк  в нг. Радомир, 1893.

Цръне м  — от диал. ц р ъ н  ’черен’; вж. 
Черньо. Софийско.

Црънка ж — умалит. от Цръна. Софий
ско.

Црънко м  — умалит. от Цръне. Црън- 
ков ф. Белеврен (Грудовско). Црънковски ф.

Црънце м  — умалит. от Цръне. Вайганд.
Цръньо м  — разновидност на Цръне. 

Н. Геров.
Цръца1 ж — от Цръна с друго оконча

ние. Вайганд.
Цръца2 м  — западна форма на Цръце. 

Брезник.
Цубрев ф  — навярно разновидност на 

Чубров. Доганово (Елинпелинско).
Цука ж — женска форма срещу Цукьо. 

София, р. 1904.
Цукалов ф — от гр. xoooxaXag ’грънчар’. 

Варна.
Цуканов ф — вм. Цоканов или нарочно 

видоизменено от Цукалов (понеже думата 
цукало  у нас има по-друго значение). 
Пловдив.

Цуклйнов и Цуклйнски ф — вм. Сукли- 
нов, вж. Суклински. Добравите (Пазар
джишко).

Цуко м  — вм. Суко; в Железница, Со
фийско — видоизменено от Георги. Цуков: 
ф. Гоце Делчев.

Цукровски ф — може би от фр. sucre 
или нем. Zucker ’захар’ (?) Пловдив.

Цукул м  — от Цук(о) +  ул. Цукулов ф. 
Джюлюница (Свищовско).

Цукьо и Цуке м  — може би разновидност 
на Суко, Цуко. Котел, Трънско. Цукев-* 
ф. Котел, Трън, Пазарджик, Варна.



*Цула м  или ж  — разновидност на 
Цульо. Цулин ф. Берковица.

Цульо м — вм. Сульо. Цулев ф. Виница 
{Варненско).

Цумбаков ф. Стара Загора.
Цуна ж — вм. Суна. Арчар (Видинско).
Цунгев ф — разновидност на Цунков 

•с озвучаване на н к  в н г  (?) Гърмен (Бла
гоевградско).

Цунда ж — от Цуна с вмъкнато д. Ро
сеново (Грудовско).

Цундрев ф  — от Цунев с вмъкнато др . 
Свищов, 1894.

Цунко м — вм. Сунко; срв. Сунчо. Цун- 
всов ф. Русе.

Цуньо м — вм. Суньо; срв. Сунчо. Цу- 
«ев ф. Пловдив.

Цупарски ф — от междум. ца п а р а -ц у- 
п ара  (?) Бодрово (Ихтиманско), Гюргево 
{Ста н кедим итровско).

Цура ж — женска форма срещу Цуро. 
Цурински ф.

Цурак м  — от Цур(о)+а/с. Цурйков ф.
Цуре и Цури м — вм. Сурьо (в Берковица 

го смятат за видоизменено от Георги). 
Цурев ф. Батак, Дряново, Силистра, 1900, 
Рила (Станкедимитровско), Герман (Со
фийско).

Цуркан м  — от Цурк(о)+а«. Цуркй- 
«ов ф. Лясковец.

Цурко м  — умалит. от Цуро, Цури. 
Цурков ф. Марча (Дряновско).

Цуро м  — от Суро с преход на с в ц. 
Берковица. Цуро в ф. Кюстендил, 1897, 
Враца, Казанлък.

Цуртов или Чуртов ф  — навярно от 
Цуров (?) Девин (Смолянско).

Цухлев ф — от прякор Ц ухльо  ’пръдльо* 
(диал. ц ухт я  ’пърдя безгласно’). Ляско
вец, Сливен, 1893.

Цуца ж — вм. Суса. Трънско, Кула, 
Кукуш (в песен).

Цуце м  — от Цукьо, Цуко с друго окон
чание. Трънско. Цуцев и Цуцов ф. София, 
1893, Шумен, Сливен.

Цуцек м  — прякорно име от Цуц(о)+ек. 
Панагюрище. Цуцеков ф. Пазарджик.

Цуцо м  — успоредна форма на Цуце. 
Цуцов ф. Калофер, Сливен, Ямбол.

Цуцоланов и Цуцуланов ф — кръстоска 
от Цуцуманов и Цуцулов. Лясковец, Плов
див ч

Цуцо лов ф — правописна разновидност 
на Цуцулов. Русе.

Цуцомански ф — правописна разновид
ност на Цоцомански. Плевен.

Цуцулов и Ц у цулев ф  — от диал. ц уц ул  
*щурец* или от рум. iulul ’въртележка’. 
Лясковец, Златарица (Еленско), Кюстен
дил, 1879.

Цуцуманов и Цуцумански ф — право
писна разновидност на Цоцоманов, Цоцо
мански. Лясковец, Еремия (Кюстендилско).

Цуцуранов ф — от прякор Ц у п у р а н  ’кой
то цвърти като щурец’ (?) Злогош, Соволя- 
но (Кюстендилско).

Цуцуров ф — съкрат. от Цуцуранов.
Цучулар п р  — нещо във връзка с Цуцу

лов (?) Михалци (Търновско), 1917.
Цъклев ф  — от прякор Ц ъ кльо  ’чо

век с цъкли, с очила’. Сопот, 1893, Ай
тос, Свежен (Карловско).

Цъклйнов ф  — може би видоизменено от 
Суклинов. Пловдив.

Цъко м  — вм. Съко. Цъков ф. Казанлък.
Цънгъров ф  — видоизменено от Цънца- 

ров (?) Айтос.
Цънцаров и Цънцеров ф  — от диал. 

ц ъ н ц а р , цънцер  ’стиснат човек, скъперник, 
цинцарин*. Пловдив, Асеновград.

Цървйров ф  — от диал. цървар  ’червар’; 
срв. Черваров. Пловдив.

Църварйшки ф — от с. Църварица (Кю
стендилско). Благоевград.

Цървенков ф  — разновидност на Чер- 
венков. ЮЗБ.

Цървенянски ф — от с. Цървеняно (Кю
стендилско). Кюстендил.

Цървуланов ф — правописна разновид
ност на Царвуланов.

Църкаловски ф — от прякор Ц ъркало(т о)\ 
вж. Цвъркалев. Варна.

Църкваров ф  — от диал. *църквар  ’кой* 
то се върти все около черквата*. Пловдив.

Църкворски ф  — според местно обясне
ние: бабата намерила кандила и там по
строили черква (?) Каменяк (Шуменско).

Църко м  — от *Църнко, умалит. от Цър- 
не. Църко в ф. Нова Загора, Стара Загора, 
Пловдив.

Църковски ф — разновидност на Цер- 
ковски. Търново.

Църна ж — разновидност на Цръна. Вай- 
ганд.

Църнаков ф — от прякор Ц ъ р н а к  
’много черен човек* (?)

Църне и Църньо м  — разновидност на 
Цръне. Църне в ф. Благоевград, Пловдив, 
Елин Пелин.

Църнел м  — от Църн(е)+ел. Църнелев- 
ци — род в Татарово (Първомайско).

Църни м  — североизточна форма на Цър
не. Ник. Милев.

Църнко м  — умалит. от Църно. Църн- 
ков ф. Кътина. (Софийско).

Църно м  — от диал. црън , ц ъ рн \ срв. 
Черньо. Църно в ф. Калофер.

Църноречки ф — от някое село Църна 
река.

Църнушанов ф — от с. Църнуш (При- 
лепско).

Църо м  — успоредна форма на Църьо 
с твърдо окончание. Църов ф. Севлиево, 
Бяла, Карнобат, Славянци (Карнобатско), 
Казанлък, Варна. Църовски ф.
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Църцаров ф  — разновидност на Църцо- 
ров. Пазарджик, Русе.

Църце м  — разновидност на Цръце. Цър- 
цев ф. Пловдив.

Църцорков ф — от диал. църцдрко  *бър- 
борко*. Копиловци (Кюстендилско).

Църцоров ф — от междум. ц ъ р -ц ъ р  
’бърборя, говоря весело*. Поликраище 
(Горнооряховско), Белица (Разложко).

Църьо м  — от Църньо с изпадане на н. 
Църев ф. Русе. Църьов ф. Цариград, 1853.

Цъфтана и Цъфтена ж — видоизменена 
от Цветана. Н. Геров. Синод, именник.

Цъфтиняшки ф — от диал. * цъф т и нЛк 
’нещо много нацъфтяло* (оградата на двора 
и градината им била отрупана с овощни 
дръвчета). Скравена (Ботевградско).

Цъцърков ф  — разновидност на Цъцъ- 
ров. Щръклево (Русенско).

Цъцъров и Цъцаров ф  — може би от 
диал. ц ъ ц ъ р  ’дрисък’; срв. Дришльов- 
ски. Желязково (Грудовско), Асеновград.

533



ч
Набрано в ф — навярно вм. Чубранов. 

Горан (Ловешко).
Чабуклййски ф  — от диал. чабуклйя  *с 

чибук* (тур. subuklu) или ’бързак* (от 
тур. ^abukluk). Враца.

Чабукчйев ф — вж. Чубукчиев. Пловдив.
Чабуров ф  — от диал. ча б ур  ’чебър’, 

Русе.
Чавалйнов ф — вм. Човалинов.
Чавгашев ф — от диал. *чавгаш  ’който 

пали чавги’; вж. Чавгов. Варна.
Чавгов ф  — от диал. чавга ’вид стрела, 

която палят и подхвърлят на сирни заго- 
везни’. Търново, Сливен, Казанлък, Но
возагорско, Русе, Враца.

Чавгънов ф — вж. Чивгънов. Провадия, 
1900, Драгоево (Преславско).

Чавдйр 1) Псевдоним на някогашен вой
вода — от пер.-тур. cahdar ’големец, са- 
новник’, видоизменено покрай тур. ^avdar 
’ръж*. 2) Семеен прякор. Самоков, 1843, 
Ботевград. 3) Лично име — сравнително 
ново. Чавдаров и Чавдарски ф — от пря
кор Чавдар(а). Станке Димитров, 1840, 
Самоков, 1843, Калофер, 1862, Хасково, 
1883, Ботевград, Ихтиман, Райчиловци 
(Босилеградско), Лозно (Кюстендилско).

Чавеев (и Чавеов) ф  — от циг. чхавеа — 
косвен падеж от чхаво\ вж. Чавов. Кюстен
дил, Горно Вършило (Пазарджишко), Бла
гоевград.

Чавкаров и Чавкарски ф — от *чавкар  
’който лови или бие чавки’.

Чавов ф  — от циг. чхавд , чавд ’дете*. 
Русе, 1881, Свищов, Търново, 1905, Плов
див.

Чаворин ф. Друган (Радомирско).
Чаворски ф — по-нова форма на Чаворин. 

Радомир, Варна.
Чавраков ф. Пловдив.
Чавчазов ф.
Чагов ф — от диал. чагав ’с мижави и 

гуреливи очи’. Казичене (Софийско). Ча- 
говци род в Липница (Ботевградско).

Чадаров ф — може би нарочно видоиз
менено от Чавдаров, понеже в града има 
голям род Чавдарови. Ихтиман, Пазар
джик (гроб).

Чадов ф — от черковнославянско чадо 
(бил черковник, епитроп и често употребя
вал тая дума). Елин Пелин.

Чайров ф  — от тур. $ayir ’ливада’.
Чайка ж — от псевдонима на героинята 

на едноименния съветски роман. Берко
вица, р. 1960, Доброславци (Софийско), 
р. 1952.

Чайко м  — умалит. от Чайо. Чайков 
ф. Ясна поляна (Старозагорско), Бургас, 
Голак (Ихтиманско). Чайковски ф.

*Чайльо м  — от Чайо с друго окончание. 
Чай лев ф. София, 1915, Пловдив.

*Чайо м  —  от старинно y m v t h ,  у дн к  ’ча
кам (утеха, подкрепа от дете)*; вж. Чако. 
Чаев ф. Иваново (Петричко), Пловдивско, 
Кобилино (Ивайловградско).

Чакалов и Чакалски ф — от тур. ^akal 
’безхарактерен*. Самоков, 1872, Свищов, 
Златарица (Еленско), Търново, Разград, 
Варна, Чирпан, Грозден (Карнобатско), 
Калофер, Бяла черкова (Търновско), Сла
вяново (Плевенско), Берковица, Горно Ози- 
рово (Берковско).

Чакйров ф — навярно вм. Чакъров. Га- 
гово (Поповско).

Чакмаков ф — от диал. чакмак ’1. ог- 
ниво, запалка; 2. кожна болест (по лицето)’ 
(тур. £akmak). Ямбол, 1893, Стара Загора, 
Гевгели.

Чако м  — от чакам ; вж. Чайо. Калипет
рово (Силистренско), 1867, Рудник (Вар
ненско), Шумен. Чаков ф. Кубрат, 1893, 
Станке Димитров, 1879, Благоевградско, 
Шумен, Варна, Асеновград, Казанлък.

Чакракчйев ф — от диал. чакръкчйя  
’1. предач; 2. майстор или продавач на 
чекръци’ (тур. giknk^i). Карлово.

Чакре м  — може би някаква разновидност 
на Чако. Прилеп.

Чакрйн м  — от Чакр(е) +  ̂ «. Чакрйнов 
ф. Благоевград.

Чакъров и Чакърски ф — от диал. чакър  
’светлосив, със светлосиви очи’ (тур. ^akir). 
Кюстендил, Троян.

Чала м  — произволно видоизменение от 
Стоян. Бусинци (Трънско). Чалин ф. Бан
ско.
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Чалаканов ф — видоизменено от Чалъш
канов. Пазарджик.

Чаланков ф. Пловдив.
Чалашканов ф — вм. Чалъшканов. Рила 

(Ста н кедим итровско).
Чалбуров ф — от диал. чалбур  ’повод 

на оглавник’ (тур. £ilbir). Иван Базово 
( Карловско).

Чалгаджйев и Чалгъджйев ф — от диал. 
чалгъдж йя ’свирач, музикант’ (тур. ^algici). 
Варна, Търново.

Чалдймов ф — може би съкрат. от чалък 
Димо; вж. Чалъков.

Чалиев ф — от диал. чалйя  ’вид бодлив 
.храст’ (тур. ^ali) или вм. Чалев (Чальев). 
Варна.

Чалйковски ф — стара писмена разно
видност на Чалъковски; вж. Чалъков. Плов
див, 1844.

Чалко м  — умалит. от Чальо. Чал- 
ков ф. Пловдив.

Чалманов ф — от диал. *чалман  ’човек 
с чалма’ или ’чалнат човек’ (?) Плевен.

Чалмов ф — от чалма ’платнен повой 
около феса’ (тур. ^alma). Пловдив.

*Чало м  — успоредна форма на Чальо 
с твърдо окончание. Чалов ф. Кнежа.

Чалоловци род — видоизменено от Чалъ- 
олов. Татарево (Първомайско).

Чалъков ф  — от диал. чалък  ’ударен, 
смахнат* (тур. galik). Копривщица, Сви
щов, Плевен, Ихтиман, Първомайско.

Чалъмлйев ф — от диал. чалъм лйя  ’удо
бен, сгоден’; вж. Чалъмов. Айтос.

Чалъмов ф — от диал. чалъм  ’1. важ- 
ничене; 2. леснина, похват’ (тур. calim). 
Казанлък, Дъбово (Казанлъшко), Стара 
Загора, Пловдив, Бургас.

Чал>Ьлов ф — от тур. saligoglu ’Чалъков 
син’. Варна.

Чалъшканов ф — от диал. чалъш кан  
’работлив, прилежен’ (тур. cah§kan).

* Чальо и Ч&ле м . — от Чайльо с изпадане 
на й. Чалев ф. Горни Пасарел, Шишманово 
(Самоковско). Чальбвски ф. Македония.

Чама ж. Тополовград, 1905.
Чападкиев ф  — от диал. чамадж ия ’лод

кар’; вж. Чамаров.
Чамаков ф — вм. Чомаков.
Чамаров ф — от диал. *чамар ’лодкар’ 

(от рум. сеаш ’голяма дунавска лодка’). 
Крушовене (Ореховско).

Чамбов ф — видоизменено от Джамбов. 
Гоце Делчев.

Чамов ф — от диал. чамов ’болнав’ или от 
прякор Чамовата дъска  ’който се измята, 
не си стои на думата*; срв. Баларев. По
морие, 1893, Стара Загора, 1900, Новоза
горско, Ямбол, Пловдив, Пазарджишко, 
Опака (Поповско), Разлива (Ботевград
ско), Козлодуй.

Чампоев ф  — нещо във връзка с рум. 
сеаш ’голяма дунавска лодка’. Русе.

Чампъров ф  — навярно близко по зна
чение с Чампоев. Никопол, Въбел (Нико- 
полско).

Чамурджйев ф — от диал. *чамурдж ия 
’който бърка кал за мазилка’ (от тур. camur 
’кал’). Свищов.

Чамурков ф — от прякор Чамурко  ’за- 
ядливец’; вж.Чамуров. Студена (Пернишко).

Чамурлйев ф — от с. Чамурлу (Калино, 
Шуменско). Веселиново (Преславско).

Чамурлййски ф — от с. Чамурлии (Ши
шманово, Самоковско). Ихтиман.

Чамуровф — от тур. camur ’1. кал; 2. за
ядлив човек’. Сливен, Ямбол, Пловдив, 
Арбанаси, 1906.

Чамъков ф — от тур. gami£ ’дребен, 
мъничък’. Русе.

Чана ж — видоизменено от Стоя на или 
женска форма от Чаньо. Харманлийско, 
Грудовско, Ивайловград.

Чанаков ф — от тур, ganak ’глинен съд, 
гърне’. Неволин (Македония).

Чанаксъзов ф — от тур. ganaksi ’подо
бен на гърне’, подведено по имената на 
-съзов като Кулаксъзов, Джансъзов. Плов
див.

Чанакчиваров ф — от диал. *чанакчивар  
’грънчар’? (от тур. ^anak ’глинен съд’). 
Брацигово.

Чанакчйев ф — от диал. чанакчия  ’грън
чар’ или ’майстор на стремена’; вж. Ча
накчиваров. Стара Загора.

Чанаров ф — от диал. *чанар  ’звън- 
чар’ — полупревод на тур. ^anci; вж. Чан- 
джиев. Стара Загора.

Чаначев ф — може би разновидност на 
Чамъков. Орехово, 1910.

Чанга(та) пр  — от рядкото и забравено 
име Чанго. Котел, 1867, 1873, Ботевград.

Чанго м  — от Чанко с озвучаване на нк  
в нг. Чан го в ф. Котел, Пловдив, Гоце Дел
чев, Търново, Ботевград. Чанговски ф. 
Ботевград.

Чангол м  — от Чанг(о) +  ол. Чан голов ф. 
Свиленград, Етрополе.

Чангъров ф  — от тур. ^angir ’шум, врява’.
Чанджйев ф  — от диал. чандж йя ’звън- 

чар, майстор на звънци’ (тур. ganci). Гоце 
Делчев, Стара Загора.

*Чандо м  — от Чано с вмъкнато д.
Чандул м  — от Чанд(о) +  у л .  Чан дуло в 

ф. Пчеларово (Кърджалийско).
Чани м  — разновидност на Чаньо. Карно

бат, 1893. Чанев ф.
Чанйта ж — италианско име — от опе

рета или филм. Красно село, р. 1965.
Ч&нка ж — умалит. от Чана.
Чанко м  — умалит. от Чано, Чаньо. 

Клисура (Карловско), 1844. Чанков ф. 
Шумен, Поповско, Костинброд (Софийско).

Чанлйеца п р  — от с. Чанлии (Малко 
Търново, Чирпанско). Чирпан. Чанлйев и 
Чанлййски ф. Сгара 3 irop i.



Чано м  — успоредна форма на Чаньо с 
твърдо окончание. Чанов ф. Пловдив, Вла- 
диня (Ловешко). Чановски ф. Яково (Пет- 
ричко).

Чантаджиев ф — от чант адж ия  ’произ
водител или продавач на чанти* (тур. ^ап- 
taci). Пловдив.

Чанталййски ф  — от диал. чант алйя  
’който носи чанта’ (тур. ^antali). Враца, 
Врачанско.

Чантарков ф — от прякор Чантарко; 
вж. Чанталийски. Лозен (Софийско).

Чантарски ф — от диал. *чант ар  ’който 
носи чанта или прави чанти’. Берковица.

Чантов ф  — от прякор Ч ант ат а; ср«. 
Чанталийски. Търново, Севлиево, Луковит, 
Бяла, Челопечене (Софийско).

Чанчо м  — умалит. от Чаньо, Чано. 
Лясковец, Габрово, Русе. Чанчев ф. 
Лясковец, Горна Оряховица. l*

Чаньо (и Чане) м  — видоизменено от 
Вълчан, Стоян, Цветан или друго подобно 
име. Карнобатско, Санданско. Чанев ф. 
Карнобатско, Нови пазар, Шумен, Зла
тарица (Еленско), Драгошиново (Самоков
ско), Правец (Ботевградско), Горни Богров 
(Софийско).

Чапалов ф — от тур. сара1ашак ’копая с 
мотика’ (?) Пловдив, Горни Пасарел (Само
ковско).

Ч&панов ф — от тур. ^арап ’вестител, 
куриер’. Хасково, Карнобат, Сърбеница 
(Ореховско), Въбел (Никополско), Ботев
град (цинцари от Епир).

Чапарйнов ф  — вм. Чопаринов. Ксанти, 
1917.

Чапаров ф — от тур. fapar '1. пощенски 
раздавач; 2. пъстър’. Пещера, Пазарджик, 
Ловеч, Плевен, Свищов. Чапароглу ф — с 
турско окончание. Браила, 1843.

Чапканов и Чапкански ф — от диал. 
чапканин ; вж. Чапкънов. Дружево (Своген- 
ско).

Чапкънов и Чапкънски ф — от ча п къ н - 
(ин) ’1. женкар; 2. безделник; 3. бързо- 
ходец’ (тур. gapkin). Лясковец, Долна Оря
ховица (Горнооряховско), Казанлък, Стара 
Загора, Самоков, Станке Димитров.

Чапкънчето п р  — вж. Чапкънов. Габ
рово, 1843. Чапкънчев ф. Станке Димит
ров, 1879.

Чапликов ф  — от Чаплов с вмъкнато ик  
(ек) или направо от диал. чаплек  ’щърк’; срв. 
Щърков. Пловдив.

Чаплов ф — от птицата чапла. Пловдив, 
1900.

Чапов ф — от диал. чета ’чапла’. 
Пловдив, Варна.

Чапонов ф — вм. Чапанов или от диал. 
чапон ’копито*. Зърнево (Толбухинско).

Чапразов ф — може би от израза стоя  
диван чапраз ’със скръстени на пояса ръце* 
(от тур.) Пловдив, Казанлък, Ямбол, Русе.

Чапрански ф — от диал. ча п р а , съкрат. 
от чапрашик; вж. Чапрашиков. Караш 
(Врачанско).

Чапрашйков ф — от диал. чапраш ик  
’объркан, забъркан’ (тур. £apra§ik). Бла
гоевград, Станке Димитров.

Чапуранлг — от диал. ч а п ур ; вж. Чапуров. 
Завала (Брезнишко), СбНУ 49.

Чапуров ф — от диал. чапур  ’чекор, 
чвор*; срв. Грежов. Пловдив.

Чапъров ф — кръстоска от Чапаров и 
Чакъров. Браила, 1870, Ямбол, 1853, Русе„ 
София, 1897.

Чараджййски ф — от диал. *чарадж ия  
’лекувач’ (пер.-тур. ^areci). Карлово.

Чар а джо в ф  — видоизменено от Чара- 
джийски. Пловдив.

Чаракчйев ф — правописна разновидност 
на Чаръкчиев. Севлиево, 1905.

Чаралозов и Чаралъзов ф. Казанлъкг 
Стара Загора.

Чарапански ф — разновидност на Шара- 
панов. Кнежа.

Чарвенов ф — вм. Червенов. Търново 
(гроб).

Чардаклйев и Чардаклййски ф — от диал* 
чардаклйя  ’с чардак’ (тур. ^ardakli) — 
навярно такава им била къщата. Пазар
джик (гроб), Карлово, Сопот, Дюлево 
(Грудовско), Враца.

Чардаков ф  — съкрат. от Чардаклйев► 
Грудово (гроб).

Чардафбн м  — от чарда в смисъл 'дру
жина, тайфа’ — прякорно име, станало по
пулярно по време на Съединението в 1885 г. 
Чардафонов ф .Голямо Конаре (Пловдивско).

Чарешарски ф  — вм. Черешарски. Вра
чанин в Орехово, 1868.

Чарййски и Чарйски ф — от пер.-тур. 
^аге ’начин за лекуване; лекарство’; срв. 
Чараджийски. Шишманово (Самоковско), 
Самоков.

Чаркчйев ф — отциал.чаркчия  ’машинист; 
точил ар; съдържател на дъскорезница* 
(пер.-тур. carkfi).

Чаров ф — псевдоним: от чар. София, 
1952.

Чаропеев ф  — псевдоним на певец. Со
фия, 1966.

Чартазанов ф — вм. Джартазанов.
Чартанов ф  — вм. Чортанов. Варна.
Чартоков ф — вм. Чертоков.Райково (Смо- 

лянско), 1720.
Чарчалански ф. Плевенско.
Чарчй п р  — от чаркчй; вж. Чаркчйев. Па

зарджик, 1853.
Чарчоков ф. Пелишат (Плевенско).
Чаръклй пр  — от тур. gankli ’цървулан’. 

Станке Димитров, 1879.
Чаръкчйев ф — от диал. чаръкчйя  ’цър- 

вулджия’ (тур.' ^ankfi). Стара Загора.
Часлав м  — „който чака или го очаква 

слава“. Старинно забравено име. Вайганд.
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Часови и каро в ф — от часовникар или 
превод на Сахатчиев. Охрид, Севлиево, 
Разград.

Чатаклйев ф — от с. Чатак (Пресека, Зла- 
тоградско). Сливен, 1905.

Чаталбашев ф — от тур. £atalba§i *с ча- 
талеста глава*. Карнобат, Стара Загора, 
Пловдив, Полски Сеновец (Търновско).

Чаталбашиев ф — ьм. Чаталбашев. 
Карнобат.

Чаталов ф — от чат ал *разсоха* (тур. 
^atal) или съкрат. от Чаталбашев. Плов
див, Стара Загора, Търново, Варна.

Чатлаков ф — от диал. чат лак  ’малоумен, 
смахнат, чалнат’ (тур. gatlak). Айтос.

Чатмов ф — навярно от израза чат ма  
вежди ’сключени вежди’ (от тур.) Плов
див.

Чатов ф — от прякор Чашата (вместо 
чакай  казвал чатай). Търговище, Берко
вица, Боровци (Берковско), Долно Ка- 
марди (Пирдопско).

Чатрафйлов ф  — от диал. чат раф йл  ’уда
рен, смахнат’. Русе, 1900.

Чаушански ф — от с. Чаушово (Добро- 
стан, Асеновградско). Казанлък, Орехово.

Чаушев, Чаушов и Чаушки ф — от 
чауш (ин) ’1. някогашен старши стражар; 
2. въоръжен служител на еснафска органи
зация’ (тур. £avu§). Силистра, Елховско 
Ямбол, Стара Загора, Градешница (Вра
чанско).

Чафкаров ф — вм. Чавкаров. Кавадарци, 
1917.

Чафудов и Чафъдов ф — вм. Чифудов. 
Тенево (Ямболско), Пловдив.

Чача м  — произволно видоизменение от 
Стоян. Бусинци (Трънско).Чачин ф. Банско.

Чачан м  — от Чач(о) +  ан.Чачановски ф. 
Плевен, Сливен.

Чачкаров ф. Казанлък.
Чачо м  — видоизменено от Цацо или от 

циг. чачо ’истински’. Станке Димитров, 
1838. Чачев и Чачо в ф. Пазарджик, 1893, 
Гоцеделчевско, Пловдивско. Чачевски ф.

Чачо лов и Чачоров ф — вж. Чачулов. 
Ресен (Македония), 1917.

Чачул м  — от Чач(о) +  у л .  Чачулов ф. 
Друган (Радомирско).

Чашков ф — видоизменено от Чешков. 
Трънчовица (Никополско).

Чая ж — женска форма от Чайо. Еди
ничен случай.

Чеберйнов ф  — видоизменено от Чубри- 
нов (?) Златица.

Чебйшев ф — видоизменено от Чепишев 
(?) Пловдив.

Чева1 ж — видоизменено от Кева, Па
рашкева. Сушица (Горнооряховско).

Чева2 ф — навярно от рум. сеуй ’много 
добър, много хубав’. Русе, 1936 (Михаил 
Димитров Чева, Вера Щерева Чева).

Чевермбв ф  — от диал. чевирме ’печено 
месо’ или направо от тур. *$evirme* извръща- 
не, обръщане наопаки*. Пещера.

Чеглайски ф  — от някое село или мест
ност Чеглай. Грудово, Бургас, 1893.

Чегов ф — може би от Чергов с изпадане 
на р. Пещера.

Чедаев ф — навярно от рус. Чадаев. 
Стара Загора, 1940.

Чедомйр м  — „чедо на мира“. Типично за 
сърби и за българи от Западните покрай
нини.

Чедомйра ж — женска форма срещу Че- 
домир. Синод, именник.

Чейкянов ф. Нова Загора, 1917.
Чейо м  — разновидност на Чайо. Чеев ф. 

Пловдив.
Чейчо м  — умалит. от Чейо. Перник, 

15— 16 в.
Чека1 ж — женска форма срещу Чеко.
Чека2 м  — западна форма на Чеко.
Чекакчйев ф — от диал. чекакчйя ’косто- 

прав* (тур. gikik^i). Шумен.
Чекаларов ф — от с. Чакалар (Чакалци, 

Момчилградско). Пловдив.
Чекалов и Чека лек и ф — вм. Чакалов, 

Чакалски. Пазарджик, Равно поле (Елин- 
пелинско). Горни Окол (Кюстендилско).

Чекански ф — от с. Чеканец (Кюстен
дилско и Царибродско). Пловдив, Брезник.

Чекарлйев ф — от с. Чакърлар (Ястреб, 
Кърджалийско). София.

Чекелов ф — от диал. чекел ’лопатка на 
копраля’ (тур. $ekel). Варна.

Чекендов ф — от с. Чекендин (Лиляк, 
Търговищко). Лясковец.

Чекенски ф — разновидност на Чекански. 
Кюстендил.

Чекердеко в ф —от тур. fekirdek ’костилка, 
прен. заядлив човек*. Пловдив, Казанлък.

Чекерджеков ф — видоизменено от Чекер- 
деков. Казанлък.

Чекерен и Чекеренда п р . Кюстендил, 
1879 (Димитър Христов Чекерен, Давидко 
Чекеренда). Чекерендов ф . Кюстендил, 1906.

Чекерски ф  — навярно от с. Чекердекли 
(Костилково, Ивайловградско). Ръжево Ко- 
наре (Пловдивско)

Чекиджйев ф — от тур. gekici ’привле
кателен*.

Чекмелезов ф — нещо във връзка с тур. 
^ekmek ’тегля’. Чуковец (Радомирско).

Чеко м  — от глаг. чекам; вж. Чако, 
Чайо, Чеков ф. Благоевград, Червен брег. 
Чеко веки ф. Луковит.

Чекоратов ф — от диал. *чекорат  ’че- 
пат*. Орехово.

Чекун м  — от Чек(о) +  у н .  Чек уиски ф . 
Пловдив.

Чекуров ф — от чекор ’сък, клон*. Ши- 
шманово (Самоковско), Самоков, Ихтиман.

Чекърлйев и Чекърлййски ф — от с. Ча-
къре (Ясно поле, Пловдивско).
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Чекърски ф — вм. Чакърски. Кула, 
Врачеш (Ботевградско).

Чела ж — може би съкрат. от Челестина. 
Михайловград, р. 1934.

Челавров ф. Горна Оряховица, 'Търново.
Челанов ф. Сливен.
Челбов ф — може би съкрат. от Челе- 

биев. Велес, 1905.
Челебйев и Челебййски ф — от челебйя 

’знатен или образован човек’ (тур. gelebi). 
Кнежа, Веринско (Ихтиманско).

Челебонов ф  — някакво видоизменение от 
Челебйев (?)

Челедйн м  — от челяд, челед ’чедо, деца, 
семейство’. Софийско (нар. песен).

Челеев и Чел лее в ф  — от тур. ^illi ’с 
петна по лицето’. Горна Оряховица, Русе.

Челенгйр пр  — вм. Чилингир; вж. Чи- 
лингиров. Търново, 1843.

Челепйев ф — видоизменено от Челе- 
биев (?) Пазарджишко.

Челестйна ж — италианско име, от лат. 
caelestis ’небесна’. Пловдив, Плевен.

Челибаков ф — от Челибашки, както Бър
заков от Бързашки, Юнаков от Юнашки. 
Карлово.

Челибашки ф — вм. *Челибатски — от 
ит. celibato ’безбрачен живот, целомъдрие 
на католишки духовници’. Пловдив.

Челкез ф  — разновидност на Чалиев 
или Челеев. Станке Димитров, 1908, 
Първомай.

Челймов ф — от тур. ^elim ’снага, стой- 
ка’. Стара Загора.

Челканов ф — от диал. *челкан  ’който се 
клатушка’ (от тур. ^alkanmak ’клатушкам 
се’). Пазарджик.

Челопешки ф — от с. Челопек (Врачан
ско). Враца.

Челпанов ф — вм. Чолпанов.
Челъков ф — вм. Чалъков. Алфатар (Си

листренско).
Чельо м  — съкрат. от Челедйн. Чельов ф. 

Панагюрище, 1860.
Чемерски ф — от диал. чемер ’зло, прок

летия’ или от някое село Чемер. Кава- 
дарци, 1917.

Чемйдов и Чимйдов ф — разновидност на 
Шимидов. Пловдив.

Чемишанов и Чемишански ф — от чеми- 
ш анин  ’жител на с. Чемиш’. Михайлов
град, 1917, Пловдив, Пловдивско, Вратица 
(Айтоско).

Чемйшев ф. Охрид, Пазарджик.
Чемков ф — може би вм. Семков (?) 

Благоевград, Кюстендил.
Чемпилски ф. Ореховица (Плевенско).
Чемурков ф — видоизменено от Чамуров.
Чемшир м  — от вечнозеления храст чем

ш и р ; срв. Чимшир. Чемшйров ф. Кула, 
Крушето (Горнооряховско), Ихтиман.

Чена ж — женска форма срещу Чено. 
Ореш (Свищовско).

Ченалов ф. София.
Ченгелйев ф — от с. Ченгел (Дивдя- 

дово, Шуменско). Шумен.
Ченгелов ф — от ченгел ’кука; прен. 

заядлив човек’ (тур. ^engel).
Ченгелски ф — по-нова форма на Ченге- 

лиев. Шумен, 1940.
Ченгенев и Ченгенов ф — от прякор 

Ченгенето (от тур. ^ingene ’1. циганин; 
2. скъперник’). Алфатар (Силистренско), 
Враца.

Чендо м — от Чено с вмъкнато д. Чендо в 
ф. Върбица (Котленско). Сливен, Силистра.

Ченеш м  — от Чен(о), Чен(ьо) 4- еш. 
Ченешев ф. Карнобат. ....................

Ченешко м  — от Чен(о), Чен(ьо) +  ешко. 
Ченешков ф. Търново.

Ченйш м  — от Чен(о), Чен(ьо) +  иш. 
Ченйшев ф. Сливен.

Ченка ж — женска форма срещу Ченко.
Ченко м — умалит. от Чено, Ченьо. Ко

тел, 1845, Пловдивско, Ореш (Свищовско), 
Челопеч (Пирдопско), Златица. Ченков ф. 
Котел. 1873, Сливен, Чернево (Варненско).

Ченлйев ф — вм. Чанлиев. Пловдив.
Чено м  — от Черно с изпадане на р  или 

успоредна форма на Ченьо с твърдо окон
чание. Пловдив, 1883. Ченов ф. Пловдив, 
1894, Сливен, 1845, Калипетрово (Сили
стренско), Павел баня (Казанлъшко).

Ченски ф — навярно съкрат. от някое 
име на -ченски , както Мански от Сърбоман- 
ски.

Ченто м — от Чено с вмъкнато /п, разно
видност на Чендо. Чентов ф. Асеновград.

Ченчйк м  — прякорно име от Ченчо. 
Ченчйков ф. Кричим.

Ченчо м  — умалит. от Ченьо, Чено. 
Ченчев ф. Севлиево, 1905.

Ченьо м  — от Черньо с изпадане на р  
(на местна почва някои го извеждат от 
Стоян). Калипетрово (Силистренско), Смя
дово (Преславско), Търговище. Ченев ф. 
Карнобат, 1893, Ситово, Алфатар (Сили
стренско), Лозен (Софийско).

Чео м  — от Чейо с изпадане на йотацията. 
Чеов ф. Велес, 1883, Горни Богров (Со
фийско).

Чепалов ф — вм. Чапалов.
Чепанов ф — вм. Чапанов.
Чепаранов и Чепаринов ф — вм. Чопа- 

ринов. Асеновград, 1893, 1900.
Чепаров ф — вм. Чапаров. Пловдив.
Чепарович ф — стара форма на Чепаров, 

Браила, 1843.
Чепевов ф — (нарочно) видоизменено от 

Чепелов. Варна.
Чепелов и Чепеловски ф — от тур. ^epel 

*1. мръсен, гнусен; 2. мургав’. Казанлък, 
Плевен.

Чепенков ф — може би разновидност на 
Цепенков. Брацигово, Пещера, Чирпан.

538



Чеперйгов ф — от диал. *чеперига\ вж. 
Чеперков. Пловдив.

Чеперйнов ф — вм. Чопаринов.
Чеперков ф — от диал. *чеперко  ’който 

се чепери, ходи или стои разкрачен’ (?) 
Банско.

Чепйлев и Чепйлов ф — от диал. *чепйло  
’който се чепи, кълчи* (?) Стара Загора, 
Гоце Делчев, Поморийско, Смолянско.

Чепилиров ф. София, 1900.
Чепински ф  — от квартал Чепино на 

Велинград. Пещера.
Чепйшев ф — от прякор Чепйша ’козле- 

то’ (от тур. $epi£ ’козле’). Ботевград, 
Пирдоп, Сливен, Бургас.

Чепйшовски ф — по-стара форма на Че- 
пишев. Ботевград.

Чепкенов ф — от чепкен ’дреха безръкавка’ 
(тур. $epken). Пловдив.

Чеплаков ф — вм. Чиплаков.
Чепразов ф — вм. Чапразов. Берковица.
Чепреганов ф. Щип.
Чепъров ф  — вм. Чапъров. Русе.
Черакчйев ф — вм. Чаръкчиев. Пловдив, 

1900, Морозово (Казанлъшко), Сомовит.
Чераленкин ф. Варна.
Черамов ф. Варна.
Черваров и Черварски ф — от червар 

’чистач или търговец на черва за колбаси’. 
Пазарджик, Пещера, Варна, Берковица, 
Враца.

Червеев ф — може би превод на Курдов 
(тур. kurt,-du ’червей’.) Търговище, 1906.

Червейков ф — може би видоизменено от 
Червенков. Златарица (Еленско).

Червенаков ф •— от диал. червенак ’червен
далест човек’. Габрово, Клисура (Карлов
ско), Калофер, Пловдив, Дълбок извор 
(Първомайско).

Червендимов ф — от Димо Червения. 
Сливен, Елин Пелин.

Червендинев ф  — от Диньо Червения. 
Сливен.

Червендончев ф — от Дончо Червения. 
Лясковец.

Червениванов ф — от Иван Червения. 
Кукуш, Русе.

Червения пр  — „с червено лице“. Чола- 
ковци (Търновско).

Червенка ж — женска форма срещу Чер
венко. Синод, именник.

Червенкинци род — от прякор ЧервЬн- 
ка(т а). Лехчево (Михайловградско).

Черв&нко м  — от червен, румен. Синод, 
именник.

Червенков ф  — от прякор Червенко ’чер- 
. вендалест човек’. Горнооряховско, Попов- 
ско, Каварна, Пловдив, Златица, Врачеш 
(Ботевградско), Миланово (Свогенско).

Червенко веки ф  — разновидност на Чер
венков. Боженица (Ботевградско).

Червенлиев ф  — от с. Червен (Асенов- 
градско). Асеновград, Ямбол.

Червенобрежки ф — от град Червен брег. 
Плевен.

Червенов ф — от с. Червен (Русенско); 
вж. Червенски. Търговище, Търново, Сев
лиево.

Червеноводски ф — от с. Червена вода 
(Русенско). Русе.

Червенпеев ф — от Пейо Червения. 
Сливен.

Червенпетков ф — от Петко Червения 
или от „червен петко“ (вино) — ако е оби
чал да пие повече. Габрово, 1843, Орехово, 
Ореш (Свищовско).

Червенраков ф  — може би от някогаш
ното питейно заведение в София „Червен 
рак“. София.

Червенски ф  — а) от с. Червен (Русен
ско). Разград; б) съкрат. от Червенков- 
ски. Боженица, Врачеш (Ботевградско).

Червенушев ф — от прякор Червенуш- 
(ко) ’с румено лице’. Панагюрище.

Червеняков и Червеняшки ф  — разно
видност на Червенаков. Кула, Лом, Оре
хово, Берковица, Михайловград, Уровене 
(Врачанско), Етрополе, Големо село (Стан- 
кедимитровско).

Червйлов ф — от прякор Червилото (лесно 
се засрамвал и изчервявал?) Пловдив, Бла
гоевград.

Черганлйев ф — от с. Черганово (Казан
лъшко). Ямбол.

Черганов ф — от прякор Черган (ходел 
наметнат с черга?). Копиловци (Михайлов
градско), Русе.

Чергйров и Чергарски ф — от чергар(ин). 
Пазарджик, Своге, Лик (Врачанско), Скра
вена (Ботевградско), Бела Слатина, Оре- 
ховско.

Чергиланов ф  — от диал. *чергилан  ’кой
то живее под чергило’. Лясковец, Златарица 
(Еленско), Пловдив.

Чергйнов ф — навярно разновидност на 
Черганов.

Чергишанов ф — от диал. *чергиш ан; 
вж. Черганов.

Чергов и Черговски ф  — от прякор Чер- 
га(т а)у възникнал по различни поводи: 
като пастир носел черга и с нея се завивал 
от дъжд, откраднал черга и др. Кюстендил, 
1879, Пловдив, Ямбол, Сухиндол, Гурково, 
Литаково (Ботевградско), Доганово (Елин- 
пелинско).

Чердаков ф — вм. Чардаков. Попинци 
(Панагюрско).

Череджййски ф — вж. Чараджийски. 
Пловдив.

Черемйдин ф — от диал. черемйда ’кере
мида’. Самоков.

Черен ф — 01  прякор Ч ерния. (Любомир 
Савов Черен, Букурещ, 1874, Илия Ива
нов Черен).

Черенски ф — от с. Черен'(Шуменско). 
Шумен.
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Черепов ф  — от ч&реп *чиреп* (като 
ерген много чупел гърнета). Старозагорско, 
Стара Загора.

Черечански ф  — вм. Чуречански — от 
с. Чурек (Елинпелинско).

Череша ж — от дърво и плод череша 
(или превод на гръцко Кереза). Асенов- 
градско,Айтос, Долна Диканя (Радомирско).

Черешар п р  — от черешар. Станке Д и
митров, 1879. Черешаров и Череша реки ф. 
Самоков, 1843, Враца, 1893, 1868, Плевен, 
1893, Багренци (Кюстендилско), Горна Ва- 
силица, Долна баня (Ихтиманско), Павел- 
ско (Асеновградско).

Черешев и Черешов ф  — превод на гръц
ко Кирязов. Еникьой (Одринско), 1911, 
Варна, Берковица.

Черешка ж — умалит. от Череша. Дрен 
(Радомирско), Лехчево (Михайловградско).

Черибашев и Черибашки ф — от тур. 
£eriba§i ’главатар на цигани’.

Чериванов ф  — превод на Караиванов. 
Шереметя (Търновско).

Черипйшев ф  — от Черепиш или Чере- 
пишкия манастир. Станкедимитровско.

Черйтов ф  — видоизменено от Джиритов. 
Мъглиж (Казанлъшко), Казанлък.

Черичанов ф  — разновидност на Чере
чански. Орехово.

Черйорданов ф  — превод на Карайор- 
данов. Лясковец.

*Черка ж — умалит. от Черна (*Чернка). 
Черкин ф.

Черкезов ф — от черкезин  ’1. като на
родностно име; 2. прен . лют, проклет човек’. 
Южна Тракия, Стара Загора, Каварна.

Черкелиев ф — навярно вм. *Черкезлиев 
от с. Черкезкьой (Александрово, Преслав
ско). Търново, Полски Тръмбеш (Търнов
ско).

Черкелов ф  — от диал. черкел ’разбой
ник, хайдутин*. Гюмюрджина, Тополовград, 
Хасково.

Черкешлйев и Черкешлййски ф  — от
с. Чер кеш л ни (Жельо войвода, Сливенско). 
Сливен, Пловдив.

Черковалиев ф — от с. Черково (Старо
загорско). Стара Загора, Дълбоки (Старо
загорско).

Черковналиев ф  — от с. Черковна (Про
вадийско и Търговищко). Калипетрово (Си
листренско).

Черковски1 ф  — а) от с. Черково (Старо
загорско). Харманлии, 1900, Стара Загора; 
б)отс. Бяла черкова (Търновско). Дряново, 
Русе.

Черковски2 ф  — навярно видоизменено от 
Черговски. Осиковица (Ботевградско).

Чермазов ф. Габрово, 1960.
Чермаков ф. Рила (Станкедимитровско), 

1917.
Черменски ф  — навярно вм. Джермен- 

ски. Ямбол.

Черна ж — женска форма срещу Черньо, 
Черно. Сваленик (Русенско), Шумен, Вра
чанско. Чернин ф . Мокреш (Ломско), Деб- 
нево (Ловешко).

Чернай м  — разширено от Черно. Чернаев 
ф. Русе, 1900, Шумен, Толбухин (гроб).

Чернаков ф  — от прякор Чернак(а) ’чер
ния* (?) Шумен, Пчелище (Търновско).

Черналййски ф — от с. Черна (Шумен
ско). Алфатар (Силистренско).

Чернашки ф  — разновидност на Черна
ков. Пловдив.

Чернейко м  — от Черн(ьо) +  ейко. Тър
говищко, 17 в.

Чернйк м  — от Черн(о), Черн(ьо) и к . 
Чернйков ф. Тутракан, Тутраканско, Си
листренско, Черна (Мачинско), 1861, 
Пловдив.

Чернйка ж — от Черн(а) +  т а .  Вай- 
ганд. Синод, именник.

Чернинков ф  — от прякор Чернинкдт о  
’възчерното*. Сливен.

Чернйрадов ф  — от Рад Черния. Пана
гюрище, 1917.

Черничарски и Чернишарски ф.
Чернйш м  — от Черн(ьо) +  иш . Чернй- 

шев ф. Пловдив.
Чернйшко м  — умалит. от Черниш. Чер- 

нйшков ф. Казанлък.
Черния п р . (Ст. Н. Черния, Борован, 

Белослатинско, 1917; Велко Стоянов Чер
ния, Враца).

Черно м  — по-рядка форма на Черньо 
с твърдо окончание. Ново село (Варненско), 
1893. Чернов ф. Болград, 1862, София, 
1957.

Чернобрестов ф. Райково (Смолянско), 
1720.

Черновежд пр  — „с черни вежди“ или 
превод на тур. каракаш . Враня, 1873.

Черновбдов ф — от град Черна вода в 
Добруджа. Русе, Варна.

Черноглавов ф — превод на тур. Караба- 
шев. Силистра, 1900, Русе.

Черногоров и Черногорски ф — от с. Чер- 
ногорово (Хасковско и Пазарджишко) или 
от Черна гора в Югославия. Карнобат, 
Сливен, Нова Загора, Пазарджик, Пловдив, 
Видин, Стубел (Михайловградско).

Чернодрйнски ф  — от река Черни Дрин.
Черноземски ф  — от с. Черноземен (Плов

дивско). Пловдив.
Чернозмиев ф. Райково (Смолянско), 

1720.
Чернокалец пр  — носел черни ко лц и  (по

тури), когато другите носели бозави. Котел, 
1867. (Христо Димитров Чернокалец, 
Рада Димитрова Чернокалец). Чернокалски 
ф. Котел, 1962.

Чернокожев и Чернокбжов ф  — от прякор 
Чернокдж ия. Борима (Троянско), Горско 
Ново село (Горнооряховско), Златарица 
(Еленско), Ловеч, Габрово.
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Чериокозов ф  — от черна коза . Стара За
гора (гроб).

Черноколев ф  — от Коле Черния. Кюстен
дил, Търговище.

Черномилински ф. Горни Лом (Белоград
чишко).

Черноморски ф  — от Черно море.
Чернооков ф  — от прякор Чернодк(ия) 

или превод на тур. Карагьозов. Търново, 
Карлово, 1849, Ямбол, Брацигово.

Чернопеев ф — от Пейо Черния. Дер- 
манци (Луковитско), Гостилица (Дрянов
ско).

Чернопййски ф — може би от черен  
кръвопиец  (?) Кърджали, 1964.

Черньо м  — защитно име: черен, грозен, 
но жив и здрав; еднакво или близко по 
значение с Мавро, Негро, Каро. Главно 
из ИзБ. Напоследък името доста е намаляло. 
Чернев (и Черньо в) ф.

Черняй м  — разширено от Черньо. Чер- 
няев ф.

Черняха п р  — „черния“. Трудовец (Бо
тевградско). Черняков ф.

Черпанлйев, Черпанлййски и Черпан- 
ски ф  — разновидност на Чирпанлиев и 
Чирпански. Пещера, Стара Загора, Стряма 
{Пловдивско), Варна.

Черпелййски ф  — видоизменено от Чер- 
панлийски. Пловдив.

Черпййски ф  — от диал. черпил  ’отвее* 
(от тур. ^arpi). Шишманово (Самоков
ско).

Черпйшев ф  — вм. Черипишев. Търново.
Черпишников ф. Казанлък.
Черпоков ф — от диал. *черпдк  *1. чер

пня; 2. чаша за черпене* (?) Пловдив.
Чертов ф  — от диал. черт  *дявол*; срв. 

Дяволов, Шейтанов. Пловдив.
Чертовенски ф — от изчезналото село 

Чертовец край Търново или от Чертовска 
махала в Лясковец.

Чертоков ф — от диал. *черт дк  ’дявол- 
че’ (?)

Чертоянов ф — разновидност на Черто
венски. Мерданя (Търновско).

Чеснаров ф — от диал. чеснар ’произво
дител и продавач на чесън*. Калтинец 
{Г орнооряховско).

Чеснов и Чесновски ф — от чесън л у к  
{?) Прилеп, 1917, Самоков, 1920.

Честеменете род — от диал. честемени 
’работници в оризищата’ (от пер.-тур. 

^est ’пъргав’ и men ’човек’). Дебър (Първо
майско). Честеменев ф. Дебър. Честемен- 
ски ф. Перущица (въстанието).

Честонов ф. Кюстендил, 1908.
Четаларски ф — от някое село Четалар 

или нещо подобно. Варна.
ЧетДлбашев ф — вм. Чаталбашев. Рай- 

ково (Смоля нско).
Чет ало в ф — вм. Чаталов. Банско.

Четвороженски ф  — от диал. четворо- 
жЬнец ’женен четвърти път* — нещо не
обикновено за времето. Самоков.

Четвърт&ков ф  — от диал. чет върт йк  
’вид воденичен камък*. Стара Загора.

Четелязов и Четнлязов ф  — от диал. 
четел ’рабош* (?) Белополяне (Ивайловград- 
ско), Кърджалийско.

Четйнов ф — от чет ина  (?) Батак, 1917, 
Карлово, Пловдив.

Четйрски ф — от с. Читирци (Кюстен
дилско). Кюстендил.

Четкаров ф  — от чет кар  ’производител 
и продавач на четки*. Русе, Кюстендил.

Четников ф  — от диал. чят ник  ’коледар, 
който „чете“, т. е. бързо казва благосло
виите’; срв. Коледаров. Ружинци (Бело
градчишко).

Четов ф — може би близко по значение с 
Четников. Варна.

Четонски ф — разширено от Четов (?) 
Варна.

Четрафйлов и Четрафйлски ф  — вм.Чатра- 
филов, Русе, Врачеш (Ботевградско).

Четриков ф. Севлиево, 1900.
Четярски ф — разновидност на Четир- 

ски. Кюстендил, 1879.
Чефрълйнски ф — от диал. чеф рълйна  

’чучулига*. Литаково (Ботевградско).
Чехадаров ф — вм. Чохадаров. Бургас.
Чехларов и Чехларски ф  — от чехлар 

’обущар*. Свищов, 1860, Русе, Шумен, 
Лясковец, Габрово, Кюстендил.

Чехлевски ф  — от чехли. Габрово.
Чечйлия ж — италианска форма на Це- 

цилия. Пловдивско.
Чечка ж — далечно видоизменение на 

Стефка или на друго име. Мулдава (Асенов- 
градско). Чечкин ф.

Чечко м  — умалит. от Чечо. Чечков ф, 
Пловдив.

Чечо м  — видоизменено от Стефан или 
от друго подобно име. Чечев ф. Сливен, 
Садина (Търговищко).

Чешалов ф  — от диал. чешало ’чесало*. 
Михайловград.

Чешанков ф — от прякор Чешанко ’който 
непрекъснато се чеше* (?) Станке Димитров.

Чешйрев ф  — от чет ири  ’потури или 
беневреци’ (тур. £ak§ir).

Чешйрков ф — от диал. чеширко ’човек с 
четири*. Скравена (Ботевградско).

Чешйтев ф  — от чеш ит  ’необикновен, 
чудноват човек’ (от тур. £e§it). Боснек (Пер
нишко).

Чешко м  — съкрат. от Франчешко или 
разновидност на Чечко. Чешков ф. Плов
див. Ч е ш к б в  г р а д  — местност във 
Врачеш (Ботевградско).

Чешмеджйев ф — от чешмедж йя ’майстор 
на чешми* (пер.-тур. £e§meci) или от 
тур. $e§nici ’надзирател в кухните на 
дворци и сараи*. Лясковец, Стърмен (Бе-
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ленско), Гоце Делчев, Пчеларово (Кърджа
лийско).

Чешменджйев ф — разновидност на Чеш- 
меджиев.

Чешмйчков ф — домашна форма на Чеш- 
меджиев. Горна Оряховица.

Чибаев ф. Балчик, 1893.
Чйбов ф — от чиба\ ’междуметие за отпъж- 

дане на куче’ — поради често повтаряне 
на тая дума (?) Мрамор (Софийско).

Чибритчйбашйев ф — от диал. чи б р и т - 
чйбаш йя  ’скъперник над скъперниците’ 
(от ар.-тур. kibritgi и тур. ba§i).

Чибуджаков ф — от тур. fabucak ’вед
нага*. Пловдив.

Чибуков ф  — от прякор Чибука  (пушел 
все с чибук). Калояново (Варненско).

Чибукчйев ф — вж. Чубукчиев. София, 
1897, Айтос, Казанлък.

Чибуров ф — от чи б ур ; вж. Чабуров. 
Русе.

Чивалйнов ф — вм. Човалинов.
ЧиВгънов ф. Султанци (Провадийско), 

Драгоево (Преславско).
Чивдаров ф — вм. Чавдаров. Цариград, 

1861.
Чивйев и Чивййски ф — от диал. чивия  

’гвоздей; прен. заядлив човек* (тур. ^ivi); 
срв. Пиронков. Станке Димитров, Радомир, 
Перник, Лозно (Кюстендилско), Буново 
(Пирдопско).

Чивйков ф — от тур. £evik ’пъргав, ло
вък*. Русе.

Чивйшев ф  — кръстоска от Чивиков и 
Чепишев (?) Русе.

Чигйрев и Чигйрски ф — може би видоиз
менено от Чилингиров (?)

Чйев ф  — съкрат. от някое име на -чиев 
като Каймакчиев, Мутафчиев и под.

Чизмаров ф — от чизмар. Русе, 1900, 
Търново.

Чйка ж — женска форма срещу Чико. 
Плевен, Плевенско.

Чикакчйев ф — вм. Чекакчиев. Казанлък.
Чикелов ф — вм. Чекелов. Белене (Сви

щовско).
Чикендов ф  — вм. Чекендов. Пловдив.
Чикирлйев ф — разновидност на Чукур- 

лиев. Казанлък.
Чикйчев ф — разновидност на Чекид- 

джиев (?) Русе.
Чйко м  — видоизменено от Райчин, Дой

чин или друго подобно име. Луковитско, 
Тетевенско, Ботевградско. Чйков и Чйков- 
ски ф.

Чйкол и Чйкул м  — от Чик(о) -f о лу у л .  
Чйколов и Чйкулов ф. Силистра, Варна.

Чйкчо м  — умалит. от Чико. Чйкчев ф. 
Провдив.

Чйкьо м  — по-рядка форма на Чико с 
меко окончание. Чйкьов ф. Чуково (Дря
новско).

Чйла м  — западна форма на Чило. Бу- 
синци (Трънско).

Чиларов ф — видоизменено от Пчеларов. 
Радомир, 1917.

Чилиббнски ф — разновидност на Че- 
лебонов.

Чилйка пр  — от диал. чилйк  ’стомана; 
стоманен’ (тур. felik). Асеновград. Чи- 
лйков ф. Айтос, Габрово, Казанлък, Сли
вен, Нова Загора, Пловдив, Ямболско, 
Варна, Асеновград.

Чилингеров ф — от пер.-тур. filinger; 
срв. Чилингиров. Пловдив, Велинград.

Чилингйров ф — от тур. filiig ir ’ковач 
на дребна железария’. Шумен, Пловдив; 
Стара Загора, Асеновградско, Смолянско, 
Кърджалийско.

Чилйчев ф — може би видоизменено от 
Чиликов.

Чйлка ж — женска форма от Чидко.
Чйлко м  — умалят, ©т Чило. Чйлков

ф. Пловдив.
Чйллев ф — разновидност на Челлеев. 

Дединци (Еленско).
Чйло м  — видоизменено от Момчил. Смо

лянско, Гюмюрджина. Чйлов ф. Смолян
ско, Казанлък, Първомайско.

Чйльо м  — успоредна форма на Чило с 
меко окончание. Чйлев ф. Маленово (Ям
болско), Карабунар (Пазарджишко).

Чиляков ф — от диал. чиляк  ’човек’ — 
поради често повтаряне на тая дума; срв. 
Човеков и Кугийски. Пловдив.

Чйма ж — женска форма срещу Чиме. 
Благоевградско, Шуменско.

Чйме м  — видоизменено от Кимо, Йоа
ким. Пиринско. Чймев ф. Благоевград, 
Михайловград.

Чимйдов ф — разновидност на Шимидов. 
Пловдив.

Чимидялков ф. Тутракан.
Чймка ж — умалит. от Чима. Казанлък, 

р. 1920.
Чимпоярски ф — от диал. чимпояр  ’гай- 

дар’ (рум. cimpoier). Орехово.
Чимрев ф — от тур. fimrenmek ’запрет

вам ръкави, залавям се за работа*. Башино 
село (Велешко), 1844.

Чимшйр м  — разновидност на Чемшир. 
Чимшйров ф. Търново, Ихтиман.

Чйна ж — женска форма срещу Чино.
Чинаров ф — от чинар  ’явор’ (тур. 

finar).
Чингалозов ф — навярно близко по зна

чение с Чингаров.
Чингаров ф  — от тур. fingir ’звънтеж, 

шум’. Гоцеделчевско, Първомай.
Чйнго м  — от Чинко с озвучаване на 

нк  в нг. Чйнгов ф. Белица (Разложко), 
Братя Миладинови.

Чиникчиваров ф  — разновидност на Ча- 
накчиваров. Брацигово, 1900.

Чйнка ж — умалит. от Чина. Шумен.

542



Чйнко м  — умалит. от Чино. Русе. 
Чйнков ф. Русе, Елена, Крушовене (Оре- 
ховско), Стара Загора, Враца, Смолянско. 
Ч й н к о в  д о л  — местност в Лопян (Бо
тевградско).

Чйно м  — видоизменено от Райчин, Дой
чин или друго подобно име, разновидност 
на Чико. Трудовец (Ботевградско). Чйнов 
ф. Трудовец, Елин Пелин, Кремиковци. 
Чйновски ф. Разлива (Ботевградско).

Чйнто м  — от Чино с вмъкнато т . Чйн- 
тов ф. Русе, Гледка (Кърджалийско).

Чйнтул м  — от Чинт(о)+#л. Чйнтулов 
ф. Сливен, 1853.

Чйнчо м  — умалит. от Чино. Чйнчев 
ф. Чирпан, Санданско. Чйнчето ф . Чирпан 
(Ангел Генов Чйнчето).

Чйньо м  — успоредна форма на Чино с 
меко окончание. Чйнев ф.

Чйпа ж — от диал. чипа  ’некръстено 
новородено момиче* — защитно име; срв. 
Пижо. Чйпин и Чйпински ф. Кнежа.

Чипаков ф  — от диал. чипак  ’чип чо
век’. Пазарджик.

Чипанов и Чипанев ф — от диал. чипан  
’чип човек’. Пазарджик, Враца.

Чипарев и Чипарски ф — от диал. чи- 
пар  ’чип човек’. Пазарджик, Ловеч.

Чиперков ф  — вм. Чеперков. Пещера.
Чипйлов и Чипйлски ф — разновидност 

на Чепилов. Търново, Луковит, Правешка 
Лакавица (Ботевградско).

Чипйшев ф — вм. Чепишев. Ямбол.
Чиплаков ф — от тур. fiplak ’голтак, 

бедняк’. Казанлък, Разград, Русе, Тутра
кан.

*Чйпо м  — успоредна форма на Чипьо 
с твърдо окончание. Чйпов ф. Етрополе, 
Луковит.

Чипорйков ф. Бояна (Софийско).
Чиприян м  — видоизменено от Киприян. 

Чиприянов ф. Свищовско.
Чйпровски ф — от с. Чипровци (Михай

ловградско).
Чипчаков ф — от диал. чипчак  ’голяма 

лъжипа, гребалка’ (от пер.-тур. кер^е).
Чипчйев ф — навярно вм. Чифчиев.
*Чйпьо (и Чйпе) м  — от диал. *чипе 

’некръстено новородено момче’; срв. Чипа. 
Чйпев ф. Копривщица, Дряново, Благоев
градско.

Чираджйев и Чираджййски ф — от с.
Чираджии (Борово, Старозагорско) или 
вм. Кираджиев. Котел, 1873, Пловдив.

Чиракчйев ф — вм. Чаръкчиев. Стара 
Загора, 1908.

Чйренски ф — от с. Чирен (Врачанско). 
Кнежа.

Чирйковски ф — от с. Чириково. Ловеч 
(гроб).

Чйрипов ф — от ч й р и п ; срв. Черепов. 
Ямбол.

Чирйтов ф  — от Джиритов с обеззвуча- 
ване на дж  в ч. Мъглиж (Казанлъшко), 
Казанлък, Чирпан.

Чйрко м  — от Кирко с преход на к! в
ч. Чирков ф. Садовец (Луковитско), 1905, 
Плевен, 1908, Долни Цибър (Ломско). 
Чйрковски ф . Харманлии, 1893.

Чйро м  — от Киро; вж. Чирко. Чйров ф.
Чйроза п р  — от чйроз (навярно бил 

много мършав и сух). Шумен, 1900.
Чирпанлйев, Чирпанов и Чирпански ф  —

от град Чирпан. Казанлък, Казанлъшко, 
Стара Загора, Габрово, Сливен, Пловдив, 
Враца.

Чирчйев ф  — навярно вм. Кюркчиев. 
Карабунар (Пазарджишко), 1908.

Чйрьо м  — от Кирьо; вж. Чирко. Чй- 
рев ф. Стара Загора.

Чиряша ж — от диал. чиряш а\ , вж. 
Череша. Н. Геров.

Чйстов ф  — от прякор Чист ия. Страл
джа, Роза (Ямболско).

Читаклйев ф  — от с. Читак (Тича, Кот- 
ленско). Сливен.

Читаков ф  — от чит ак  ’презрително 
прозвище на турчин от българските земи’. 
Босилеград, 1893, Пазарджишко.

Читалййски ф  — от с. Читални (Пол
ска могила, Старозагорско). Пловдив.

Читалов ф — вм. Чаталов. Казанлък.
Читан м  — видоизменено от Китан; вж. 

Чито. Читанов ф. Пловдив.
Читйрски ф — вм. Четирски. Кюстен

дил, 1905.
*Чйтко м  — умалит. от Чито.
Читкуш м  — от Читк(о)+.уш. Читку 

шев ф. Велес, 1873, София, 1893.
Чйто м  — от Кито с преход на /с' в ч. 

Чйтов ф. Пловдив, Карлово, Белоградчик.
Чифлигаров ф — от диал. чиф лигар  ’ра

ботник в чифлик’. Крупник (Благоевград
ско).

Чифлиджанов ф — от диал. *чифлидж ан  
(ин) ’чифлигар’. Самоков, Самоковско.

Чифлйков ф — от прякор Чиф лика  (имал 
малко имотец и казвал: „Отивам на чиф
лика“). Стражица (Горнооряховско), Габ
рово, 1908.

Чифликчйев ф — от чиф ликчия  (тур. 
fiftlikfi). Шумен.

Чифлйчки ф — от някое село Чифлик 
или Чифлико. Лозно (Кюстендилско).

Чифлянов ф  — от диал. *чиф лян(ин) 
’чифликчия’ (?)

Чифтеев ф — от прякор Чифтето ’лов
на двуцевка’; срв. Централски. Асенов- 
градско.

Чифудов ф — от чиф ут ин  (тур. fifut,-di), 
прен. ’скъперник или саможив, необщи- 
телен човек’. Стара Загора, Инзово (Ям
болско), Стрелец (Горнооряховско), Ляс
ковец, Дряновец (Разградско).
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Чифутина пр  — вж. Чифудов. Стара 
Загора, 1900.

Чифутпетров ф — от Петър Чифутино. 
Кюстендил, 1879.

Чифутски ф  — разновидност на Чифу
дов. Пловдив.

Чифчанов ф — от диал. *чиф чан(ин) ’зе
меделец*. Толбухин, 1893.

Чифчйбашиев ф  — от диал. чифчиба- 
ш йя  ’главен, заможен земеделец’ (тур. 
Ciftfiba^i). Търново, Карлово, Русе.

Чифчйев ф  — от диал. чифчйя ’земеде
лец’ (тур. fiftfi). Разград, 1917, Черган 
(Ямболско).

Чйца ж — от Кица с преход на к ' в ч. 
Медвен (Котленско), 1878.

Чичан м  — от Чич(о)+ан. Чичанов ф. 
Самоков, 1843, 1905.

Чичаров ф — полупревод на Чичекчиев 
(?) Варна.

Чичеваров ф  — разновидност на Чичо- 
варов. Лясковец.

Чичеклйев ф — от тур. fi^ekli ’украсен 
с цветя*; срв. Цъфтиняшки.

Чйчеков и Чйчиков ф  — от Чичев с 
вмъкнато ек, ик. Русе, 1938, Казанлък, 
Славеино (Смолянско).

Чичекчйев ф — от тур. fifek^i ’цветар*.
Чичйлия ж — вм. Чечилия, Цецилия.
Чйчин ф  — от диал. чйча ’чичо*.
Чичканов ф — от диал. *чичкан  ’който 

се върти все около чичко си* (?) Берковица.
Чйчко м  — умалит. от Чичо. Чйчков 

ф. Карлово, Пловдив, Стара Загора, Кър
джали, Горни Пасарел (Самоковско).

Чйчо м  — от чйчо ’бащин брат’ — по- 
желателно име: да бъде като чичо си (по- 
преуспял от бащата) или да го отхрани чи
чо му (ако е сирак). Чйчев и Чйчов ф. Кю
стендил, Пазарджик, Пордим (Плевенско), 
Ивайловград. Чйчовски ф. Чепеларе, Хвой
на (Асеновгр адско).

Чичо варов, Чичовъров и Чичу варов ф — 
от диал. *чичовар ’който вари цвете, т. е. 
производител на розово масло*. Казанлък.

Чиширанов ф — от диал. *чиш иран  ’чо
век с чишири’; срв. Чеширков. Кюстендил.

Чишйрков ф — вм. Чеширков.
Чишйров ф — вм. Чеширев. Пазарджик.
Чишйтев ф — вм. Чешитев.
Чишлянов ф — от диал. *чиш лян  (вж. 

Чешанков). Пловдив.
Чишнигйров ф — от с. Чешнегир (Са

дово) или Чешнегирово (Асеновградско). 
Пловдив.

Чкалев ф — разновидност на Шкалов.
Чкатров ф. Прилеп.
Чобалйгов ф — от прякор Чобалйгат а  

’преселник от с. Чоба (Пловдивско)’. Вино- 
градец (Пазарджишко).

Чобалиев ф  — от с. Чоба (Пловдивско). 
Казанлък.

Чобандимов ф — от чобан Димо. Русе.

Чобанов ф — от диал. чобан ’овчар, 
пастир’ (тур. foban). Ямболско, Сливен, 
Стара Загора, Калофер, Разград.

Чобанпенчев ф — от чобан Пенчо. Русе.
Чобанрадев ф — от чобан Ради. Одрин- 

ци (Ивайловградско).
Чобев и Чобов ф  — може би от Чорбев, 

Чорбов с изпадане на р . Пловдив, Нова- 
чене (Ботевградско).

Чобуров ф  — вм. Чабуров. Пиргово (Ру
сенско).

Човалджйев ф  — от диал. чувалдж йя 
*1. който прави и продава чували; 2. който 
прибира реколтата си или ходи на пазар с 
чувал, а не с кола’ (?) Павликени.

Човалйнов ф  — от диал. *човалйн (вж. 
Човалджйев). Дрен, Дървена могила (Ра
домирско).

Човански ф  — вм. Чувански. Дървена 
могила (Радомирско).

Човеков ф — от прякор Човеко (вж. 
Чиляков) или преосмислено от Човеов. 
Белчин (Самоковско).

Човеов ф — разновидност на Чавеов. 
Ихтиман.

Човйков ф — разновидност на Чивиков. 
Плевен, Търново, Видин.

Човкански ф — може би нарочно видо
изменено от Чавкарски (?)

Чоголянов ф — от диал. *чоголян  ’ко
муто е все чогълно, неприятно, неудобно* 
(?) Злогош (Кюстендилско).

*Чожго м  — от Чочко с озвучаване на 
чк в жг. Чожгов ф. Айтос.

Чоидин м  — от Чой(о)+дмя. Бистрица 
(Софийско), 15— 16 в.

Чойо м  — разновидност на Чоко или 
на Цойо (?) Чоев и Чоевски ф. Правец (Бо
тевградско), Орешак (Троянско). Чбевци 
род в Драгойново (Първомайско). Ч 6 й о - 
в о т о местност в Правец.

Чока ж — женска форма срещу Чоко. 
Широка лъка, 1917, Смолян, Фотиново 
(Пещерско).

Чоканов ф — вм. Чуканов. Казанлък, 
1908, Търново, Драгомирово (Свищовско).

Чокарланов ф — от диал. *чукарлан  ’жи
тел на чукара’; срв. Чукарлиев. Свищов.

Чокарски ф — от Чукарски с изместване 
на ударението и изясняване на неуда- 
реното у  в о. Благоевград.

Чокауланов ф — някаква разновидност 
на Чокарланов. Русе.

Чокелиев ф. Черница (Карнобатско)-
Чокилев ф. Казанлък.
Чокйш м  — от Чок(о) +  мш. Чокйшов 

ф. Пловдив.
Чокльовски ф — вм. Чукльовски; вж. 

Чукльов. Михайловград.
Чоко м  — разновидност на Шоко или 

Цоко (?) Чоков ф. Пазарджик, 1871, 1908, 
Пловдив, Брацигово, Славеево (Ивайлов-
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градско), Силистра, 1897, Никопол, Кру- 
шовене (Ореховско).

Чокобалйев ф — от с. Чокоба (Сливен
ско). Сливен.

Чокоев и Чокойски ф — от чокдин  ’едър 
земевладелец’ (рум. ciocoi). Лясковец, 
Русе, Габрово, Варна, Казанлък, Елин 
Пелин, Банско.

Чокуранов ф  — вм. Чукуранов. Пазар
джик, Лозен (Софийско).

Чокуров ф — вм. Чукуров; срв. Чукур- 
ски. Ихтиман.

Чокчаланов ф — от тур. £ок и £alan 
’който много тропа, удря*.

Ч окчо и Чокшо м  — умалит. от Чоко. 
Чокчев и Чокшев ф. Казанлък, Сопот.

Чолаков и Чолашки ф — от чолак ’с 
отрязана ръка или пръсти* (тур. £olak). 
На разни места из страната.

Чоле и Чольо м  — разновидност на Шоле, 
Шольо или на Цоло (?) Чолев и Чольов ф. 
Банско, Велинград, Гоцеделчевско, Ихти
манско, Самоковско, Пазарджишко, Ка
занлък, Вършец, Ломско.

Чолей м  — разширено от Чольо. Чоле- 
ев (и Чолеов) ф. Ихтиман.

Чолиа пр  (1оан Константинов Чолиа, 
Букурещ, 1853).

Чолиан м  — някакво видоизменение на 
Чольо. Чолианов ф. Казанлък, 1958 (от 
Турция).

Чолко м  — умалит. от Чоле, Чольо. 
Чолков ф.

Чоло м  — успоредна форма на Чольо 
с твърдо окончание. Чолов ф. Полски Тръм- 
беш (Търновско).

Чолошки ф. София, 1960.
Чолпанов ф  — от диал. *чолпан  ’куц; 

несръчен, тромав’ (от тур. £о1ра). Калофер.
Чолчо м  — умалит. от Чольо, Чоле. 

Чолчев ф. Карлово.
Чольо м у Чольов ф — вж. Чоле, Чолев. 

Пасарел (Самоковско).
Чомаков ф — от диал. чомак ’тояга, 

сопа; топуз, топка’ (тур. £omak). Котлен- 
ско, Сливенско, Разградско, Плевен, Станке 
Димитров.

Чомански ф — разновидност на Чуманов. 
Четирци (Кюстендилско).

Чомарджиев ф — от диал. *чомардж йя 
’който води или отглежда големи овчар
ски кучета’ (тур. fomarci). Русе.

Чомбаков ф — навярно от Чомаков с 
вмъкнато б. Долно Сахране (Казанлъшко), 
Казанлък, Стара Загора.

Чомбаслйев ф — от диал. чумбаслйя  ’с 
дълъг или буен чумбас (коса на главата)’. 
Цар Борис (Панагюрско), 1904.

Чомлекчйоглу ф — от тур. £i5mlekfi ’грън
чар’ с турско окончание. Айтос, 1893.

Чомов ф — разновидност на Шомов. Бра
цигово, Пещера, Пазарджик, Пловдив, 
Лом.

Чомонев и Чомонов ф  — разновидност 
на Шоманов, Шуманов (?) Софлу, 1903, 
Македония, Лом, 1917.

Чомпалов ф  — видоизменено от Шомба- 
лов. Мухово (Ихтиманско), Пазарджик, 
Пловдив, Пирдоп, Каменяк (Шуменско).

Чомпарджиев ф — вм. *Чампарджиев, 
от *чампардж йя ’който прави чампари*, 
с изместване на ударението и преход на 
неудареното а  в о. Русе.

Чомполов ф — вж. Чомпалов. Златица.
Чомпов ф  — видоизменено от Чомполов.
Чона ж — видоизменено от Шона или 

Цона. Карловско, Калофер, Казанлъшко, 
Ямболско, Софийско, Кюстендил. Чонин 
ф . Сопот.

Чонак м  — от Чон(о)+шс. Чонаков ф . 
Борово (Ардинско), Варна.

Чонгаров и Чонгарски ф  — разновидност 
на Чангъров. Смолян, Казанлък, Радомир, 
Враждебна (Софийско).

Чонгулов ф — вм. Чонгуров. Шумен.
Чонгуров ф  — разновидност на Чангъ

ров, Чонгаров. Самоковско.
Чондо м  — от Чоно с вмъкнато д. Чон- 

дов ф. Челопечене (Софийско).
Чоне м  — вж. Чоньо. Ямбол, Стара Загора 

(там го смятат за умалително от Щилиян).
Чони м  — от някое италианско име (ба

щата бил в Италия). Уровене (Врачанско),
1960.

Чонка ж — умалит. от Чона. Карлово, 
Софийско.

Чонко м  — умалит. от Чоно, Чоньо. 
Чонков ф. Калофер, 1845, Севлиево, 1900, 
Стара Загора, Малко Търново, Белица 
(Разложко), Благоевградско.

Чонкънов ф — може би нарочно видо
изменено от Чапкънов.

Чоно м  — успоредна форма на Чоньо 
с твърдо окончание. Типично за Сопот; 
Мъглиж (Казанлъшко), Дряново, Пещера, 
Пловдивско, Карнобат, Вършило (Бур
гаско). Чонов ф. Чоновски ф. Брезово 
(Пловдивско). Чоновци род в Бодрово (Пър
вомайско).

Чонос ф — от Чоно с гръцко окончание. 
Видин.

Чонте и Чонтьо м  — от Чоньо с вмъкнато 
т . Чонтев ф. Мелник, 1917.

Чончо м  — умалит. от Чоно, Чоньо. 
Варна.

Чончоров ф — далечна разновидност на 
Цонзоров. Пловдив.

Чоньо м  — видоизменено от Шоньо или 
от Цоньо. Габрово, 1833. Чоневф. Казанлък, 
1878, Златарица (Еленско), Мачуково (Ма
кедония).

Чопанов ф — вм. Чапанов. Варна.
Чопарйн пр  — от тур. диал. $ораг 

’разпуснат, разхайтен, лекомислен*. Па
нагюрище, 1849. Чопарйнов ф. Панагюрище, 
1893.
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Ч опкош ев ф — от диал. *чопкош  ’куц 
човек*. Пловдив.

Ч оплаков ф  — от диал. *чоплак  ’куц 
човек*. Разград, 1900.

Ч опо м  — прякорно име, кръстоска от 
Чоно, Чоко и Чопов (?) Караджалово (Пър
вомайско).

Ч опов и Ч опев ф — от диал. чоп *1. 
жребие; 2. щастие’ (от тур. сор). Кукуш, 
Прилеп, Якоруда (Разложко), Благоев
град, Пазарджик.

Чопонев ф — от диал. *чопдн  ’куц чо
век’; вж. Чоплаков. Русе, 1881.

Ч опразански  ф — разновидност на Чап- 
разов. Скравена (Ботевградско).

Ч опуров ф — от тур. £ориг ’белег, знак, 
петно, шарка*.

Ч орадж ййски ф — разновидност на Ч 
раджийски.

Ч оралиев ф — от Чорлалиев с изпадане 
на едното л . Сопот, Карлово, Пловдив.

Ч оран м  — вж. Чуран. Ч оранов ф. Кар
нобат.

Ч орапинов ф.
Ч орапов ф — от чорап. Летница (Ло

вешко).
Ч орапчйев ф — от чорапчйя  ’производи

тел и търговец на чорапи* (тур. forapfi). 
Копривщица (Възраждането), Русе, 1869.

Ч орбадж аков ф  — от диал. *чорбадж ак 
’среден чорбаджия’ (?) Пазарджик, 1917.

Ч орбадж йев и Ч орбадж ййски ф  — от 
чорбадж ия. Разложко, Брезово (Плов
дивско), Ботевградско, Тетевен, Казан
лъшко.

Ч орбанов и Ч орбански ф — видоизменено 
от Чорбаджйев (?) Луковит, Правец, Раз
лива (Ботевградско), Видин, Липница 
(Ботевградско).

Чорбарски ф  — от диал. чорбар ’любител 
на чорба*. Осоица (Елинпелинско).

Чорбев и Ч орбов ф  — съкрат. от Чорба- 
джиев или направо от чорба (?) Охрид, 
Велинград, Радомирско.

Ч ордов ф  — (може би нарочно) видоиз
менено от Чортов. Чирпан.

Чорев и Чоревски ф  — от циг. чор ’кра
дец’ или чорд ’беден* (?) Павликени, Ка
занлък, Пловдив, Велинград, Струмица.

Чорея п р  — от циг. чореа ’беден*. Кало
фер, 1849. Чореев и Чореов ф. Калофер, 
1944, Ямбол, 1900, Стара Загора, Лозен 
(Софийско).

Ч ореников ф. Павликени.
Чори ж — галено име на Донка. Перник,

1959.
Ч орлалиев ф  — от диал. чорлалия  *който 

е ходил или живял в град Чорлу в Южна 
Тракия*. Сопот, 1904.

Ч орлев (и Чорлов) ф — от прякор Чдр- 
льо ’чорлав, рошав човек*. Яворово (Чир
панско), Стара Загора, Станке Димитров, 
Голямо Буково (Грудовско).

Чорнев ф — от прякор Ч дрни  ’черния’“ 
(рус. черньш).

Чоров ф — разновидност на Чорев. Их
тиман, Добри дол (Горнооряховско).

Чоролеев ф — вм. Чурулеев. Панагю
рище, Трънско.

Чортака пр  — от диал. чорт  ’дявол’. 
Трудовец (Ботевградско).

Чортанов ф — от чорщан ’вид дребен 
шаран’; срв. Шаранов. Негованци (Видин
ско), Сомовит, Русе, Кюстендил, София, 
1908.

Чортов и Чортев ф — от диал. чорт  ’дя
вол’. Карнобат, Стара Загора, Карлово, 
Сопот, Струмица, 1917.

Чоруков ф — вм. Чуруков. Костенец.
Чорчопов ф — може би от диал. чор  

’кьорав* и чоп ’кьопав*. Стара Загора.
Чостов ф — разновидност на Жостов. 

(?) Пловдив.
Чотенски и Чотински ф — вм. *Чортин- 

ски; вж. Чортов (?)
Чотов и Чотев ф — нарочно видоизме

нено от Чортов (?) Търново, Русе, Айтос, 
Пловдив. Ч о т о в ц и  род в Езерово 
(Първомайско).

Чотовачов ф. Крушово (Македония).
Чотоклйев ф — вм. Чатаклиев. Русе.
Чоторов ф  — от тур. (otur ’плосък, ши

рок; широконос*. Сопот, Русе.
Чотуков ф — от тур. cotuk *1. пън, 

дръвник; 2. лозова главина*. Павликени.
Чофаджйев ф — вм. Чохаджиев. Бояна 

(Софийско).
Чофарджйев ф — кръстоска от Кофар- 

джиев и Чохаджиев. Русе.
Чохадаров ф — от тур.-пер. ^uhadar ’ня

когашен турски прислужник в учреждение 
или при големци’. Бургас.

Чохаджйев и Чохаджййски ф  — от диал. 
чохадж йя ’сукнар* (тур. ^uhaci). Бела Сла
тина, Плевен, Тетевен.

Чочко м  — умалит. от Чочо. Сливен. 
Чбчков ф. Пазарджик, Велес.

Чочо м  — видоизменено от Стефан, Цочо, 
Стойчо или друго подобно име. Бургас. 
Чочов и Чочев ф. Преслав, Казанлък, Ни- 
кополско, Софийско, Радомирско, Стан 
кедимитровско. Чочовски ф. Ботевградско.

Чочорков ф — разновидност на Цоцор- 
ков. Враца.

Чръна лс разновидност на Черна. Ет
рополски манастир, 1648.

Чрънка ж — умалит. от Чръна. Чрън- 
кин и Чрънкински ф. Кнежа.

Чуберка ж — умалит. от Чубра. Ста- 
лийска махала (Ломско).

Чубра ж — от билката чубра. Карнобат, 
1890, Русе, Бр. Миладинови.

*Чубран м  — от Чубр(о)+ая.
Чубравичка ж —  умалит. от Чубра. Вай- 

ганд.
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Чубрйка ж — от билката чубрика. Бр. 
Миладинови.

Чубрйко м — мъжка форма срещу Чуб
рика. Чубрйков ф . Кряковци (Габровско), 
Габрово, Казанлък, Стара Загора, Шумен.

Чубрйн м  — от Чубр(о)+ин . Чубрйнов 
ф . Пазарджик.

Чубрйна ж — от Чубр(а) +  ина. Пещера. 
1920.

Чубрйца и Чубрйчка ж — умалит. от 
Чубра. Вайганд.

Чубрйя м  — разширено от Чубро. Чуб- 
рйев ф. Чипоровци, Мартиново (Михайлов
градско).

Чубро м  — мъжка форма срещу Чубра. 
Чубров ф. Пиргово (Русенско).
. Чубукчйев ф — от диал. чубукчйя  ’слу

га, който подава чибуците; прен. угодник, 
блюдолизец’ (тур. fubukfu). Никопол, 1900.

Чувалов ф  — от чувал (?) Дългопол (Про
вадийско).

Чувански ф  — от диал. чуваник  ’хране
ник’; срв. Храненишки.

Чуварев ф  — от диал. *чувар  ’пазач’ 
(?) Поликраище (Горнооряховско), 1917.

Чугарски и Чугърски ф . Казанлък, Долна 
Митрополия (Плевенско).

Чугунов и Чугунени ф — от чугун  или 
от тур. fogun ’често, много пъти* (?) Кня
жево.

Чугурйлов ф — от рум. ciugulire ’це- 
луване, милване’. Ковачица (Ломско).

Чугърски ф — вж. Чугарски. Казанлък.
Чудне м — от чуден (чудно дете, няма 

като него). Бр. Миладинови.
Чудо м — видоизменено от Чудне. Чу- 

дов ф. Каравелово (Карловско), 1904, 
Струга, 1917, Плевен.

Чудомйр м  — видоизменено от Чедомир 
и преосмислено по Чудо. Западни покрай
нини, 1875, Враца, Благоевград, Плов
див, Кричим, Сливен, р. 1897. Чудомйров 
ф. Одоровци (Белоградчишко), Староза
горско.

Чудомйра ж — женска форма срещу Чу
домир. Синод, именник.

Чузев ф — от Кюзов с преход на к ’ в ч.
Чукалейски ф  — разновидност на Чу- 

карски, Чукарлийски. Миланово (Сво
ге нско).

Чукалов и Чукалев ф — според семеен 
спомен от Златица: прадядото бил клисар 
в Драглище (Разложко) и понеже тамошните 
помаци не позволявали да бие черковното 
клепало, ходел в празник по къщите и чу: 
кал на портите с чукалото ’чукче за биене 
на клепало’. Златица, Казанлък, Казан
лъшко, Ямбол, Варна, Чепеларско (по
маци), Ресен (Македония).

Чук&нов ф  — от диал. чукан  ’пън; ко
рен на лоза’. Елена, Казанлък, Зимница 
(Ямболско), Бърдарски геран (Белосла- 
тинско).

Чукарйнов ф — от диал. *чукарйн  (вж. 
Чукарлийски). Тодорово (Исперихско).

Чукарлийски ф  — от диал. *чукарлия  
’жител на някоя чукара’. Ваксево (Кю
стендилско).

Чукаров и Чукарев ф — по-нова форма 
на Чукарски. Габрово, Павликени, Змейо
во (Старозагорско), Търговище.

Чукарски ф — от. чукар  или чукара  ’ви
сочина извън село; махала на такава ви
сочина’. Варна.

Чукачев и Чукашки ф — от чукач  ’ко
вач’. Враца, Медковец (Ломско), Самоков.

Чукендов ф  — видоизменено от Чекен- 
дов. Варна.

Чукин ф  — съкрат. от Чукински. Лех- 
чево (Михайловградско).

Чукина п р . Брашов, 1825 (Анастас Йоа- 
нович Чукина).

Чукински ф  — от рода Чукинци, жители 
на някоя чука. Лехчево (Михайловград
ско).

Чуклев ф — от местност Чуклата или 
Чукльовец. Панагюрище, Самоводене (Тър
новско), Търново, Шумен, Горни Богров 
(Софийско).

Чукльов ф  — от рода Чукльовци, жи
тели на някоя чукла. Своде (Ботевградско), 
Панагюрище.

Чукнййски ф  — може би видоизменено от 
*Чуклийски; вж. Чукински и Чуклев.

Чуков ф — съкрат. от Чуковски. Стан
ке Димитров, Дряново, Търново, Пещера, 
Първомай, Гъмзово (Видинско), Лом, Го- 
лак (Ихтиманско), Пазарджик.

Чуковски ф  — от диал. *чуковци  ’жи
тели на местност Чуката* или от с. Чуковец 
(Радомирско), Чуково (Дряновско) и др. 
Станке Димитров, Враца, Ловеч, Пле
венско, Троянско.

Чуколов ф  — от рум. ciucure ’пискюл’ 
с диалектен преход на г в /. Крушовене 
(Ореховско).

Чукуранов и Чукурански ф  — от диал. 
чукур а ни н  ’жител на с. Чукурово (Ихти
манско). Сребрино (Пазарджишко), Кази- 
чене (Софийско).

Чукурлйев ф  — от с. Чукурлии (Песно- 
пой, Карловско). Карлово, Казанлък, Па
зарджик.

Чукурски ф  — от тур. fukur ’яма, дупка, 
пропаст*. Видин, 1900.

Чукчйев ф — от диал. *чукчия  ’ковач, 
който прави чукове’. Самоков.

Чукчуков ф  — някаква разновидност на 
Чукалов (?) Плевен, 1893, София, 1905.

Чула ж — женска форма срещу Чуло, 
Чульо. Трънско. Чулин ф . Плевен.

Чуларов ф  — от *чулар  ’производител и 
продавач на чулове* (?)

Чуле м  — разновидност на Чульо. Чу- 
лето ф. Ботевград.
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Чулеков ф  — от Чулев с вмъкнато ек. 
Панагюрище, 1904.

Чулимйнов ф  — може би далечно видо
изменение от Сюлейманов (?) Варна.

Чулйн м  — от Чул(о), Чул(ьо) +  и«. Чу- 
лйнов ф. Плевен.

Чулка ж — умалит. от Чула. Пловдив. 
Чулкин ф. Осиковица (Ботевградско). 
Ч ^ л  к и н о т о  местност в Осиковица.

Чулко м  — умалит. от Чуло, Чульо. 
Чулков ф . Брацигово, Пловдив, Казанлък, 
Плевен, Лесковец (Югославия).

Чуло м — а) видоизменено от Янчул, 
Чачул или друго подобно име; б) видоиз
менено от Шуле, Суле; в) от диал. чул  
'с отрязано ухо*. Чуло в ф. Локорско (Сю- 
фийско), Карловско, Шумен, Варна.

Чулт&рски ф  — от диал. чулт ар  'везан 
конски чул; везана престилка* (тур. sul
tan).

Чульо м — успоредна форма на Чуло с 
меко окончание. Чулев ф. Баница (Врачан
ско), Враца, Згалево (Плевенско). Чу- 
льов ф. Враца, 1893, Кула. Чульовски ф. 
Ботевград (там го извеждат от прил. ч у л ) .

Чумаклйев ф — от диал. чум аклйя  'кой
то носи тежка тояга’; срв. Чомаков и 
Тояганов. Карлово.

Чуман м  — видоизменено от Шуман. 
Чуманов ф. Стара Загора.

Чумарджйев ф  — от Чомарджиев с из
местено ударение. Силистра.

Чумко м  — видоизменено от Шумко. Чум- 
ков ф. Враца.

Чумов ф — от прякор Ч умат а  (според 
семейно предание: дядото бил добър стре
лец и като комита избил много хора). 
Гайтаниново (Гоцеделчевско), Пловдив.

Чумпалов ф — от рум. ciumpav 'куц, 
крън’. Благоево (Разградско), Коцалево 
(Русенско), Русе.

Чумурджйев ф — вм. Кюмюрджиев. Си
листренско (Възраждането).

Чунгаров и Чунгуров ф — от рум. ciun- 
garit 'осакатял, с отсечен крайник’. Плов
див.

Чунгушанов ф — от диал. *чунгуш ан  
'еднорък човек* (от рум. dung). Брегово 
(Видинско).

Чунде м  — от Чун(ьо) с вмъкнато д. 
Чундев ф. Подлее, 1905.

Чунто и Чунтьо м  — от Чун(ьо) с вмък
нато т  или вм. Шунто. Чунтов и Чунтев 
ф. Пловдив, Медово (Старозагорско), Ви
дин.

Чунтул м — от Чунт(о)+ул. Чунтулов 
ф . Пазарджик, 1905.

Чунчо м — умалит. от Чуньо. Чунчев 
ф . Хасково, 1893, Пазарджик.

Чунчуганов ф. Панагюрище.
Чунчуков ф. Поибрене (Панагюрско), 

Пазарджик, Пловдив.

Чунчул м  — от Чунч(о)+*/л. Чунчулов 
ф. Варна, 1881.

Чунчуров м  — видоизменено от Чунчу
лов (когато личното име е било забравено). 
Варна, 1940.

Чуньо (и Чуни) м  — видоизменено от 
Крачун, Делчун или друго подобно име. 
Чунев ф. Габрово, Свищов.

Чупа ж — от диал. чу па  'мома'; срв. 
Мома. Брезник.

Чупаров ф — видоизменено (може би 
нарочно) от Шупаров.

Чуперков ф — вм. Чеперков или Шепер- 
ков. Видин.

Чуперов ф. Пловдив.
Чупетловски ф — от с. Чупетлово (Пер

нишко). Гълъбник (Радомирско), Чепинци 
(Софийско).

Чупетровски и Чупетрев ф  — видоиз
менено от Чупетловски.

Чупйлов ф  — видоизменено от Чепилов. 
Ник. Милев.

Чуплйшки ф — може би вм. Чифлишки 
(?) Пловдив.

Чупорйков ф — разновидност на Чипо- 
риков. Бояна (Софийско).

Чура ж — женска форма срещу Чуро. 
Софийско. Чурин ф. Русе.

Чуран м  — от Кюран с преход на к* в 
ч. Чуранов ф.

Чуре м  — от Джуре с обеззвучаване на 
дж в ч. Чурев ф. Друган (Радомирско).

Чуренов и Чуренски ф — от прякор 
ЧурЬна (според семейно предание: дядото
от с. Чопкьой, Узункюприйско, като ов
чарче носел на пояса си нож с чурен  'чи
рен* и като го дразнели, викал: „Ще из
карам чурена“). Пловдив, Пазарджик.

Чурйлов ф — съкрат. от Чуриловски. 
Пловдив.

Чурйловски ф — от с. Чурилово (Пет- 
ричко) или Джурилово (Белослатинско). 
Никопол, 1900, Свищов, 1905.

Чуринлйев ф — от диал. чуринлйя  'жител 
на с. Чурен (Пловдивско)*. Пловдив.

Чурйца ж — умалит. от Чура. Софий
ско.

Чуричански и Чуречански ф — от чуре- 
чанин, 'жител нас. Чурек(Елинпелинско)'. 
Врачеш (Ботевградско).

Чурка ж — умалит. от Чура. Софийско.
Чурко м  — умалит. от Чуро. Чурков 

ф. Гозница (Ловешко), Севлиево.
Чурлин ф  — от прякор Ч урла  'пушач

ка, която много чури* (?) Чупрене (Бело
градчишко), 1917.

Чурлинов ф — от Чурлин с втора на
ставка (?) Пловдив.

Чурловски ф — съкрат. от Чуриловски. 
Никопол, 1893.

Чуро м  — от Джуро с обеззвучаване на 
дж в ч. Чуров ф . Брегово (Видинско),
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Русе. Ч ^ р о в а  м о г и л а  местност 
в Рашково (Ботевградско).

Чуролеев ф — от диал. чуролей  ’щурец; 
прен. човек с писклив глас*. Панагюрище.

Чуруков ф — от чурук  ’гнил, кух, 
разяден от вътрешна болест* (тур. £йгйк). 
Чирпан, Пчеларово (Кърджалийско).

Чуруловски ф — вм. Чурилбвски. Ни
копол, 1917.

Чурчо м  — умалит. от Чуро. Чурчев ф.
Чурчул м  — от Чурч(о)+*/л. Чурчулов 

ф. Асеновград, Пловдив.
Чурьо м  — успоредна форма на Чуро с 

меко окончание. Чурев ф. Ловеч (гроб).
Чутаров ф — видоизменено от Чултар- 

ски.
Чутка ж — вм. Чудка, женска форма 

срещу Чудо. Чуткин ф. Куртово Конаре 
(Пловдивско).

Чутуков ф  — от Кютуков с преход на 
к '  в ч\ вж. Кютукчиев.

Чутуранов ф  — от прякор Ч ут уран  *с го
ляма и тъпа глава като чу тура’. Сло- 
кошица (Кюстендилско).

Чутурков ф — от прякор Чутурката ’къс 
и набит като чутура’; срв. Стъпов. Бла- 
гоево (Разградско), 1917, Разград, Ловеч, 
Тлачене (Белослатинско), Котел.

Чуфов ф — от Кюфов с преход на к ' в ч. 
Тутракан.

Чуфудов ф  — вм. Чифудов. Шумен.
.Чухалов ф  — от птицата чу ха л . Злата

рица (Еленско).
Чухлев ф — видоизменено от Чуклев (?)
Чухов и Чуховски ф — нарочно видоиз

менено от Чуков, Чуковски (за да не на
помня прякора Чук ’нисък и тромав човек’). 
Дичин (Търновско), Търново, 1893, Дря
ново, Левски.

Чуча ж — женска форма срещу Чучо. 
Чучин ф. Самоков.

Чучарков и Чучерков ф. Провадия, 1893,
Шипка (Казанлъшко).

Чучко м  — умалит. от Чучо. Чучков ф. 
Пирдоп, Михайловград.

Чучо м  — далечно видоизменение от Стой
чо, Стефан или друго някое име. Чучев ф. 
Сопот, 1900, Пещера, Пловдив, Хасково, 
Самоков. Чучо в ф. Ник Милев.

Чучов&ров ф  — от диал. чучоварка *ба- 
ричка, струйка* (може би се напикавал). 
Казанлък, 1908.

Чучорков ф  — правописна разновидност 
на Чочорков. Враца.

Чучуганов ф  — вм. Чунчуганов или Чу- 
чуланов. Гюргево (Станкедимитровско), Че- 
репиш, 1960.

Чучуев ф — от Чучулев с изпадане на 
л 9 (?) Русе.

Чучуков ф — от Кючуков с преход на 
к! в ч. Кюстендил, Четирци (Кюстендилско), 
Селище (Благоевградско).

Чучула ж — от Чуч(а) +  ула . Пловдив, 
р. 1872, 1899. Чучулайн ф. Банско.

Чучуланов ф — от прякор Ч учулан  ’чо
век с чучул, с вечно щръкнала коса*. Па
нагюрище.

Чучулев ф — от чучул\ вж. Чучуланов. 
Батак, Пазарджик, Скалско (Габровско).

Чучулйгата п р  — от птичката ч учули га  
(навярно си свирел и чуруликал). Свищов, 
1894. Чучулйгов ф. Песнопой (Карловско), 
Чирпан, Пловдив, Голямо Крушево (Ям
болско), Дюлево (Грудовско), Ботунец (Со
фийско), Петрич. Чучулйгин ф. Окол 
(Самоковско).

Чучулка ж ■ умалит. от Чучула. Плов
див, р. 1900.

Чучулков (и Чучулькьов) ф — от прякор 
Ч учулко (Ч учулькьо)\ срв. Чучуланов. Ло- 
бош, Прибой (Радомирско), Банкя.

Чучулов ф — успоредна форма на Чучу
лев. Челопечене (Софийско).

Чучумйшев ф — от диал. *чучум йш  ’игра 
кукумиш, криеница*. Гиген (Никополско), 
Байкал (Плевенско), Казанлък.

Чучунски ф — може би погрешно на
писано вм. Чугунски. Пловдив.

Чучуранов ф  — видоизменено от Чучу
ланов. Пещера.

Чучурйгов ф  — от диал. чучурйга  ’чучули
га ’ ^); вж. Чучулигата. Мездра. Чучурйго- 
веца п р . Трудовец (Ботевградско).

Чучурйнов ф. Панагюрище.
Чучурйчков ф  — от диал. чучурйчка ; вж. 

Чучурйгов. София, 1905.
Чушкйнов ф  — от диал. * чуш кан  ’лют 

или червен като чушка*. Градец (Видинско).
Чушкаров ф  — от чуш кар  ’производител 

или любител на чушки*. Плевен.
Чушков ф  — от прякор Чушката ’лют 

или червендалест като чушка*; срв. Пипер- 
ков, Червенков. Трявна, 1844, Дряново, 
Севлиево, 1900, Шереметя, Малък чифлик 
(Търновско), Търново, Габрово, Горно
оряховско, Плевенско, Видинско, Лом, 
Калофер, Карнобат.

Чушлек п р  — от чуш ка; вж. Чушков. 
Панагюрище.

Чяна^ж — разновидност на Чана с меко
ч. Карнобат, 1965.

549



ш
Шабалин ф — видоизменено от Шаблин (?)
Шабан&ков ф  — от прякор Ш абанйк  ’чо

век на Шабан*; вж. Шабанов. Правда 
(Горнооряховско), Лясковец.

Шабанлйев ф — от с. Шабанли (Сърница, 
Девинско). Чепеларско.

Шабанов и Шабйнски ф  — от тур. л. и. 
Шабан. Копривщица, Пловдив, Стара За
гора, Скравена (Ботевградско), Попица 
(Белосл атинско).

Шабарков ф. Златарица (Еленско).
Шаблин ф — навярно от с. Шабла (Бал

чишко).
Шабов ф  — нарочно видоизменено от 

*Швабов, а то от прякор Ш вабата (?) Ка
раисен (Павликенско), Свищов, Варна.

Шавалйев ф  — вм. *Шахвелиев — от 
с. Шахвелер (Царевци, Омуртагско). Тър
говище.

Шавай йков ф  — от диал. *ш аванйк  *шав- 
лив, немирен, несдокоен човек’. Брацигово.

Шаварков ф — разновидност на Шава- 
ров. Еленско.

Шаваров ф  — от ш авар  ’вид блатно ра
стение или място с блатиста почва*. Търно
во, 1865, Варна, 1870.

Шавел м  — от Савел с преход на с в ш. 
Шавелски ф.

Шавкулов ф  — от диал. ш авкул  ’криво
глед човек’; срв. Шашев, Шашков. Прилеп, 
Солун.

Шавнйка пр  — от диал. ш авнйк; вж. Шава- 
ников. Трудовец (Ботевградско).

Шаво м  — вм. Саво; вж. Шавел. Шавов ф. 
Лом, 1870, Айтос, Горско Ябълково (Гру- 
довско).

Шагерски ф  — далечна разновидност на 
Цагарски. Враждебна.

Шаглев ф — от Шаклев с озвучаване на 
к л  в г л . Крива (Македония).

Шагов ф — разновидност на Сагов. 
Горно Броде (Сярско), Пловдив.

Шагунов ф  — вм. Шейгунов. Пловдив, 
1875, 1900.

Шйдов и Шадиев ф  — от пер.-тур. §ad 
’весел, честит*. Пловдив.

Шадура пр  — навярно видоизменено от 
Сладура (?)

Шадънов ф  — от пер.-тур. §adan ’радо
стен, честит*. Роза (Ямболско).

Шаевски ф  — видоизменено от Исаев- 
ски (?) Казанлък.

Шаеков ф — от прякор Ш аека (вм. Шаек- 
чията). Пловдив.

Шаекчиев ф — от ш аекчйя. ’производи
тел на шаяк* (тур. §ayakfi). София, 1893.

Шаина ж — от ш ахиня  ’жена на шах* — 
сестра на Крали Марко в песен.

Шайгунов ф — вм. Шейгунов. Стара За
гора.

Шайкаров ф  — от диал. ш айкар  ’соб
ственик на шайка, голяма лодка*. Видин.

Ш&йко м  — от Сайко с преход на с в ш. 
Шайков ф. Севлиево, Петрич.

Шайлеков ф  — вм. Шойлеков.
Шайнов ф — видоизменено от Шахъ- 

нов (?) Струга, 1917.
Шайтанов и Шайтански ф — вм. Шей- 

танов, Шейтански. Луковит, Липница (Бо
тевградско), Росно (Еленско), Ямболско.

Шайтаров ф — вм. Сойтаров. Жельо вой
вода (Сливенско).

Шакаданов ф — от тур. §akadan *на шега, 
шеговито*.

Шакалов ф — вм. Чакалов или Сакалов. 
Широки дол (Самоковско), Горубляне (Со
фийско).

Шакйров ф — от ар.-тур. §akir ’благо
роден, признателен’ или от л. и. Шакир.

Шакле ф — от диал. *шаклЪ ’шегобиец’ 
(от тур. §ака ’шега’).

Шаклев ф — разширено от Шакле. Ко- 
вачевци (Самоковско), Самоков.

Шакрачки ф  — от тур. §akrak ’сладкогла
сен човек*.

Шалабанов ф — навярно вм. Шаламанов- 
Шумен.

Шалавардин ф — от диал. *ш алаварда  
’шегобиец* (от ш ала  ’шега’). Егълница 
(Радомирско).
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Шалаварков и Шала варов ?ф — вм. Шал- 
варков, Шалваров. Баня (Панагюрско), 
Севлиево, Търново.

Шалавелов ф — от диал. *ш алавела ’шего
биец* (от ш ала  ’шега’). Варна.

Шалаверов ф — от Шалавелов с дисимила- 
ция на второто л . Търново, Златарица 
(Еленско), Голямо Шивачево (Сливенско).

Шаламанов и Шаламански ф — от Сала- 
манов с преход на с в ш. Казанлък. Пазар
джик, Разложко, Санданско, Благоевград
ско, Софийско, Враца.

Шалапаков ф — от тур. salpak *1. раз
сеян, невнимателен; 2. скитник*.

Шалапатов и Шала п у то в ф  — от тур. 
sallapati ’невежлив, груб*. Пещера, Плов
див, Варна, Асеновград.

Шалаф пр  — от ар.-тур. saUh *1. благо
състояние; 2. подобрение* с преход на с 
в щ  и на х  във ф\ срв. силяф, тезгяв идр. 
Ихтиман, 1893, Шалафов ф. Ихтиман, 1960.

Ш алварджйев ф  — от диал. ш а лва р д ж й я  
’шивач на шалвари’ (тур. §alvarci). Шумен, 
1860, 1940.

ШалвДрков ф — от прякор Ш а лва р ко  
^човек с шалвари*. Пловдив.

Шалв&ров ф — от ш алвари  (тур. salvar). 
Котел, Русе.

Шалдуб п р  — от шалаво дупе\ вж. Шалев 
(нарочно писано с б, както на времето пи
шеха Дубница вм. Дупница). Станке Ди
митров, 1879). Шалдупов ф. Станке Дими
тров, 1879.

Ш&лев ф — от диал. *шале, ш альо  ’игрив, 
немирен, шеговит човек*. Загоричене (Ко- 
стурско), Бургас.

Шалйчев ф  — от диал. *ш алйч\ вж. Ша
лев. Костинброд (Софийско).

Шаллйев ф — от диал. *ш аллйя  ’намет
нат с шал’ (пер.-тур. §alli).

Шалманов ф — съкрат. от Шаламанов.
Шалов ф — успоредна форма на Шалев. 

Пиринско.
Шалтев ф — някакво видоизменение на 

Шалев.
Шаляфов и Шаляфски ф — разновидност 

на Шалафов. Благоевград, Станке Димитров.
Шамаков ф — от диал. ш амак  ’шавар’; 

вж. Шаваров. Въбел (Никополско),Никопол.
Шаман дуров ф — от диал. ш ам андура  

’плаващ фитил за кандило; кух затворен 
съд, който плава над вода’ (тур. §amandira).

Шаманов ф — видоизменено от Шалма
нов (?) Кюстендил, 1882.

Шамаранов ф — от диал. *ш амаран  ’който 
има навик да бие шамари’. Устозо (Смолян - 
ско).

Шамарджйев ф — от диал . ш амардж йя* 
вж. Шамаранов (тур. §amarci). Шумен. 
Варна.

Шамата пр  — от диал. ш амат а  ’шум, 
шумотевица’ (ар.-тур. §amata). Пещера.

Шаматанов ф  — от диал. *ш амат ан  
’който вдига шамата*. Сини камъне (Гру- 
довско).

Шаматов ф — от ш ам ат а; вж. Шамата. 
Локорско (Софийско), Враца.

Шамбуров ф  — от Шамуров с вмъкнато б. 
Стара Загора.

Шамйлов ф  — от ар.-тур. §amil ’обемен, 
просторен*. Стара Загора.

Шамйров ф — разновидност на Шамуров 
или на Шумирски. Медковец (Ломско).

Шамлйев ф — от с. Шамлии (Горно Бо- 
тево, Старозагорско). Габрово.

Шамов ф — може би от град Шам (Да
маск). Сопот, 1900, Пловдив, 1897.

Шампион и Шампионов ф — от фр. cham
pion ’борец*. Сливен.

Шампаров ф. Войнеговци (Софийско).
Шамраевски ф  — разновидност на Шма- 

раевски.
Шамуров ф — от Самуров с преход на 

с в ш. Карловско.
Шамутков ф. Козлодуй, Видин, Казанлък, 

1893.
Шамшйр м  — разновидност на Чимшир. 

Шамшйров ф. Горна Оряховица.
Шана1 ж — видоизменено от Анастасия. 

Банско, Брезник. Шанин ф.
Шана2 пр . (Христо Пенчо Шана, Габрово, 

1843).
Шанакаев ф. Комарево (?), 1873.
Шананеев ф.
Шангалов ф  — разновидност на Шанга- 

ров. Пазарджик.
Шангаров ф — от болестта ш ангър  (?) 

Пазарджишко.
Шанго м  — от Шанко с озвучаване на 

нк  в нг. Брезник. Шйнгов ф. Лозенградско, 
Баня (Панагюрско), Габрово, Шишковци 
(Кюстендилско), Самоков, Благоевград, Же
лезница (Софийско).

Шандаков ф — от Шанданов с дисими- 
лация на второто н. Пловдив.

Шандалов ф — от диал. ш андало  ’манда
ло’. Клепушня (Гоцеделчевско).

Шанданов ф — от диал. ш андан  ’свещ
ник’ (пер.-тур. §amdan). Пещера.

Шанд&ров ф — от диал. *ш андар  ’който 
прави и продава свещници’ (?) Щип, Щип- 
ско, Габрово, София, 1893.

Шанде и Шандо м  — вм. Санде, Сандо. 
Кавадарци, 1917, Брезник. Шандев и Шан
до в ф.

Шандров ф. Цоневци (Дряновско), 1905.
Шандунски ф — някаква разновидност на 

Шанданов (?) Криводол, Големо Бабино 
(Врачанско).

Шандурков ф — от Шантурков с озвуча
ване на нт  в нд. Габрово.

Шане м  — успоредна форма на Шано. 
Шанев ф. Перник.

Ш&ни1 м  — галена форма от Щилиян, 
Стефан или друго име. Ямбол.
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Шан и2 ж — галена форма от Александра, 
Анастасия, Рашиана или друго име.

Шанка ж — умалит. от Шана. Опицвет 
(Софийско).

Шанко м  — умалит. от Шано. Белоград
чишко, Асеновградско, Тутраканско. Шан- 
ков ф. Ломско, Разложко.

Шанлъков ф — от диал. ш а н лъ к  ’веселие, 
радост* (от тур. §enlik). Лясковец.

Шано м  — видоизменено от Александър, 
Петрушан, Душан, Трошан или друго по
добно име. Брезник. Шанов ф. Габрово, 
1910, Стара Загора, 1922, Казанлък, 1910, 
Костурско, Банско.

Шантеров ф — от диал. *ш ант ер  ’шан
тав човек’ (?) Пазарджик.

Шантов ф — от ш ант ав  *1. възглупав; 
2. кривоглед; 3. кривокрак’. Пазарджик, 
1900, 1960, Радомир, Шишманово (Само
ковско).

Шантурков и Шантурковски ф — от диал. 
*ш ант урко  ’шантав човек’. Враца, Кре
мена (Врачанско).

Шантуров и Шан турски ф — от диал. 
*ш ант ур\ вж. Шантурков. Дебелец (Тър
новско), Трудовец (Ботевградско).

Шанчо м  — умалит. от Шано. Шанчев ф. 
Стара Загора.

Шаньов ф — от прякор Ш аньо  ’шантав 
човек*. Етрополе, Лехчево (Михайлов
градско).

Шаовчев ф — от шйховче ’шахово момче*. 
Козирог (Габровско).

Шапанов ф — вм. Чапанов. Шумен.
Шапарданов ф — от тур. §apirdan ’който 

мляска (при целуване)’. Костурско, Прес- 
панско, Южна Тракия.

Шапатов ф. Стара Загора.
Шапев ф. Варна.
Шапелов ф. Пещера.
Шапердана пр  — вж. Шапарданов. Бр. 

Миладинови.
Шапкаров и Шапкарев ф — от ш апкар. 

Етрополе, Охрид.
Шапков ф — от прякор Ш апкат а. Кар- 

лово, Угърчин (Ловешко), Русе, Петрич, 
Благоевград.

Шапов ф — може би вм. Сапов. Арденско.
Шапратйлов ф — от диал. ш апрат йл  ’тру

долюбив*. Градница, Млечево (Севлиевско), 
Угърчин (Ловешко).

Шаприн ф. Варна.
Шапров ф  — от гр. оапр6$ ’гнил. раз

вален’ (?) Станке Димитров, 1879.
Шалче п р . Кюстендилско, 1879.
Шапчйев ф  — от диал. *ш апчйя  ’шапкар’. 

Русе, 1900.
Шапшалов ф — от диал. ш апш ал(ин) 

’завеян, гламав’ (тур. §ар§а1). Казанлък.
Шарабанов и Шарабански ф  — разно

видност на Шарапанов. Долна Диканя 
(Радомирско), Баница (Врачанско).

Шар&бов ф — вм. Шарапов. Търговище.

Шарйлиев и Шаралйев ф — вм. Шар- 
лиев. Панагюрище, Карлово, Сопот.

Шаранганов ф — от Гано Шарана. Въбел 
(Никополско).

Шаранков ф — съкрат. от Лапнишаран- 
ков. Станке Димитров, 1814, Лясковец, 
Горна Оряховица, 1893, Свищов, 1900, Пле
вен, Харманлии, Кокаляне (Софийско).

Шаранов и Шарански ф  — от прякор 
Ш арана. Етрополе, Шумен.

Шаранчйев ф — от диал. *ш аранчйя  ’ри
боловец на шарани’ (?)

Шараняшки ф — вм. *Шареняшки — от 
диал. *ш ареняк  ’шарен човек, с белези п о  
тялото’ (?) Бистрец (Врачанско).

Шарапанов ф — от диал. *ш арапан  ’пия
ница, винопиец’ (?); вж. Шарапов. 
Бургас.

Шарапов ф — от ар.-тур. §агар ’вино’.
Шарапчйев и Шарапчййски ф — от диал. 

ш а р а т й я  ’винар’ (ар.-тур. §arapfi). Русе, 
1868, Плевен, Търново,Стара Загора, Варна.

Шарбан м  — вм. Шурбан. Шумен, 1940, 
Ник. Милев. Шарбанов ф. Шумен, Преслав, 
Русе, Тутраканско, Габрово, Благоев
град. Шарбански ф. Ставерци (Ореховско).

Шарга ж — от Шарка с озвучаване на 
р к  в рг. Брезник.

Шарго м  — от Шарко; вж. Шарга. Брез
ник. Шаргов ф. Ореховско.

Шареев ф — разновидност на Шариев (?) 
Перник, Казанлък.

Ш арен и Шарения пр  — от ш арен. (Ко- 
чо Шарен, Кюстендил, 1879, Иван Шарения, 
Плевен — гроб).

Шаренволов ф — впрягал един шарен вол. 
Пордим (Плевенско), Плевен.

Шйренкапов ф — от ш арена капа  (кал
пакът му бил с боядисани кожички, които* 
скоро избелели). Самоков.

Шаренката пр  — жената на Шарения. 
(Петра Иванова Станчева Шаренката, 
Плевен — гроб).

Шаренков ф — от прякор Ш аренкия. Дъб- 
ниците (Плевенско), Пазарджишко,Хасково, 
Малко Търново, Гоце Делчев.

Шаренски ф  — от прякор Ш арения. Бо- 
тево (Ореховско).

Шарйев ф — видоизменено от Сариев (?) 
Макариополско (Търговищко).

Шарйл пр  — от диал. *ш арйл  ’бояджия*. 
Габрово, 1843. Шарйлов ф. Габрово, 1900, 
1920.

Шарингов ф — видоизменено от Шаран- 
ков. Никопол.

Шарка ж — женска форма срещу Шарко- 
Брезник.

Шаркадов ф. Варна.
Шарко м  — от ш арен  в смисъл ’хубав’» 

срв. Хубан. Брезник, Панагюрско, Де- 
бърско. Шарков ф. Радомирско, Станке- 
димитровско, Пазарджишко, Белоградчиш-
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ко, Ботевградско, Беленско, Лозен (Со
фийско).

Шарлатанджйев ф — от диал. ш арлаган- 
дж йя; вж. Шарланджиев. Карлово, 1862.

Шарлаганов ф — вж. Шарланов. Ихти
ман, 1900, Долна Диканя (Радомир
ско).

Шарлаков ф — според местно обяснение: 
от местността Ш арен лак  ('лък, завой край 
река'. Банско.

Шарланджйев ф — от ш арландж ия ' произ
водител и продавач на шарлан' (тур. §irla- 
ganci). Благоевград, Сливен.

Шарлаников ф — от Шарланов с вмъкнато 
ик. Стара Загора.

Шарланов ф — от ш арлан  'орехово или 
сусамово масло’ (тур. ^lrlagan). Весели- 
ново (Ямболско), Пазарджик.

Шарлачки и Шарлашки ф — разновид
ност на Шарлаков. Дрен (Радомирско).

Шарлетов ф — вж. Шерлетов. Айтос.
Шарлйев и Шарлййски ф — от ар.-тур. 

§arh 'гражданин'. Враца, Чурек (Елин- 
пелинско).

Шар л око в ф. Веселиново (Ямболско).
Шарлопов ф — видоизменено от Шоро- 

лопов.
Шарлота ж — от фр. Charlotte. Рядко.
Шаро в ф — от ш ар, ш арен  (дядото носел 

шарени дрехи). Брацигово, Долна махала 
(Пловдивско).

Шарпазов ф  — видоизменено от Шах- 
пазов. Котел.

Шарланджиев ф — от диал. ш арпандж йя  
'който прави шарпани (кораби за грозде)'. 
Сливен.

Шасев ф — може би вм. Шосев. Търго
вище, 1917.

Шаталов ф — от Шатаров с преход на р  
в л  или вм. Чаталов (?) Ловеч.

Шатаров ф — вм. Шатъров. Пазарджик, 
Ихтиманско, Прилеп.

Шаташликов ф.
Шате м  — може би от ар.-тур. $atir 'ве

сел, радостен'. Шатев ф. Дебърско.
Шаткарски ф — от диал. *ш ат кар  'който 

отглежда шатки (патици)'. Църварица (Кюс
тендилско).

Шатков ф — от диал. ш аш ка  'патица'. 
Драговищица (Кюстендилско).

Шатов ф  — декомпозирано от Шатков (?) 
Чепинци (Софийско), Михилци (Карловско).

Шаторов ф — вм. Шатъров. Прилеп.
Шатров ф — от ш ат ра  'лека стопанска 

сграда’. Стояново (Ловешко).
Шатровец пр  — от с. Шатрово (Станке- 

димитровско). Станке Димитров, 1879. 
Шатрбвски ф. Станке Димитров, Перник,
1960.

Шатъров ф — от ар.-тур. §atir 'весел, 
радостен'. Очуша, Голак (Ихтиманско), 
Пролом (Карловско), Пловдив, Перник, 
Търговище.

Шаумянов ф  — от арменско Шаумян с 
допълнителна българска наставка. Русе,
1938.

Шаферов и Шаферски ф — от ш афер; 
срв. Кръстников. Голяма Желязна (Тро
янско), Ловеч.

Шафулкьов ф — навярно близко по зна
чение с Шавкулов. Станке Димитров, 1879.

Шаханов ф — от пер.-тур. §ahane 'цар
ски; великолепен'. Стара Загора, Харман- 
лии.

Шахларски ф  — от с. Шахларе (Пами- 
дово, Пазарджишко). Кара бунар (Пазар
джишко), Маданско.

Шахов ф — от прякор Ш аха  (пер.-тур. 
§ah 'цар, шах’). Лехчево (Михайловград
ско), Княжево.

Шахпазът пр  — от пер.-тур. §ahbaz 
1. вид едър сокол; 2. пъргав, енергичен'. 
Котел, 1867. Шахпазов ф. Варна, Тутракан,

Шахтанов ф — вм. Шехтанов. Габрово,
1899.

Шахтов ф — вм. Шехтов. Ветрен (Па
зарджишко).

Шахънов и Шахънски ф — от диал. 
ш а хъ н  'сокол' (пер.-тур. §ahin). Стара 
Загора, Русе, Пловдив, Ловеч.

Шашев ф — от прякор Ш ашо '1. криво
глед (от тур. §a§i); 2. шантав’. Габрово, 
Сопот, Пловдив.

Шашков ф — от прякор Ш ашко 'криво
гледият' или Ш аш кат а  'сабята'. Разград, 
Павликени.

Шашо м  — видоизменено от Сашо. Бра- 
тушково (Софийско), р. 1941.

Шаякарски ф  — от диал. *ш аякар  'про
изводител и търговец на шаяк’. Кюстендил, 
1917.

Шведов ф — руско име — от швед.
Швеков ф.
Швелянов ф — от прякор Ш велян  'пъ

лен с швелки (кокошинки)' ? Кратово, 
1942.

Швентовски ф — от полско Swi^towski. 
Горна Оряховица, 1900.

Шебарков ф — разновидност на Шабар- 
ков. Златарица (Еленско), 1906.

Шебов ф — съкрат. от *Шебеков (?) Ло
зен (Софийско).

Шеболдаев ф. Толбухин, 1897.
Шевдуров ф. Пазарджик.
Шевец пр  — от диал. * шевец 'шивач 

или обущар’. Котел, 1843.
Шевйков ф — разновидност на Чивиков. 

Шумен.
Шевкенов ф — от ар.-тур. §evk 'жела

ние, усърдие, радост'. Ямбол, 1897, 1935.
Шевкйров ф — от пер.-тур. §ivekar 'ко

кетен, приятен'. Чирпан.
Шеврев ф  — от прякор Ш еврьо 'шаврив, 

шавръклив човек' (?) Дебнево (Троянско),
Шегенов ф  — може би далечно видоиз

менение от Шейгунов. Севлиевско.
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Шегов ф — от шега (?) Кюстендил.
Шегунов ф  — вм. Шейгунов. Сестримо 

(Пазарджишко).
Шедев ф — вм. *Шеидев; вж. Шеиде. 

Сухиндол.
Шеиде пр  — от ар.-тур. §ahit,-di ’сви

детел, очевидец’. Търново, 1845.
Шейнков ф  — от *ш ахйнко  ’свидетел- 

че’ (?) Благоевград.
Шейгунов ф — от прякор Ш ейгун(а) ’чо

век с дълга или месеста шия* — диал. 
шийгун. ’шия, гуша, най-вече на пуяк*.

Шейка ж — умалит. от Шейна. Шей- 
кин ф. Русе.

Шейкаров ф — видоизменено от Шайка- 
ров. Рабово (Кулско).

Шейко м  — умалит. от Шейно. Шей- 
ков и Шейковски ф. Горни Вадин (Орехов- 
ско), 1935.

Шейна ж — женска форма от Шейно. 
Казичене (Софийско). Шейнин ф. Карлово, 
1920.

Шейно м  — от Шеньо с премет на йо- 
тацията. Шейнов ф. Сапарево (Станкеди- 
митровско), Самоков, Бела Слатина, Лип- 
ница (Ботевградско), Гигинци (Брезниш- 
ко), Мездра, Пловдив.

Шейо м  — декомпозирано от Шейко (?) 
Шеев ф. Средна кула (Русенско), Карлово.

Шейредов ф  — разновидност на Шейре- 
тов. Сливен, 1920.

Шейретов ф — от шейретин, ’хитрец, 
лукав човек* (от ар.-тур. sirret). Троян.

Шейтанов (и Шейтански) ф — от диал. 
ш ейт ан  ’дявол, хитрец’ (ар.-тур. §eytan). 
Троян, Пазарджик, Търговище, Ямбол, 
Ресен (Македония).

Шекера пр  — навярно вм. Шекерджията 
или в смисъл ’сладкия*. Луковит.

Шекерански ф  — от диал. * ш екерйн  ’лю
бител на захар*. Враца.

Шекерджйев и Шекерджййски ф — от 
шекердж йя ’майстор и продавач на захарни 
изделия’ (пер.-тур. §ekerci). Габрово.

Шекерймов ф  — видоизменено от Шеке
ри нов. Пловдив.

Шекерйн м  — нещо като „превод“ на 
Захарин (?) Шекерйнов ф.

Шекерйна ж — женска форма от Шекерйн. 
Пловдив, р. 1908.

Шекеркюйлий ф — от някое село Шекер- 
кьой или Шакиркьой. Тулча, 1861.

Шекерлетов ф — видоизменено от Скер- 
летов. Пловдив.

Шекерлйев и Шекерлййски ф — от ар.- 
тур. $ehirli ’гражданин’; срв. Шарлиев. 
Варна.

Шекеров ф — от прякор Ш екера. Луко
вит, Свищов, Казанлък, Айтос, Карнобат, 
Пловдив, Хасковско, Ивайловградско.

Шекйров ф — вм. Шехиров.
Шекров ф — от ар.-тур. §ehir,-hri 'град 

(населено място)’. Варна.

Шели ж — може би от фамилното име 
на английския поет Перси Биши Шели. 
Лом, 1957, София, 1952.

Шельо м  — от Жельо с обеззвучаване 
на ж в ш. Шелев ф. Алфатар (Силистрен
ско), Търново.

Шелявски ф — видоизменено от Шаляф- 
ски. Самоков, Ресилово (Станкедимитров- 
ско).

Шемелеков ф — от диал. *шемелек ’бър- 
борко’ (от тур. §emel-§emel ’междуметие 
за бърборене’). Ценино (Новозагорско), 
Шумен, Нови пазар, Генералтошевско.

Шемшекиев и Шемшеков ф — от тур. 
§im§ek ’светкавица, мълния’. Шумен, 1860, 
1882.

Шемшйр м  — разновидност на Шам- 
шир, Чимшир. Шемшйров ф. Горна Оря
ховица, 1897.

Шена ж — съкрат. от Поликсена, Ар
сена, Косена или друго подобно име с пре
ход насвш . Типично за Пещера; Брацигово, 
Пазарджик, Велинград, Голак (Ихтиман
ско).

Шенгаров ф — от диал. *ш енгар  ’весе
ляк’ (от тур. §еп). Церово (Пазарджишко).

Шендилски ф. Плевен.
Шени ж — „модернизирано“ от Шена. 

София, 1960.
Шенйков ф — вм. Шиников. Благоев

градско.
Шенка ж — умалит. от Шена. Пещера, 

Ракитово (Велинградско). Шенкин ф. Пе
щера.

Шенкаров ф — от диал. *ш енкар\ вж. 
Шенгаров. Чепинци (Софийско).

Шенко м  — умалит. от Шеньо, Шено. 
Шенков ф. Горски Сеновец (Горнооряхов
ско), Русенско, Кърджали, Тополовград- 
ско.

Шено м  — успоредна форма на Шеньо 
с твърдо окончание. Шенов ф. Стара За
гора.

Шенто м  — от Шено с вмъкнато т . Шен- 
тов ф. Панагюрище, Копривщица, Пловдив, 
Пирдопско.

Шенчо м  — умалит. от Шеньо, Шено. 
Шенчев ф. Пловдив.

Шеньо м  — може би от тур. §еп ’весел, 
радостен’, еднакво по значение с Веселин, 
Радьо, или видоизменено от Арсен; вж. 
Шена. Лесковица (Радомирско). Шенев 
ф. Лесковица, Търновско.

Шепердана пр  — вж. Шапердана. Н. Ге
ров.

Шеперков ф — от прякор Ш еперко ’кой
то се шепери’; вж. Чеперков. Враца.

Шера ж — от Сера (може би нарочно 
видоизменено). Шерин ф. Брусник (Брез- 
нишко), СбНУ 49.

Шерайлов ф — разновидност на Шери- 
лоь (?)
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Шерапчйев ф — вм. Шарапчиев. Стара 
Загора.

Шерб&н м  — разновидност на Шурбан. 
Драгоево (Преславско), Кайнарджа, Ал
фатар (Силистренско). Шербанов ф. Дра
гоево, Силистренско, Тутраканско.

Шербетов ф — може би вм. *Шербет- 
чиев. Казанлък, Търново.

Шервитешев ф. Карлово.
Шерденков и Шерденкьов ф — от прякор 

ШердЬнко, ШердЪнкъо ’който обича да 
яде агнешки шерденчета*. Станке Димит
ров, 1879, 1900, Герман (Софийско).

Шереметов ф — от тур. §eremet ’без
нравствен, безсрамен’. Пловдив, Ямбол
ско, Търговище, Варна, Вълчедръма (Лом
ско), Дряново.

Шереметски и Шеремешки ф  — от с. Ше-
реметя (Търновско). Търново, Горна Оря
ховица, Горски Сеновец (Горнооряхов
ско).

Шеретски ф  — разновидност на Шейре- 
юв. Берковица.

Шерешко м  — от * Сереш ко (от Сер(ьо)-+- 
еш ко). Шерешко в ф. Варна.

Шерйдов ф — от тур. §erit ’ширит, на- 
шивка’ (навярно носел дреха с нашивки). 
Долна Оряховица, Горна Оряховица.

Шерйлов ф  — видоизменено от Шарилов. 
Габрово, Севлиево, Плевен.

Шерйнко м  — вм. Ширинко. И. Геров.
Шерйхов ф — от ар.-тур. §erik ’съдруж

ник, другар*.
Шерлетов ф — от ар.-тур. §irret ’зъл, 

сърдит, сприхав; непокорен* с дисимилация 
на рр  в р л . Тополица (Айтоско), Горно- 
селци, Драбиша (Ивайловградско).

Шерметов ф — съкрат. от Шереметов. 
Айтос.

Шерьо м  — видоизменено от Щерьо (?) 
Н. Геров.

Шестака пр  — (имал малък шести пръст 
на ръцете си). Ботевград. Шестаков и 
Шесташки ф. Айтос, Варна, Шумен, Ля
сковец, Перник, Литаково (Ботевградско).

Шета ж — може би от ш ет ам : поже- 
лателно име — да порасне и да шета из 
къщи (?) Шетин и Шетински ф. Станке 
Димитров, 1808, 1881.

Шетко м  — мъжка форма срещу Шета. 
Шетков ф. Пловдив.

Шефкедов ф  — от ар.-тур. §efkat ’съ
страдание, съчувствие, човещина*. Стара 
Загора.

Шефкенов ф —правописна разновидност 
на Шевкенов. Ямбол.

Шехайнов ф  — видоизменено от Шахинов.
Шеханов ф  — вм. Шаханов.
Шехеров ф  — вм. Шекеров (?) Етрополе.
Шехйнов ф  — от пер.-тур. §ahin ’со

кол*; вж. Шахънов. Гоце Делчев.
Шехйров ф  — от ар.-тур. §ehir ’прочут, 

известен, славен’. Русе, Ямбол.

Шехпазов ф — вм. Шахпазов. Панагю
рище.

Шехретски ф — вм. Шейретов. Враца.
Шехтанов ф — от Шейтанов с преход на 

й  в х у както при зехт ин  вм. зейт ин. Са
моков, Панагюрище, Търговище.

Шехтов ф  — може би съкрат. от Шех
танов. Типично за Самоков.

Шешев ф  — от прякор Ш ешъо; вж. Ша- 
шев. Търново, Кричим.

Шибанов ф — вм. Шабанов. Варна.
Шибарков ф  — вм. Шабарков. Търново.
Шибйлев ф — от турско (или циганско) 

л. и. Шибил. Пазарджик.
Шибойко м  — от цветето ш ибдй. Ши бой

ко в ф.
Шиваров и Шиварски ф — от диал. *ши- 

вар  ’шивач’. Котел, Сливен, Айтос, Гру- 
довско, Хасковско, Стара Загора, Чирпан, 
Горнооряховско, Орехово, Кула, Дървени 
брег (Станкедимитровско).

Шивачев ф — от шивач. На разни места 
из страната.

Шивенков ф. Казанлък.
Шйвергев ф. Бачково (Асеновградско).
Шивйков ф  — вм. Шевиков, Чивиков. 

Пловдив, Стара Загора, Бъдеще (Староза
горско).

Шивйтов ф — навярно видоизменено от 
Шивиков. Варна.

Шигренов ф. Пловдив.
Шигунов ф  — вм. Шейгунов. Медникаро- 

во (Старозагорско), Стара Загора.
Шигърминов ф  — от Мино Шигърта (чи

рака). Гюмюрджина, Асеновградско.
Шид&р м  — от Сидер с характерен за 

гърците в България преход на с в ш. Ка
варна, Виница (Варненско), Драка (Гру- 
довско), Ямбол, Тополовград, Казанлък. 
Шидеров ф. Провадийско, 1860, Каварна, 
Асеновград, Нова Загора, Ямбол. Шидер- 
ски ф. Типично за Стралджа (Ямболско).

Шйеков и Шйешки ф  — разновидност 
на Шияков, Шиячки. Пазарджишко, Па
нагюрско, Ихтиман, Лехчево (Михайлов
градско), Търговище.

Шййников ф — от диал. * ш ййник  ’го
ляма шия’ (?) Бобошево (Станкедимитров
ско).

Шййо пр  — с голяма шия; срв. Шей
гунов. Шйев ф. Пловдив. Ш й е в а  б а р а  
местност в Новачене (Ботевградско).

Шик ф — от фр. chic ’хубав, елегантен, 
шик*. Бургас (Георги Василев Шик, ле
кар, 1959).

Шикал&нов ф  — от диал. *ш икалан  ’дре
бен на ръст „като шикалка“’. Драгижево 
(Търновско), Сливен.

Шйкалов ф  — от ш икалка; вж. Шикала- 
нов. Търново, Грудово, Александрово (Ям
болско).

Шике м  — югозападна форма на Шико. 
Шикев ф. Кюстендил (гроб).
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Шикерймов ф  — вм. Шекеримов. Асенов
град.

Шикерлетов ф  — вм. Шекерлетов. Асенов
град.

Шикеров ф  — вм. Шекеров. Добровница 
(Пазарджишко), Ямбол.

Шикерпетрин ф  — от прякор шикер Пет- 
ра ’добрата Петра*. Самоков.

Шикирйн ф  — вм. Шекеринов.
Шйкльо и Шйкло п р  — от ш и ка лка ; 

вж. Шикаланов. Шйклев ф. Доброславци 
(Софийско), Карлово. Шйкльо в ф. Кремена 
(Врачанско). Шйклов ф. Лом, Берковица.

Шйко м  — от Чико с преход на ч в ш. 
София, 1880. Шйков ф. Пазарджик, Пазар
джишко, Ръжево Конаре (Пловдивско), 
Поляна (Сливенско), Ямбол, Лясковец, 
Балван (Търнойско), Липница (Ботевград
ско), Калипетрово (Силистренско), Лозен 
(Софийско).

Шйколков ф — от ш и ка лка ; вж. Шикала
нов. Пловдив.

Шикопетов и Шикопетров ф. Пловдив.
Шикренов ф — разновидност на Шигре- 

нов. Пещера.
Шйлев ф  — от прякор Ш илет о  (закачлив 

или възглупав). Голямо Конаре (Пловдив
ско), Ихтиман, Търговишко.

Шилегарски (и Шилигарски) ф  — от ш и- 
легар  ’пастир на шилета’. Баланово (Стан- 
кедимитровско).

Шйлегов ф  — от Шилеков с озвучаване 
на к  в г. Енидже (Ксантийско).

Шйлеков ф  — от Шилев с вмъкнато ек. 
Пловдив.

Шилиманов ф  — видоизменено от Сю- 
лейманов (?) Варна.

Шилингозов ф. Богданци (Асеновград
ско).

Шилйчев ф  — от диал. *ш илйч  ’немирен 
като шиле’ (?) Видин.

Шйлков ф  — от прякор Ш йлко; вж. Ши- 
лов. Гоце Делчев, Красен (Русенско).

Шйлов ф  — от прякор Ш ило(то) ’за
качлив или неспокоен човек’. Моравица 
(Врачанско), Враца, Замфирово (Берков
ско).

Шильов ф — разновидност на Шилев 
или Шилов. Чуковец (Радомирско).

Шольоков ф  — от диал. *ш ильдк  ’едро 
шиле’. Враца.

Шиляшки ф  — разновидност на Шилев. 
Кнежа, Търнава (Бел ос латинско).

Шимански ф  — вм. *Симански; вж. Си- 
манов. Русе, Благоевград.

Шимбалаков ф  — от диал. *ш им балак  
’помощник’ (от гр. оо|л(ШХа> ’помагам, спо
магам* (?) Пловдив.

Шймбов ф  — навярно от един произход 
с Шимбалаков. Брезница (Костурско).

Шймера ж . Варна, 1942.
Шимйдов ф  — вм. Симидов (?) Сливен.
Шимшйр м  — вм. Шамшир, Чимшир.

Шимшйрев ф. Горна Оряховица,\ 1894, 
Елена, 1900.

Шйна ж — далечно видоизменение от 
Сийка, Анастасия. Пловдив, Пловдивско, 
Смолянско, Чепеларско, Кърджалийско, 
Сливен, Габарево (Казанлъшко). Шйнин 
ф. Пещера.

Шинавски ф.
Шинанаев ф — разновидност на Синани 

(?) Пловдив.
Шингаров ф — разновидност на Шинголов. 

Габрово.
Шйнгов ф — от циг. ш инг  ’рог’. Карапол- 

ци (Елинпелинско).
Шинголов ф — от циг. ш ингалд  ’рогат’ 

с преход на а  в о.
Шиндаров и Шиндйрски ф  — от диал. 

ш индар  ’който прави шинди*. Враца, 
Кнежа, Панагюрище.

Шиндеров ф  — разновидност на Шинда
ров.

Шйндов и Шйндев ф — от прякор Ш йн- 
да(та) или съкрат. от Шиндаров. Панагю
рище, Пловдив, Михайловград, Михайлов
градско, Лиляче (Врачанско), Казанлък, 
Свежен (Казанлъшко), Калофер, Кюстен
дил.

Шйндров ф — от диал. ш йндра  ’шинда’; 
срв. Шйндов. Дряново, Казанлък, Славя
ново (Плевенско).

Шйнйков (и Шйнеков) ф  — от ш и н и к  
или съкрат. от Шиникчиев. Батак, Пещера, 
Ракитово (Велинградско), Казанлък, Ям
бол.

Шиникчйев и Шиникчййски ф — от диал. 
ш иникчйя  ’1 . производител на шиници; 
2 . който мери с общински шиник; срв. 
Кантарджиев’ (тур. §inikfi). Сливен, Лом,
1900.

Шйнка ж — умалит. от Шина или на- 
право от Анастасия. Сливен, Райково (Смо
лянско).

Шйнко м  — умалит. от Шино, Шиньо. 
Шйнков ф. Пловдив, Казанлък.

Шйно м  — съкрат. от Драгошин, Петру- 
шин или друго подобно име. Шй н о в  
р ъ т  местност в Боженица (Ботевградско). 
Шйновски ф. Койнаре (Белосл атинско).

Шйньо м  — разновидност на Шино или 
на Чино. Шипка (Казанлъшко), Плачковци 
(Тревненско). Шйнев ф. Казанлък, Казан
лъшко, Варна.

Шйнски ф — съкрат. от Драгошински, 
Петрушински или друго подобно име.

Шйпа ф — от ш и п  в смисъл ’заядлив 
човек’ (?) Цариброд. Шйпов ф. Цариброд, 
1917.

Шипанов ф — според семеен спомен: като 
ерген щипел момите и му останал прякор 
Щипльо, сетне Ш ипан . Шумен, 1865, 1956.

Шипаров и Шипарев ф  — от ш ипар  ’угое
на мъжка свиня*. Кюстендил, 1879, Само
ков, Пазарджик.

556



Шиперков ф — вж. Шеперков. Пловдив.
Шйпкалиев ф  — от диал. ш й п к а л и я  'жи

тел на с. Шипка (Казанлъшко)’. Дряново.
Шйпката п р  — от ш ипка  ’заядлив човек*. 

Ловеч.
Шйпков ф  — от прякор Ш ипкат а  или 

от с. Шипка (Казанлъшко). Ловеч, Габрово, 
Казанлък, Калофер, Панагюрище.

Шипковенски ф — от ш ипковенец ’жи
тел на с. Шипково (Троянско)’. Ловеч, 
Троян.

Шиполков ф  — видоизменено от Шипол- 
тов.

Ши пол то в ф — от гр. gl)1l6X0T0g ’бос* 
{дядото бил ратай у гърци, ходел бос и му 
казвали ш иполт ак  ’босяк’). Узункюпрю, 
Пловдив.

Шйпотов ф — от рум. §ipot ’изворче, 
чучур*. Горни Лом (Белоградчишко), 
Видин.

Шипочки ф — от с. Шипочане (Самоков
ско) или Шипочано (Кюстендилско). Са
моков, Кюстендил, Радомирско.

Шипочков ф — от Шипочки с втора на
ставка ~ов. Търговище, 1960.

Шипочлйев и Шипошлйев ф  — от ш и- 
почлйя  ’жител на с. Шипочане или Шипоча
но’. Пазарджик, 1897, 1908.

Шипчанов ф — от ш ипчанин  ’жител на 
с. Шипка (Казанлъшко) или на колиби Шип- 
чените (Габровско)’. Габрово, Търново, Ка
занлък.

Шипшалов ф — вм. Шапшалов. Казан
лък.

Ширббев ф — от диал. ш ирбдй  ’цвете 
шибой *. Лясковец.

Шйрго м  — от Ширко с озвучаване на 
р к  в рг. Шйргов ф. Кичево.

Ширезов ф — може би видоизменено от 
Керезов. Свищов, 1888.

Ширинев ф — от ш ирине  (?) Слатина (Ло
вешко).

Ширйнко м  — от Шир(о)+ц«/со. Ширйн- 
ков ф. Плевен, 1878, Свищов, 1869.

Шйрка ж — женска форма срещу Шир
ко. Пловдив. Шйркинци род в Осиковица 
{Ботевградско).

Шйрко м  — умалит. от Широ. Шйрков 
ф . Стара Загора, Варна, Радомирско, Тър
говище, Скравена (Ботевградско).

Шйро м  — от Сиро или от пер.-тур. §ir 
’лъв; храбрец*. Шйров ф. Казанлък, Ста
розагорско, Търново, Дамяница (Сандан- 
ско).

Широкалски ф — от с. Широка лъка. 
Райково (Смолянско), 1720.

Широкански ф — от с. Широканци (Бла
гоевградско). Бистрица (Благоевградско), 
Замфирово (Берковско), Пловдив.

Широкия пр  — от ш ирок , плещест. Плевен. 
Ширбков ф. Плевен, 1910, Ловеч, Русе, 
Бяла, Свищов, Търново, Поморие, Бур
гас.

Широкодолски ф  — от с. Широки дол 
(Самоковско). Долна Баня (Ихтиманско), 
1908.

Широколийски ф. Родопско.
Шорокорад ф  — навярно вм. *Широко- 

гръд. Търново, 1893.
Широплев ф. Шумен.
Ширяев ф — навярно руско име. Бол- 

град, 1905, София, 1957.
Шйте м  — югозападна форма на Шито. 

Шйтев ф. Благоевград. ^
Шйтко м  — умалит. от Шито. Ш й т- 

к о в о местност в Радотина (Ботевградско).
Шйто м  — може би от Сито, Сите с пре

ход на с в ш. Шйтов ф. Казанлък, 1920, 
Р. Девня (Варненско), Бела Слатина.

Шйхов ф  — от Шиев, Шиов с вмъкнато 
х . Болград, 1862.

Шихранов ф  — от Шаранов с промяна 
на неударено ш а  в ше, ш и  и с вмъкнато х .  
Видин, Тутракан.

Шйцо м  — от Шито с друго окончание, 
както Мицо от Мито, Йоцо от Йото. Шй- 
цов ф. Чирпан.

Шиш пр  — от ш иш . Кюстендил, 1879.
Шишеджйев и Шишеджййски ф — от 

диал. шишедж йя ’производител и продавач 
на шишета* (тур. §i§eci). Сопот, 1853, 
Пловдив, Сливен, Станке Димитров.

Шишенко м  — умалит. от Шишо. Ши- 
шенков ф. Лисец (Ловешко), Ловеч.

Шишийски ф. Микре (Ловешко).
Шишинов и Шишиньов ф — от ш иш ине  

’вид бойна пушка’ (пер.-тур. §i§ane). Ле- 
сичево (Пазарджишко), Пловдив.

Шишканов ф — от диал. *ш иш кан  *шиш- 
кав човек*. Спасово (Генералтошевско).

Шйшков ф — от прякор Ш иш ко  *шиш- 
кав, тлъст човек*. На разни места из стра
ната.

Шишлйев ф — от тур. $i§li ’който носи 
железен шиш или шип*. Покрован (Ивайлов- 
гр адско).

Шишман м  — име на среднобългарски 
владетели, запазено в народни песни и пре
дания. Поликраище (Горнооряховско), Пав
ликени, Враца, Ямбол. Шишманов ф. Видин, 
Свищов, Горна Оряховица, Полски Сено- 
вец (Търновско), Павликени.

Шишманйдов ф — разновидност на Шиш
манов с вътрешна гръцка наставка. Несе
бър, 1942.

Шишманов ф — от тур. §i§man ’шишкав, 
тлъст*. Сливен, Хасково, Търговище, Ба
ра ково (Благоевградско).

Шйшо м  — съкрат. от Шишман. Горно
оряховско. Шйшев ф.Видин, 1900, Калофер, 
1893, Пазарджик, Тутракан, Разград. Шй- 
шов ф. Разград. Шйшовски ф. Кюстендил.

Шйяков ф — от диал. ш йяк  ’1. сръбски 
шоп; 2. хъшлак, пакостник*. Локорско 
(Софийско), Светля (Радомирско), Търго
вище.
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Шйячки ф — по-стара форма на Шияков 
или от с. Шияковци (Софийско). Долна Бела 
Речка (Берковско), Вършец, Радомирско.

Шйячков ф — от Шиячки с второ окон
чание.

Шкалов ф — от Шакалов, Чакалов (?) 
Перник.

Шкамнб ф — от гр. oxapvi ’столче*. 
Типично за каракачани.

Шкарбов ф  — може би видоизменено от 
пол. skarb ’съкровище* (?) Търново, 1940.

Шкаров ф — от гр. axdptopa ’изнамиране’ 
(?) Габрово, Търново.

Шкева ж — съкрат. от Парашкева. Шке- 
вин ф. Грудово.

Шкембеджйев ф — от шкембедж йя. Варна.
Шкембов ф  — от прякор Ш кембето.
Шкемеджйев ф — от рум. schimba§ ’ка

валерист на временна служба*. Шумен.
Шкендеров ф — вм. Скендеров. Пазар

джик, 1900, Пловдив.
Шкйпов ф — от алб. shqip *(по) албан

ски’ или съкратено от shqiptar ’албанец’. 
Пловдив, 1917.

Шкипърньбв ф  — отдиал. ш ки п ъ р н е  ’ал
банец*. Лясковец, 1870.

Шклйфов ф. Костурско.
Шкодров и Шкбдрев ф  — от град Шкод- 

ра в Албания. На разни места из страната.
Шкбйно м . Брусник (Брезнишко), р. 

1920, Брезник. Шкойнов ф. Габрово.
Шкбклев ф — вм. Скоклев. Варна.
Школадерски ф. Вереница (Михайлов

градско).
Школски ф  — от ш колоу школьо. Кара

исен (Свищовско), 1917.
Шкбндров ф  — от Шкодров с вмъкнато 

н (?) Силистра.
Шкопердов ф. Кичево, 1917.
Шкбтров ф  — от Шкодров с обеззвуча- 

ване на д в т . Брягово (Първомайско).
Шкрабев ф  — от прякор Ш крабе ’Щръб- 

льо’ (?) Варна.
Шкретов ф. Пещера, Пазарджик.
Шкумбов ф — от областта на река Шкум- 

ба (?)
Шкуренко ф  — руско фамилно име (дя- 

дото русин, останал тук след Освободител
ната война). Сливен.

Шкуртов ф  — от алб. shkurter ’къс, ни
сък*. Варна, Пловдив.

Шкутов и Шкутев ф — от гр. охоит( 
’шаяк; долни дрехи*. Лерин, Горно Броде 
(Сярско), Асеновград.

Шкяндев ф  — от алб. skendije ’искра*. 
Загоричане (Костурско).

Шлишковски ф. Западни покрайнини, 
Търговище.

Шляпев ф  — от междум. ш ляп-ш ляп . 
Железница (Софийско).

Шмарай м  — видоизменено от Смарайдьо. 
Шмараев и Шмараевски ф.

Шмельов ф. Сливен.

Шмерда^и Шмердов^ф. Пле ен, 1912.
Шмйльо м  — от Смильо с преход на 

с в ш. Стара Загора (Възраждането), Чир
пан. Шмйлев ф. Стара Загора, Чирпан, 
Скутаре (Пловдивско).

Шмбркин ф  — от от прякор Ш морка  
’сополана’ (?) Михайловград.

Шморльов ф — от прякор Ш морльо  *со- 
полан, който подсмърча* (?) Михайловград.

Шмугарски ф — от диал. *ш м угар  ’който 
се шмугва, пъха* (?)

Шнайдеров ф  — от нем. Schneider ’ши
вач* (навярно означавало модерен, евро
пейски шивач). Габрово.

Шнйцел ф  — от нем. Schnitzel ’шницел; 
изрезка*. Русе, 1937.

Шбвин ф. Варна.
Шбвников ф — от диал. *ш двник  ’който 

се пъха, сова* (?) Брацигово.
Шбев и Шоевски ф  — от диал. иго е? 

’що е, какво е?’ — поради често повтаряне 
на тоя израз. Варна, Казанлък.

Шбйков ф — от прякор Ш дйко ’който 
казва иго е?’; срв. Шоев. Ловеч, Угърчин 
(Ловешко), Петрич, Благоевградско.

Шбйле м  — от Шоле (Шолье) с премет 
на йотацията (?) Шбйлев ф. Трън, Трънско, 
Цариброд, Лясковец (преселници от запад). 
Бяла (Варненско).

Шбйлеков ф  — от Шойлев с вмъкнато ек. 
Клисура (Карловско), 1893, Пловдив, 1905, 
Варна, 1900.

Шокайски ф — от диал. игокай (сокай). 
Бреница (Белослатинско).

Шокаров ф  — разновидност на Шоко- 
ров (?) Варна.

Шоке м  — югозападна форма на Шоко. 
София, 1880. Шокев ф.

Шокйн м  — от Шок(о), Шок(е)+ц«. Шо- 
кйнов ф. Варна.

Шбко м  — от Шоло, Шольо с друго окон
чание, както Цоко срещу Цоло. Шоков 
ф. Широка лъка (Девинско), Пазарджик, 
Пловдив, Никопол.

Шоколада пр  — от шоколад (навярно че
рен като шоколад). Стара Загора. Шоко
ладов ф.

Шокора пр  — от диал. ш окдр ’лъжец*. 
Новачене (Ботевградско). Шокорски ф. 
Липница (Ботевградско).

Шокордов ф  — навярно във връзка с 
Шокора, Шокорски. Кюстендил.

Шокрев ф. Шумен, 1900.
Шбла1 ж — женска форма срещу Шоле. 

Софийско.
Шола2 м  — западна форма на Шоле. 

Софийско.
Шоле м  — защитно име на още некръсте- 

но дете, в последствие изместило кръщел
ното име; срв. Пижо. Шблев ф. Лозен (Со
фийско), Велинград, Ракитово (Велинград- 
ско), Сливница, Алдомировци (Сливнишко).

558



Шолеков ф — от Шолев с вмъкнато ек. 
Ловеч, Търново, Севлиево.

Шолйк м  — от Шол (е)+шс. Шолйков 
ф. Рабово (Кулско), Видин.

Шолканов ф. Свищов.
Шоло м  — успоредна форма на Шоле с 

твърдо окончание. Шолов ф.
Шольо м  — разновидност на Шоле. Га- 

личе (Белослатинско).
Шоманов ф — вм. Шуманов. Хаджиди

мово (Гоцеделчевско).
Шбмбалов ф — от диал. ш дмбал ’охлюв*. 

Пловдив.
Шомов ф — от Сомов с преход на с в 

ш  (?) Стралджа (Ямболско), Търново, Русе, 
Пирдопско, Петричко, Полски Тръмбеш 
(Търновско).

Шомоляков ф — от колиби Шумелите 
(Габровско). Габрово, 1882.

Шона ж — женска форма срещу Шоно, 
Шоне. Софийско, Кюстендил, Черни връх 
(Ломско)

Шонго м  — от Шонко с озвучаване на 
нк  в нг. Шбнгов ф. Чокманово (Смолянско).

Шонда ж — от Шона с вмъкнато д . Со
фийско.

Шондаров ф — разновидност на Шинда- 
ров (?) Щип.

Шонде (или Шбндьо) м  — от Шоне с 
вмъкнато д . Шбндев ф. Панагюрище.

Шбндо м  — от Шоно с вмъкнато д. Шдн- 
дов ф. Самоков.

Шондров ф. Стара Загора.
Шбне и Шоньо м  — видоизменено от 

ОДишон (във Враца), от Цоньо, Джоне 
или друго подобно име. Шонев и Шоньо в 
ф. Враца, Челопечене (Софийско).

Шбнка ж — умалит. от Шона. Михайлов
град.

Шонкалов ф. Котел, 1867, 1962.
Шоно м  — успоредна форма на Шоне с 

твърдо окончание. Шбнов ф. Ивайлов- 
градско, Пазарджик.

Шонто м  — от Шоно с вмъкнато т . Шон- 
тов ф. Цариброд, 1897, 1917.

Шопа1 пр  — а) в Западна България — 
на преселник белодрешковец, „шоп“; 
б) в Източна България — на преселник от 
запад, който „ека“ (изговаря бел, млеко, 
хлеб  и под.).

Шопа2 ж. Н. Геров.
Шопаров ф — от диал. ш опар\ вж. Ши- 

паров. Чирпан, Пловдив, Кърджали.
Шопетански ф  — от диал. *ш опетан  

’който говори шепнешком’ (?) Търговище.
Шопкин ф — от прякор Ш дпка(та) *шоп- 

кинята*; срв. Шопа1. Търново, Долна Лип- 
ница (Павликенско), Еремия (Кюстендил
ско).

Шоплинков ф. Пазарджик.
Шопниколов ф — от Никола Шопа. Ко

стенец.

Шбпо пр  — разновидност на Шопа1. Кю
стендил, 1847, 1893.

Шопов ф  — от прякор Ш опа, Шопо, 
Ш опът . На разни места из страната. Шо- 
повски и Шопски ф. Луковит, Липница 
(Ботевградско).

Шбполов ф  — разширено от Шопов (?) 
Горна Кремена (Врачанско).

Шбпчев ф  — от прякор Ш опчето. Пер
ник.

Шбпът п р  — разновидност на Шопа1. 
Котел.

Шорапчйев ф  — разновидност на Ша- 
рапчиев или Чорапчиев.

Шоричелов ф  — от рум. §oricel ’мишле*. 
Тутракан.

Шорлбпов ф  — съкрат. от Шоролопов. 
Бургас.

Шоролопов ф — от диал. ш оролдп  ’об
себване, измама, кражба* (тур. §ого1ор). 
Русе, 1882.

Шороплов ф — може би видоизменено 
от Шоролопов (?) Силистра, 1895, Русе, 
1936, Варна.

Шорупов ф  — вм. Шурупов. Пловдив.
Шбсев ф — декомпозирано от Шоселов 

(?) Прилеп, Самоков, София, 1908. >
Шоселов ф  — от рум. §osele ’хитруване, 

извъртане, лъжливи обещания’. Мъглиж 
(Казанлъшко).

Шостак(а) п р  — вж. Шестака. Търговище, 
1893.

Шотаков ф  — вм. Шутаков. Варна.
Шотар ф. Бр. Миладинови.
Шоте м  — от Соте с преход на с в ш. 

Шотев ф. Семчиново (Пазарджишко).
Шбтел и Шотил м  — от Шот(е)+ел, 

ил. Шотелов и Шотилов ф. Павелско (Асенов- 
градско), Асеновград.

Шотка м  — западна форма на Шотко. 
Брезник.

Шотко м  — умалит. от Шоте, Шото. 
Брезник.

Шотлев ф. Варна.
Шотлеков ф  — от Шотлев с вмъкнато ек. 

Стрелча (Панагюрско), Копривщица.
Шото м  — успоредна форма на Шоте с 

твърдо окончание. Шбтовф. Провадия, 1900, 
Варна, 1927, Казанлък, Мусачево (Елин- 
пелинско).

Шотреков и Шотриков ф — по-нова’форма 
на Шотряков. Шумен.

Шотряк пр . Котел, 1862, 1867. Шотря- 
ков ф. Котел, 1873.

Шофелйнов ф  — от ар.-тур. §iipheli ’съм
нителен, подозрителен’. Пирдоп (стар ме
стен род).

Шоша ж — женска форма срещу Шошо* 
Враца (циганка).

Шбшата п р  — от забравеното вече име 
Шошо. Тетевен, 1965.

Шошко м  — умалит. от Шошо. Шдшков ф.
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Шошлев ф — от диал. *ш дш льо  ’който 
шушне* (?) Търново.

Шошлеков ф — от Шошлев с вмъкнато ек. 
Търново, Казанлък, Сливен.

Шошо м  — видоизменено от Чочо, Шото 
или друго име. Шошев ф. Сопот, 1893, 
Змейово (Старозагорско), 1906, Стара За
гора, Каблешково (Поморийско), Враца. 
Шошов ф. Сопот, 1900, Панагюрище, Асе
новград, Гоце Делчев. Ш 6 ш о в е ц мест
ност в Своде (Ботевградско).

Шошбев ф — от рум, §o§oi ’заек*. Варна, 
1927.

Шошолов ф — от диал. *ш ошол ’шеп
нене, шушнене* (?) Чирпан, Каблешково 
{Поморийско).

Шошоров ф — разновидност на Шошо
лов. Църква (Пернишко), Радомир.

Шпатов ф — от гр. огсоФа ’сабя*; срв. 
Саблев. Македония, Шумен.

Шпеков ф — от нем. Speck ’сланина’ 
{?) Варна, 1940.

Шпириндов ф  — някакво видоизменение 
от Спиридонов (?) Пещера.

Шпйро м  — от Спиро с преход на с в ш. 
Шпйров ф. Враца.

Шпйртов ф — от диал. ш п и р т  ’лют, 
ядовит*. Гоце Делчев, Ягодово (Пловдив
ско).

Шпиталовф — отгр. oiuxctXt ’болница*. 
Пловдив.

Шпоковски ф. Варна.
Шропулев ф — може би грешка вм. 

Щрапалев; вж. Щрапов. Перник.
Шубанов ф  — вм. Шабанов или Шурба- 

нов. Сърбеница (Ореховско), 1917.
Шубара пр  — от *ш убар  ’кожухар*.4 Асе

новград, 1897. Шубаров ф. Шубарски ф. 
Райково (Смолянско), 1720.

Шубеков ф — вм. *Шебеков, от тур. 
$ebek *1. маймуна шебек; 2. грозен чо
век*.

Шубелйев ф — от диал. ш убелйя  ’гузен’ 
{от ар.-тур. §upheli). Хасково.

Шуберов ф — от диал. ш убера, ш убура  
’чохена шапка*.

Шублйев ф — съкрат. от Шубелйев.
Шубраков ф — от ш убрак  (?) Мерданя 

{Търновско), Търговище.
Шугев ф  — разновидност на Шугов.
Шуглевски и Шугльовски ф — от прякор 

Ш угльо  ’шугав човек’. Кнежа.
Шугов ф — от ш уга  *1. вид кожна бо

лест; 2. обредна сватбарска баница’. Ка
занлък.

Шугунов ф — вм. Шейгунов или Чугу- 
нов. Пловдив, 1900.

Шудев ф — от Шутев с озвучаване на 
т  в д. Лозен (Софийско). ^

Шуйко м  — от Шулко (Шулько) с пре
ход на л' в й  (?) Шуйков ф . Русе, 1936, 
Плевен.

Шукаров ф — вм. Шукеров. Бистрица, 
Железница (Софийско).

Шукелов ф — вм. Джукелов или Шуке
ров. Плевен.

Шукерлйев ф — вм. Шекерлиев. Казан
лък, Стара Загора.

Шукеров ф  — от разг. ш укер  ’слава 
богу’ (поради често повтаряне на тая дума) 
или направо от тур. §ukur ’благодарност, 
признателност’. Вършец, Берковица, Бер
ковско, Лехчево (Михайловградско), Кюстен
дил, Бобошево (Станкедимитровско), Смо
лян.

Шуклев ф  — от диал.*Ш1//слбо ’пръдльо’ (?) 
Соколовци (Смолянско). Ш у к л ь о в е ц  
местност в Липница (Ботевградско). Ш у к- 
л ь о в с к о т о  местност в Боженица 
(Ботевградско).

Шукрййски ф  — според местно обясне
ние: бил виждал Шукри паша през Балкан
ската война и често разправял за него. 
Лехчево (Михайловградско).

Шукюрлйев ф — вм. Шекер лиев. Мъг
лиж (Казанлъшко).

Шула1 ж — женска форма срещу Шуле. 
Софийско.

Шула2 м  — западна форма на Шуле. 
Софийско. Шулаин ф.

Шулга ж — от Шулка с озвучаване на 
к  в г. Шулгин ф. Згориград (Врачанско).

Шулдеров ф — от *Шулеров (от нем. 
Schuler ’ученик’ (с вмъкнато д  (?) Габро
во, 1958.

Шуле и Шульо м  — от Суле, Сульо с 
преход на с в ш  или разновидност на Шоле. 
Шулев ф. Кюстендил, Ботунец (Софийско), 
Плевен, Копривщица, Казанлък, Кричим, 
Велинград, Варна.

Шулеков ф — от Шулев с вмъкнато ек. 
Елешница (Пловдивско), Пловдив Пазар
джик.

Шулййски ф — от род Шулийци (от Шу
ла). Михайловград.

Шулйков ф — вж. Шоликов. Миланово 
(Свогенско).

Шулйн м  — от Шул(е) +  ин. Шулйнев ф. 
Русе.

Шулко м  — умалит от Шуле. Софийско, 
Бр. Миладинови. Шулков ф. Враца. Шул- 
ковски ф. Разград (преди Освобождението).

Шулхов ф — навярно вм. Шулков. Со
фия, 1962.

Шулян м  — от Шул’(е) +  ан. Шулянов ф. 
Никопол. Шулянски ф. Кюстендил.

Шумалаков ф — от ш ум алак  (може би 
домът им бил в шумалак или живеел по
вече в гората). Пазарджик.

Шуман м  — от Шум(о) +  ан. Шуманов ф. 
Лозен (Софийско), Дрен (Радомирско), Цари- 
бродско, Самоковско, Пазарджишко, Плов
дивско, Елин Пелин, Велинград, Казанлък, 
Ямбол. Шумановски ф. Белица (Ихтиман
ско). Шумански ф. Курново (Врачанско).
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Шуман ко м — умалит. от Шуман. Шу- 
манков ф. Лом, 1900.

Шуманчо м — умалит. от Шуман. Шуман- 
чев ф. Лом, 1882.

Шумаров ф — от ш ум ар  ’който събира 
шума за храна на добитъка’. Гоце Делчев, 
Могилица (Смолянско), Пловдив.

Шумел м или пр  — от Шум(о) +  ел (?) 
Ганчо Шумел, Дряново, 1853. Шумелов ф. 
Дряново, 1910, Търново, 1940.

Шумен м — от Шум(о) +  ен. Шуменов ф. 
Владая (Софийско).

Шумена ж — женска форма от Шумен. 
Пловдив, р. 1907.

Шуменка ж — умалит. от Шумена. Него- 
ван, Лозен (Софийско), Пазарджишко.

Шуменски ф — от град Шумен; срв. Шум- 
налиев. Бела Слатина.

Шумеров ф — от някоя местност Шумер; 
срв. Шумирски. Пловдив.

Шумйл м — от Шум(о) +  ил. Шумйлов ф. 
Пловдив.

Шумйрски ф — от някоя местност Шумир. 
Трудовец (Ботевградско).

Шумка1 ж — женска форма срещу Шумо, 
Шумко. Софийско.

Шумка2 пр  — от ш умкам  ’шумя’ или от 
ш ум ка  ’зелен лист’; вж. Шумо. (Камен Пет
ров Шумка, Лом, 1870; Христо Шумка, 
Кюстендил, 1879). Шумков1 ф. Кюстендил, 
1879. Шумков ф — Кюстендил, 1879.

Шумко м — умалит. от Шумо. Софийско. 
Шумков2 ф. Котел, Сливен, Асеновград, 
Карлово, Пловдивско, Габрово, Павли
кени, Сопот, Круша (Годечко), Доброслав- 
ци (Софийско).

Шумналиев ф — от диал. ш ум налия  ’жи
тел на град Шумен’. Сливен, Чирпан, 
Русе, Търново.

Шумнев и Шумньов ф — от прякор 
Ш умньо  ’който много шуми’ (?) Карлово, 
1860, Якоруда (Разложко), 1917.

Шумнов ф — от Шумньов със затвър
дяване на н ’ (?) Казанлък, 1960.

Шумо м — пожелателно име: а) да шуми, 
ада се движи и говори, да радва близките си; 
б) да е жизнен като зелена шума (?) Шу
мов ф. Въбел (Никополско).

Шумчо м  — умалит. от Шумо. Шумчев ф. 
Пирдопско.

Шуна ж — женска форма срещу Шуно. 
Софийско. Шунин ф. Перник.

Шунан м — от Шун(о) +  ан. Шунанов ф. 
Мъглиж (Казанлъшко), Стара Загора.

Шунготаров и Шунготарев ф — от диал. 
*ш унгот ар  ’който се шунготари, бави, за- 
лисва с дребни работи’.Въбел (Никополско).

Шун да ж — от Шуна с вмъкнато д. Шун- 
дин ф. Конска (Брезнишко), СбНУ 49.

Шунданчев ф. Търговище (откъм Гърция).
Шун до м  — от Шуно с вмъкнато д. Шун- 

дов ф. Батак, Асеновградско, Ракитово 
(Велинградско).

Шунка ж — умалит. от Шуна. Софийско.
Шуно м — съкрат. от Рашун, Ташун, 

Пашун или друго подобно име. Шунов ф. 
Никопол.

Шунта ж — от Шуна с вмъкнато т . Ихти
ман (циганка).

Шунтиров ф. Русе, 1936.
*Шунто м  — от Шуно с вмъкнато т . 

Шун то в и Шун то век и ф. Ботевград, Вра- 
чеш (Ботевградско), Карлово, Пазарджик, 
Пловдив.

Шунторов ф — разновидност на Шунти
ров. Видин.

Шуншйлов ф. Шумен.
Шуньо м  — успоредна форма на Шуно с 

меко окончание. Софийско. Шунев ф. Русе.
Шупаров ф — правописна разновидност 

на Шипаров. Стара Загора.
Шупев ф — от диал. ш упе  ’съмнение, 

гузност’ (ар.-тур. §uphe). Широка лъка 
(Девинско), 1917.

Шупеков ф  — от Шупев с вмъкнато ек, 
Пловдив.

Шуплев ф — от ш уп ла  ’1. празнина в 
нещо; 2. вид шупнал хляб’. Голям Чардак, 
Голямо Конаре (Пловдивско), Калофер, 
Бургас.

Шуплйнов ф — разновидност на Шофели- 
нов. Гоце Делчев.

Шупов ф — разновидност на Шупев. 
Медковец (Ломско).

Шуптов ф. Пловдив.
Шуран м — от Шур(ьо) +  ан. Шуранов ф. 

Пазарджик.
Шурбан м  — от ар.-тур. §uur *ум, разум* 

и старинно бан  (според семейно предание: 
по името на стар албано-македонски бан на 
име Шур). Шурбанов ф. Охрид, Пловдив, 
Стара Загора, Казанлък.

*Шурбо м — съкрат. от Шурбан (?) Шур- 
бов ф. Варна, 1940 (македонец), Горна Оря
ховица, 1957. . . . .

Шур до в ф — от диал. ш урд  ’глух’ (от 
рум. surd); срв. Сурдулов. Орехово, 1917, 
Крушовене (Ореховско), 1917.

Шурелов ф  — разновидност на Шурлов, 
Сурлев(?) Мичурин.

Шуриков ф — вм. *Шуреков — от Сурев 
с вмъкнато ек. София, 1908.

Шурка ж — женска форма срещу Шурко. 
Софийско.

Шурко м  — умалит. от Шурьо. Шурко в ф. 
Скопие, Велес, Гоце Делчев, Хасково, 
Пловдив.

Шурлов ф — видоизменено от Сурлев. 
Шипка (Казанлъшко), 1917.

Шурулйнка ж (пр) — от диал. ш урулйнка  
’балдъза или жена на шурея’. София, 1880 
(единичен случай). Шурулйнков ф. Алек- 
сандрово (Ловешко), Перник.

Шурупов ф — от ш ур уп  ’сироп’ (ар.-тур. 
§urup). Пловдив.
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Шурьо м  — от Сурьо с преход на с в ш. 
Шурев ф. Пловдив.

Шута м  — западна форма на Шуте. Со
фийско.

Шутаков ф — от диал. ш ут ак  ’шут чо
век’; вж. Шуте. Ракитово (Велинградско), 
Варна.

Шуте м  — от ш ут  ’с умствен или телесен 
недостатък’ — защитно име пред злите ду
хове или при еничерските набори — „шут е, 
не ни го вземайте“. Софийско, Бр. Милади
нови. Шутев ф Кюстендил, 1847, Коприв
щица, 1849, Пазарджишко, Казанлък, Плов
див.

Шутел м  — от Шут(е) -f ел. Шутелов ф. 
Русе, Пловдив.

Шутйл м  — от Шут(е) +  ил. Шутйлов ф • 
Ново село (Видинско), Видин.

Шутко м  — умалит. от Шуте. Вайганд.
Шуто м  — успоредна форма на Шуте с 

твърдо окончание. Шутов ф. Струга, 1917, 
Етрополе (местен род), Банево (Бургаско), 
Бургас, Варна, Алдомировци (Сливниш
ко).

Шуше м — от Шуте с удвоение на първата 
сричка; срв. Тото, Пепи, Чочо. Шушев ф. 
Дрен (Радомирско).

Шушко м  — умалит. от Шуше. Шушков ф. 
Благоевград, Мурсалево (Станкедимитров- 
ско).

Шушман м  — вм. Шишман с лабиализа* 
ция на и. Перник, 15— 16 в.

Шушнаджиев ф — от диал. *ш уш надж ия  
’който шушне, говори шепнешком или пуска 
клюки’ (?) Пловдив.

Шушнев ф — от прякор Ш уш ньо\ вж. 
Шушнаджиев. Калофер, Панагюрско, Па
зарджик, Разград, Шумен, Варна.

Шушула пр  — от диал. *ш уш ул(а) ’увис
нал сопол на носа’ (?) Копривщица, 1849. 
Шушулов ф. Копривщица, Пловдив. 

Шушуриков (или Шушуризов) ф. 
Шчръбев ф — от диал. ш чръб  ’щърб’. 

Самоков.
Шъката пр  — от междум. ш ък  (?) Враца, 

1912.
Шьонто м  — вм. Шонто. Шьонтов ф. 

Шумен, 1940.
Шюлюшев ф — от *Сюлюшев — видоиз

менено от Сюлев. Варна.

♦
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Щабеков ф — от Щабеки, цинцарски род 

в Крушово (Македония).
Щаков ф — съкрат. от Площаков, Пуща- 

ков, Нущаков или друго име. Севлиево, 
1900, Каблешково (Поморийско).

Щалински ф — от Сталински с преход на 
с в ш. Добралево (Ореховско).

Щанов ф — вм. Станов; вж. Щалински. 
Фатово (Смолянско).

Щапалски ф — от диал. *щ апалец  'който 
щапа, стъпва с цяло стъпало*. Разлива 
(Ботевградско).

Щараков ф — нарочно видоизменено от 
*1Цураков. Росно (Еленско).

Щарбан пр  — вм. Щърбан. Габрово, 
1843.

Щаслйв м — фонетична форма на Щаст
лив. Стара Загора, р. 1913.

Щастие ж — от щастие. Зафирово (Ту
траканско), р. 1959.

Щастлйвл* — от щастлив. Сливен, р. 1916, 
Пещера, р. 1918. Щастлйвов ф. Пещера, 
Китен, Приморско (Бургаско).

Щегрев ф. Самоков.
Щеков ф — навярно грешка вм. Цеков 

(обява в пресата, 1962).
Щела ж — съкрат. от Щилияна с изясня

ване на неудареното и в е. Пловдив, р. 1906.
Щелиан м  — вм. Щилиян. Стара Загора. 

Щелианов ф.
Щенгеров ф — от нем. ф. и. Щенгер с 

българско окончание. Берковица, 1960, 
Казичене (Софийско).

Щен голов ф — може би видоизменено от 
Щенгеров. Розино (Карловско), 1904.

Щербан м — вм. Щърбан. Тутракан, 1897.
Щергенй ж — от гр. oxepsoc ysvtct 'здра

во поколение’. Пещера, Пловдив, р. 1872.
Щергилов ф. Ловеч.
Щергинй ж — вм. Щергенй. Типично за 

Пещера.
Щерйна ж — „побългарено“ от Щеринй.
Щеринй ж — от Щергини с изпадане на 

мекото г’. Каблешково (Поморийско).
Щерион м  — отгр. oTspetiva) ’закрепявам*. 

Бургас, Каварна. Щерионов ф. Бургаско.

Щерионка ж  — женска форма срещу Ще
рион. Пловдив, 1911, Айтос.

Щериян м  — от Щерь(о) +  ан. Щерия- 
нов ф. Варна.

Щерка ж — женска форма срещу Щерко.. 
Айтос.

Щерко м  — умалит. от Щерьо. Щерко в ф. 
Шумен, 1900.

Щернй ж — съкрат. от Щеринй. Избегли  ̂
(Асе новгр адско).

Щерьом  — отгр. ахередд 'твърд, здрав'. 
ЮИзБ. Щерев ф. Щерьов ф. Станке Димит
ров, 1879.

Щерян м  — разновидност на Щериян.. 
Щерянов ф. Велинградско.

Щеряна ж — женска форма срещу Щерян. 
Казанлък, 1910, Пловдив.

Щетински ф — от някоя местност Щети- 
ните. Самоков.

Щефа ж — вм. Стефа, Стефанка. Свилен
град.

Щигаменов ф. Видин (външно лице). 
Щилиян м  — вм. Стилиян. Сливен, Кар

нобатско. Щилиянов ф.
Щилияна (и Щилйна) ж — вм. Стилияна.. 

Типично за Сливен, Сливенско.
Щимарски ф — от диал. *щ им ар  ’ който- 

продава щ им  (дребава долнокачествена 
вълна). Бов (Свогенско).

Щип ало в ф — от прякор Щ ипалот о  'кой
то много щипе (момите)’; срв. Шипанов.. 
Луковит, 1920, Плевен.

Щйпков ф — от прякор Щ ипко\ срв. Щи- 
палов. Сопот, Пловдив.

Щиплйев ф — от диал. щ иплйя  'жител на̂  
град Щип'.

Щйра ж — съкрат. от Щириани. Хаско
во, Елховско.

Щирианйж — разновидност на Щиряния.. 
Виница (Варненско).

Щйрка ж — умалит. от Щира. Русе, 1936. 
Щйрко м — видоизменено от Щирян.. 

Щйрков ф. Котел, 1867, Горна Оряховица,. 
1897, Търново, Търновско, Севлиево, Злата
рица (Еленско), Славяново (Плевенско),. 
Шумен, Варна, Казанлък. (В Горна Оря
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ховица има предание, че подиграли двама 
братя ергени: „какво чакате, та не се же
ните — щирът вече премина“ — и оттам им 
останало име Щиркови).

Щиряков ф — може би грешка или кръ
стоска от Щирянов и Киряков. Варна, 1940.

Щирян м  — вм. Щерян. Щирянов ф. 
Свиленград, Якоруда (Разложко).

Щиряна ж — вм. Щеряна. Берковица 
(каракачанка).

Щиряния ж — от Щирян(а) +  ия. Па
зарджик, р. 1887.

Щйтов ф  — от щ ит  (?) Толбухин, 1882.
Щойко м  — вм. Стойко. Щойков ф.
Щоно м  — видоизменено от Стойно (?) 

Пловдив, 1927, Хасково. Щонов ф.
Щраков ф.
Щрангов и Щранков ф. Сливен (външно 

лице), Варна, 1940.
Щрапов ф — от диал. щ рапам  ’ходя не

сигурно с цяло стъпало* (?) Карлово, 1878.
Щрапульов ф — навярно сродно с Щрапов. 

Ресилово (Станкедимитровско).
Щрапунков ф — от диал. *щ рапунка  ’не

сигурна крачка с цяло стъпало* (?) Долна 
Диканя (Радомирско).

Щрегарски ф — от диал. щ регар  *1. сви
ня, която не може да се угои; 2. мършав, ко
калест човек*. Угърчин (Ловешко).

Щрйнков ф — разновидност на Стрин
кин. Кремен (Благоевградско), Велинград.

Щръбковци род — от диал. щ р ъ б ко  
*щърб, беззъб човек*. Дружево (Свогенско).

Щръблев ф  — от прякор Щ р ъ б льо ; вж. 
Щръбковци. Плевенско.

Щръклев ф — от прякор Щ р ъ кльо  *който 
щръклее, скита много или лудува*. Зло- 
гош (Кюстендилско).

Щръклин ф — от прякор Щ р ъ к ла  — жен
ска форма срещу Щръкльо. Лещен (Гоце- 
делчевско).

Щубелов ф  — вм. *Стубелов — от ст убел  
(?) Мошино (Пернишко), 1905.

Щуда ж — женска форма срещу Щудо. 
Пловдив.

Щудка ж умалит. от Щуда. Устово 
(Смоля нско).

♦Щудко м  — умалит. от Щудо.
♦Щудо (или *Щ^де) м  — от старобълг. 

Штоудь ’нрав, характер, чуд* или от
штоуждь ’чужд*; срв. Люцкан.

Щука ж — от Щудка с изпадане на д- 
Н. Геров. Щукин ф.

Щуко м  — от Щудко с изпадане на д. 
Щуков ф. Паталеница (Велинградско), Ве
линград, Сомовит.

Щукя м  — западна форма на Щуко. 
София, 1880.

Щупалов ф — разновидност на Щапал- 
ски или на Щупаров. Калково, Шишманово 
(Самоковско).

Щупаров ф — от диал. *щ упар  ’който ра
боти с щ уп  (въглищен прах) при добив на 
дървени въглища*. Пловдив.

Щурито ф — от прякор Щ ур и я . Павли
кени.

Щурков ф — от прякор Щ уркат а  ’щурия* 
Санданско, Гоце Делчев.

Щуров ф  — от прякор Щ ур (и я ). Долно 
Езерово (Бургаско).

Щущарков ф  — от диал. *щ ущ арко  ’чужд 
човек* (?) Пещера.

Щъков ф — от Щърков с изпадане на р.
Щърбйков ф — от прякор Щ ърбака  

*щърб, беззъб човек*. Лом, 1868, Търново, 
Ловеч, Гозница (Ловешко).

Щърбаланов ф — от прякор Щ ърбалан  
срв. Щърбаков. Търново.

Щърбан м  — от Щърб(е), Щърб(о) +  ан. 
Тутракан, 1893, Щърбанов ф. Лом, 1893, 
Панагюрище, Севлиево, Ловеч, Етрополе, 
Литаково (Ботевградско).

Щърбашки ф — разновидност на Щърба
ков. Ботевградско, Михайловградско.

Щърбе или Щърбьо м  — от щ ърб  *с те
лесен недостатък* — защитно име; срв.
Шуте. Щърбев ф. Самоков, 1893, Еремия 
(Кюстендилско).

Щърбен м  — от Щърб(е), Щърб(о) +  ен. 
Щърбенов ф. Казанлък.

Щърбо м  — успоредна форма на Щърбе с 
твърдо окончание. Щърбов ф. Смолян, Рай- 
ково (Смолянско), 1905, Асеновград, Горна 
Сушица (Мелнишко), Пловдив, Плевен.

Щъркалев ф — от диал. щ ъркал  ’щъркел*. 
Асеновград.

Щъркелов ф — от щ ъркел  (дългокрак 
като щъркел). Пещера, Лехчево (Михайлов
градско), Бръшляница (Плевенско).

Щърков ф  — от прякор Щ ъ р к а ; вж. Щър
келов. Търново, Дряново, Медковец (Лом
ско), Берковица, Вършец, Елин Пелин, 
Ботевградско, Пирдопско. Щърковски ф. 
Боженица (Ботевградско).

Щътов ф. Пловдив.
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Ъгленски ф — от с. Ъглен (Луковитско). 

Луковит.
Ъдо м  — видоизменено може би от 

Тодор. Владиня, Лисец (Ловешко). 
Ъдов ф.

Ънчо, Ънчето м  — умалит. от Ъньо. Зе- 
лениково (Пловдивско).

Ъньо м  — видоизменено от Еньо, Аньо 
или Иван. Зелениково (Пловдивско).Ънев ф .

Ърсе м  — видоизменено от Арсо или Расо. 
Ърсев ф. Пловдив.
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Юбен м — от Любен с изпадане на л \  
.Враца. Юбенов ф. Войнеговци (Софийско).

Юве(то) м  — умалит. от Йован. Ювев ф. 
Преслав, 1897.

Ювелйна ж — разновидност на Ивалина.
Ювеналий м  — лат. Juvenalius — мона

шеско име. 1905.
Юглйнов ф. Айтос.
Ю го м — може би от Югре с изпадане на 

р  (?) Югов ф. Босилеград, 1893, Друмохар 
^Кюстендилско), Мадан (Михайловград
ско), Пещера, Пловдив. Юговски ф. Търнава 
{ Белослатинско).

Югра ж — от Угра с йотация. Градево 
«( Бл агоевгр адско).

Югре м — от Угре с йотация. Югрев ф. 
Костурско.

Юдев ф  — от прякор Ю да (забогатял с 
нечестна търговия през войната). Казичене 
■{Софийско).

Юдйта ж — библейско име. Стара За
гора, Горна Оряховица, р. 1959.

Юже м  — от Югре след изпадане на р . 
Софийско — нар. песен.

Южнорйлов и Южнорйлски ф — навярно 
псевдоним от Южна Рила.

Южсена лс — кръстоска от Югра и Али- 
сена, Поликсена. Перник.

Юзбашиев и Юзбашев ф  — от юзбаш йя  
’началник на 100 души, стотник, капитан’ 

■(тур. yiizba§i). Габрово, Айтос.
Юзев и Юзов ф — от тур. yuz ’1. сто; 

2 . чаша за сто драма ракия* (навярно пиел 
с  големи чаши). Горнооряховско, Търново, 
Пирдоп. Пазарджик.

Юкм&нски ф  — ог диал. *ю км а н  ’който 
все казва, че няма, или все го няма у 
дома’ (от тур. уок и шап).

Юла ж — съкрат. от Юлия или Юлита. 
Босилеград, 1887, Трън, Трънско, Брезник, 
.Хаджидимитрово (Свищовско).

Юлавски ф — от у  лае  (?) Самоков.
Юларов ф — от ю лар  *оглавник’(тур.уи1аг).
Юлвйн м — кръстоска от Йован и Юлиян. 

Н. Геров.

Юлев ф — от Люлев с изпадане на л \  
Банско.

Юлиан м — от лат. Julianus — име ма 
календарски светия. Рядко. Юлианов ф. 
Стара Загора.

Юлиана ж — женска форма срещу Юлиан. 
Дол. Богров, р. 1935, Чепинци (Софийско), 
р. 1962.

Юлиета ж — разновидност на Жулиета. 
Ихтиман, р. 1965, Расник (Брезнишко), 
р. 1922.

Юлий м — латинско име Julius. Шумен, 
Разград. Юлиев ф.

Юлйн м  — мъжка форма от Юла. Неде- 
лище (Сливнишко), р. 1960.

Юлйт м  — мъжка форма срещу Юлита. 
Криводол (Врачанско), р. 1925.

Юлйта ж — лат. Julita — име от право
славния календар. Михайловград, 1878,1938, 
Криводол (Врачанско). Враца, 1890, Банкя.

Юлиус м  — лат. Julius. Берковица, 
р. 1960.

Юлйш м  — от Юл(ий)+цш. Юлйшев ф. 
Брегово (Видинско).

Юлия ж — лат. Julia; някои са родени 
през месец юли. Шумен, р. 1887 и по-сетне 
Михайловградско, Ботевградско, Вършец, 
Нова Загора, Чепинци (Софийско).

Юлиян м  — правописна разновидност на 
Юлиан; някои са родени през юли. Беса
рабия, Разград, Варна, Вършец, Лехчево 
(Михайловградско), Кърджали.

Юлияна ж — женска форма срещу Юлиян.
Юлияна-Пепа ж — кръстена на двете 

баби или на едната. Шумен, 1940.
Юлка ж — умалит. от Юлия. Трънско, 

Самоковско, Ботевградско, Шумен, Стара 
Загора, Радомир, Брезнишко.

Юлко м  — умалит. от Юлий или Юлиан. 
Мокреш (Ломско).

Юлчо м  — умалит. от Юлий или Юлиан. 
Шумен, Темелково (Пернишко).

Юнака пр  — от юнак. Асеновград. 
Юнаков ф Котел, 1873, Пещера, Пловдив, 
Стара Загора.

566



Юначито пр  — от юначе. Котел, 1867 
(Велчо Върбанов Юначито).

Юнашков ф — от прякор Ю начето. Връв 
(Видинско).

Юнгарев ф — от Унгарев с йотация. Твър
дица (Сливенско).

Юний м  — роден през месец ю ни. Стара 
Загора, 1924.

Юниклйев ф — от с. Юнец (Варненско) 
или от друго някое село с подобно име. 
Шумен, 1940.

Юнкеров ф — видоизменено от Юнгарев 
(?) Карнобат, 1900, Сливен.

Юнко м  — умалит. от Юно. Юнков ф. 
Търново.

Юно м  — от диал. юн ’млад’; срв. Младен. 
Враца, 1870, 1949. Юнов ф. Враца.

Юнчо м  — умалит. от Юно. Опицвет 
(Софийско), р. 1936. Юнчев и Юнчо в ф. Бан
ско (голям род), Типченица (Врачанско).

Юперлйев и Юперски ф — от с. Юпер 
(Кубратско). Русе.

Юпитер м  — лат. Juppiter — име от ан
тичната митология. Мирково (Пирдопско), 
р. 1901, Юпитеров ф.

Юра ж — женска форма от Юрий. Со
фия, 1952, Чирпан, р. 1959.

Юргаки м — от Йорго с гръцка умалит. 
наставка -а к и . Варненско. Юргакев ф. 
Шумен, 1868, Варна.

Юрганджйев ф — от юргандж йя ’шивач 
на юргани’ (тур. yorganci). Русе, Асенов
град.

Юргудов ф. Варна.
Юргула ж — женска форма срещу Йорго. 

Сестримо (Пазарджишко), Вършец.
Юргя ж — от Гюргя с изпадане на г’- 

Айтос, р. 1925.
Юрдан м , Юрданов, Юрданович ф — вм-

Йордан, Йорданов, Йорданович. Главно 
И зБ .

Юрдеков ф — от диал. юрдеk ’патица 
(тур. ordek). Казанлък.

Юри м  — вм. Юрий. Радомир, р. 1938.
Юрий м  — рус. Юрий (по името на Юрий 

Венелин; срв. Венелин, а в последните го
дини — по името на Юрий Гагарин). Шу

мен, р. 1909 и по-сетне, Ихтиман, Боровци 
(Берковско), Плевен.

Юрий-Венелйн м  — по името и прези
мето на Юрий Венелин. Шумен, р. 1891.

Юрислйв м  — от Юри(й) и -слав. Острец 
(Търговищко), р. 1959.

Юрих м  — от Юрий и Рюрих. Криводол 
(Врачанско), р. 1945.

Юрия ж — женска форма от Юрий. Дрян- 
ковец (Айтоско), р. 1884, Карнобат, р. 1870.

Юрка ж — умалит. от Юрия или от Юра. 
Ямбол, 1960.

Юрко м  — умалит. от Юрий или от Юрдан. 
Ямбол, р. 1946. Юрков ф. Юрко веки ф — 
Търново.

Юрош м  — от Урош с йотация. Трънско.
Юртов ф — от диал. юрт  ’запуснат дом 

и селище* (тур. yurt). Пазарджик.
Юруков ф — от диал. ю рук  ’планински 

пастир-скитник’ (тур. yoruk). Брацигово, 
Батак, Гоце Делчев, Лозен (Софийско). 
Юручки ф. Доганово (Елинпелинско). .

Юрумски ф — видоизменено от Урумов. 
Казанлък.

Юрушов ф — от ю руш  ’решително напа
дение* (от тур.) Видин.

Юсев ф — от юс ’старо име на буква а  
или а ’; според семеен спомен: дядото учил 
в Юскюп (Скопие) и оттам му останал 
прякор Юса. Благоевградско, Гоцеделчев- 
ско, Велинград, Чепинци (Софийско), 
Шумен.

Юскеселиев ф — от тур. yiiz и пер.-тур. 
keseli *със сто кесии, т. е. много богат’. 
Кюстендил.

Юстйн м  — лат. Justinus ’справедлив’. 
Синод, именник.

Юстйния ж — женска форма от Юстин.
Юстиниян м  — лат. Justinianus — име на 

византийски императори. Варна, р. 1889. 
Юстиниянов ф. Враца, Галатин (Врачан
ско), Ихтиман.

Юстинияна ж — женска форма от Юсти
ниян.

Юца ж — съкрат. от Мариюца.Търновско.
Юце м . Юцев ф. Разград, 1882.
Ючормански ф — от с. Ючорман в Доб

руджа. Балчик, Толбухин.
Юшенлййски ф — от с. Юшенлии (Бо- 

тьово, Варненско). Варна, 1900, 1958.
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Ябалка ж — пм. Ябълка. Пазарджик.
Ябаджйев ф  - -  от Абаджиев с йотация. 

Полски Сеновец ( Търновско).
Ябанджйев ф — п-диал. ябандж йя  ’чуж

денец, човек от др\ го село или друг край’ 
(пер.-тур. yabanci).

Ябанозов ф — от Абанозов с йотация. 
Русе.

Ябла ж — съкрат. ог Яблена или Яблана. 
Сливнишко, Вишан (Годечко). Яблин ф.

Яблана ж — разновидност на Яблена.
Яблански ф  — от с. Ябланица (Тетевен

ско). Бела Слатина.
Яблен м  — от дървото яблен . Синод, 

именник.
Яблена ж — от дървото яблен., яблан  

или разновидност на Аблена. Софийско, 
Годечко, Самоковско, Каменяк (Шуменско).

Ябленка ж — умалит. от Яблена. Трън- 
ско, Сливнишко, Софийско.

Ябленко м  — мъжка форма срещу Яблен
ка. Трънско.

Я боло в ф — навярно грешка вм. Ямболов. 
Варна.

Ябрйна ж — видоизменено от Яблена (?) 
Шумен.

Ябук&рски ф — от диал. яб ука р  ’ябъл- 
кар’.

Ябуков ф — от диал. яб ука  ’ябълка’.
Ябълка ж — от дърво и плод яб ъ лка . 

Пловдив.
Ябълк&ров ф — от яб ъ лка р  ’продавач на 

ябълки’. Плевен, 1910, Стара Загора, 
Чирпан.

Ябълков ф — от яб ъ лка .
Явашев и Явашов ф — от диал. яваш  

’бавен, тих,спокоен’ (тур. yava§) или съкрат. 
от Явашчиев. Разград, Смядово (Преслав
ско), Толбухин, Сухиндол.

Явашчйев ф  — от диал. яваш чйя  ’който 
работи бавно, спокойно’ (тур. yava§£i). 
Варна, 1900.

Явери пр  — от пер.-тур. у aver ’помощ
ник’. Станке Димитров, 1879.

Яверов ф. Станке Димитров, 1917, 
Перник.

Явор м  — от дървото явор. Сравнително 
ново. Яворов ф  и псевдоним.

Яворйтка ж — преумалително от Яворка. 
Михайловград, р. 1926.

Яворка ж — женска форма срещу Явор. 
Синод, именник. Криводол (Врачанско), 
р. 1952.

Яврййски (Яврйски) — от диал. я вр й я  
’съвсем млад, още дете’; срв. Явруков. 
Гоце Делчев (гроб).

Яврйчев ф — от диал. яврйче; вж. Явру
ков. Самоков, 1900, Търново.

Явруков ф — от диал. яврук  ’дете; ново
родено животно’ (тур. yavru). Габрово 
(гроб).

Явузларов ф — от с. Явузларе (Козаре- 
вец, Старозагорско). Чирпан.

Ягица ж. Острец (Ловешко).
Яглая ж — от Аглая с йотация. Берко

вица.
Яглйка ж — от диал. яглй ка  ’цвете игли

ка’. Кичевско.
Яглйчев ф — от диал. ягличе  ’цвете 

иглика’ (?)
Ягна ж — от Агна с йотация. Брезник, 

Дъмбени (Костурско). Ягнин (Ягнен) ф . 
Брацигово.

Ягода ж — от плод ягода. Копривщица, 
1648, Пловдив, 1894, Пещера, 1895, Пазар
джик, Самоков, Самоковско, Софийско.

Ягодйн м  — мъжка форма срещу Ягода, 
Ягодина. Мърчаево (Софийско), р. 1916.

Ягодйна ж — от Ягод(а) +  ина. Берко
вица.

Ягодйнка ж — умалит. от Ягодина. Со
фийско, Врачанско.

Ягодов ф — писателски псевдоним.
Ягорйдков ф  — от прякор Я горйдко  ’ки

сел като ягорида’. Станке Димитров.
Ягрйда ж — може би видоизменено от 

Аглида. Мрамор (Софийско), р. 1913.
Ягунов ф. Търново.
Яджйев ф — от Яйджиев с изпадане на 

й. Пловдив, 1860.
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Ядков ф — от ядка  (?) Драглище (Раз- 
ложко), Благоевград.

Язаджйев ф — от диал. язадж йя ’писар, 
краснописец’ (тур. yazici). Търново, Гра- 
матиково (Малкотърновско), Железино (Кър
джалийско), Хасково.

Язанджйев ф — кръстоска от Язаджйев и 
Казанджиев. Горна Оряховица, 1876.

Язаров ф — от тур. yazar ’писател’.
Язев ф — от диал. язе ’аз’ (правела 

впечатление тая форма) или разновидност 
на Язов. Русе, Красен дол (Новопазар- 
ско).

Язов ф — от тур. yazi ’писмо, писане’. 
Пловдив, Бургас, Смолянско.

Язовски ф — от прякор Язовец(а). Бер
ковско, Михайловградско, Дреновец (Лом
ско).

Яйваджйев ф — от диал. *яйвадж йя ’кой
то отглежда или продава дюли* (тур. ayva- 
ci). Копривщица, 1893.

Яйджй п р  — от тур. yagci *1. маслар, 
търговец на розово масло; 2. подлизурка’. 
Стара Загора. Яйджйев ф. Стара Загора, 
Змейово (Старозагорско).

Яйла ж. Варна, дете, 1965.
Яйладънов ф  — от с. Айладън (Бистра, 

Търговищко). Шумен, 1930.
Яйцаров ф — от диал. яй ц а р  ’яйчар’. 

Шумен.
Якйев ф — от диал. яки я  ’мушамичка за 

рана’ (тур. yaki). Княжево.
Яким м  — видоизменено от Йоаким. 

Якимов и Якимовеки ф.
Яко м  — видоизменено от Яков и прео- 

смислено по як . Стара Загора, Пловдивско, 
Луковитско, Ботевградско, Михайловград
ско. Яков ф. Севлиево, Тетевенско, Пана
гюрско, Ботевградско, Никополско, Враца, 
Кула, Яковски ф. Пловдивско. Якович ф. 
София.

Якобов ф — вм. Яковов или Якубов.
Якоблйев ф — от някое село Якоб(ово). 

Тулча, Тутракан.
Яков м  — библейско име, евр. „коварен*4— 

име на календарски светни. Старо, рядко. 
Яковов ф.

Яковаки м  — от Яков с гръцка умалит. 
наставка -а к и . Сливен.

Яковлйев ф— от диал. Я ковлия  ’жител 
на с. Яково (Петричко) или от колиби 
Яковци (Еленско)’. Карлово, 1900.

Яковчо м  — умалит. от Яков. Стърмен 
(Беленско). Яковчев ф. Бяла, Русе.

Якол м  — от Як(о) +  ол. Калугерово 
(Ботевградско). Яколов ф. Калугерово.
Я к о л о в о т о  местност в Своде (Ботев
градско).

Якомйки м  — видоизменено от Яковаки. 
Шумен, 1861. Якомакев ф.

Яко меко в ф — разновидност на Якома
кев. Стара Загора.

Якоф м  — от Яков с обеззвучаване на в 
или дисимилация от Яковов. Пещера. Яко- 
фов ф. Пещера.

Якубов ф — от турско л. и. Якуб. Русе.
Якул м  — от Як(о) Н- у л .  Якулов ф. Ляско

вец, Орехово.
Якун м  — от (Як(о) +  ун . Якунев ф. 

Михайловград.
Якънов и Якънски ф — от тур. уакш 

’близък (роднина)’. Русе, Свищов, Лисец 
(Ловешко).

Яламов ф — от диал. ялам а  ’болест на 
устните’ (от тур. yalama) или вм. Ялъмов. 
Гурково (Балчишко), Шумен, Търново, 
Търновско, Айтос.

Яланджйев и Яланджййски ф — от диал. 
яландж ия  ’лъжец’ (тур. yalanci). Русе, Ка- 
лековец (Пловдивско).

Ялапов ф — от тур. yalap yalap ’между
метие за буйно течене на вода* (навярно 
пиел много лакомо, на големи глътки). 
Кесарево (Горнооряховско).

Ялдаръмов ф — от тур. yildirmi ’свет
кавица*. Казанлък.

Яллъзов ф — от тур. yaliz ’гладък, 
лъскав’ или грешка вм. *Ялдъзов— от 
тур. yildiz ’звезда’, (д-р Ал. Яллъзов, 
дописка в пресата, 1954).

Ялмаз(а) пр  — от тур. yilmaz ’безстрашен’. 
Габрово, 1899. Ялмазов ф. Габрово, Шу
мен, 1900, Айтос, 1900.

Ялнъзов ф — от тур. yalmz ’сам, само
тен, самичък’.

Ялучев ф — разновидност на Ялъчков (?) 
Кърджали, Стаевци (Толбухинско).

Ялъмов ф  — от тур. yalim *1. острие 
(на нож); 2. почит, уважение*. Тулово 
(Казанлъшко), Лясковец, Шереметя (Тър
новско), Бяла (Варненско), Алфатар (Си
листренско), Сливен.

Ялътанчев ф — може би видоизменено 
от я н л ъ  Танчо ’лъжливия Танчо*. Кукуш.

Ялъчков ф — от диал. *ялъчко  ’навикнал, 
обръгнал човек’ (от тур. yilik). Пловдив.

Ямаков ф — от тур. yamak ’помощник, 
другар’. Велинград.

Ямалиев ф — от с. Ямалъ (Пропаст, Кър
джалийско) или от друго селище с подобно 
име. Мъглиж (Казанлъшко), Казанлък, Хас
ково, Русе.

Яманджйев ф — от тур. yagmaci ’гра
бител’ или от yamanci ’който удивява’ (?) 
Стара Загора.

Ямандй м  — видоизменено на гръцка 
почва от Диаманди. Каварна. Ямандйев ф. 
Толбухин.

Ямантй м — видоизменено от Диаманти. 
Ямантйев ф. Габрово, 1900.

Ямбаслиев и Ямбастиев ф. Казанлък, 
Шумен.

Ямбол м — в местни имена Й м б о л о в 
д о л ,  Я м б о л о в о  р а в н и щ е .  Вра- 
чеш (Ботевградско).
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Ямболйев ф — от диал. ям бол(л)йя  ’жи
тел на град Ямбол’. Сливен, Пловдив, Пе
щера, Шумен.

Ямболов ф — по-нова форма на Ямбо- 
лиев (или от Ямбол). Варна.

Ямборски ф — от с. Ямборано (Кюстен
дилско). Кюстендил, 1893.

Ямерлйев ф — от с. Ямурлар (Дъждов- 
ница, Кърджалийско). Пловдив.

Ямзан ф — видоизменено от Амзйн (?) 
Шумен, 1940.

Ямуков ф — от тур. yamuk ’наклонен, 
наведен на една страна’. Драгоево (Прес
лавско), Шумен, Русе, Кесарево (Горно
оряховско).

Ямяков ф — видоизменено от Ямуков (?) 
Елена.

Ян м — съкрат. от Яне. Годеч, Гюмюр- 
джина — нар. песен.

Яна1 ж — женска форма срещу Яне, 
Яньо или съкрат. от Бояна, Стояна, Тра
яна или друго подобно име. Из цялата стра
на. Янин и Янински ф.

Яна2 м  — разновидност на Яне. Грудово 
(гроб).

Яназов ф  — от тур. yanaz 'свадлив, раз
дразнителен’. Стара Загора.

Янаки м  — гр. Tawotxt, умалит. от 
Яни. Нарядко из цялата страна. Янакиев ф. 
Янакев ф. Стара Загора.

Янако м  — разновидност на Янаки. Си
листра, Айтос. Янаков ф . Търново, 1оЗЗ.

Янакцев ф — може би от тур. уапак 
’буза’.

Яналков ф — разновидност на Яналов. 
Варна.

Яналов ф — може би от тур. уапа1 
’профил’ (?) Клисура (Карловско).

Янания м  — от Анания с йотация. Трън. 
Янаров ф — разновидност на Яна

лов (?)
Яначко м  — умалит. от Янаки. Софий

ско. Яначков ф.
Янга ж — от Янка с озвучаване на нк  

в нг. Летница (Благоевградско).
Янгел м  — от Ангел с йотация. Кюстен

дил, 1879, Радомир.
Янгул(а) м — от Янкул(а) с озвучаване 

на нк  в нг. Янгулов ф. Пловдив.
Янгънов ф — от тур. yangin ’пожар’. 

Г аброво.
Янгьозов ф — от диал. янгьдз  ’криво

глед’ (от тур. van gozlii). Хасково, Кър
джали.

Янда ж — от Яна с вмъкнато д. Креми
ковци, Ботунец (Софийско). Яндин ф. 
Перник, Ракитово (Велинградско).

Яндла ж — от Яна с вмъкнато дл. Варна, 
1868.

Яне м  — гр. ’lavvyjs, съкрат. от Twotvvyjc. 
Главно ЮЗБ. Янев ф .

Яневка ж — втора близначка на Янка, 
кръстена така, за да има разлика между 
тях. Казичене (Софийско).

Янетов ф — от косвената форма на Яне — 
Янета. Падеш (Благоевградско).

Янешлйев ф — вм. Янишлиев.
Яни м  — разновидност на Яне, Яньо. 

Янев ф.
Янйка ж — видоизменено от Янинка. 

Драгоман, Крупник (Благоевградско), Ог- 
няново (Елинпелинско).

Янинка ж — умалит. от Яна. Станке 
Димитров, 1808, Станкедимитровско, Пи
ринско, Трънско, Софийско. Янйнчин ф . 
Станке Димитров, 1846.

Янислав м  — от Яни + слав. Ново,’ ряд
ко.

Янислава ж — женска форма срещу Яни
слав. Луковит, р. 1964.

Янйта ж — от Ян(a)+wma по подобие на 
Маргарита, Маргита, Негрита и др. 
Разград, р. 1965.

Янйч м  — умалит. от Яне, Яньо. Янй- 
чев ф.

Янйчко м  — умалит. от Янич. Вършец, 
р. 1898. Янйчков ф. Вършец.

Янйш м  — от Ян(е)+цш. Янйшев ф.
Янишлйев ф — от някое село или от 

тур. yanli§li ’сгрешил, който има грешка’ 
(?) Битоля, Скопие.

Янка ж — умалит. от Яна. Главно СИзБ. 
Янкин ф.

Ян кел м  — от Янк(о)+ел. Янкелов ф. 
Бръшляница (Плевенско).

Янкехйев и Янкихйев ф — от диал. 
*янкехая  ’страничен надзирател’ (от тур. 
у an и пер.-тур. kahya). Пловдив.

Янко м  — умалит. от Яне, Яньо. Из 
цялата страна. Янков и.Янковски ф.

Ян кол м  — разновидност на Янкул. 
Янко лов ф. Карлово, 1893.

Янколар ф — от Янков с турска наставка 
лар  за множ. число. Пловдив, 1900.

Янкул м  — от Янк(о)-р^л. Копривщица, 
1648, Врачанско (Янкул), Вършец (Ян
кул). Янкулов ф. Калофер (Възраждането), 
Видин, 1860, Луковит, Елин Пелин. Ян- 
кулев ф. Сливен. Янкуловски ф. Нови пазар. 
Янкулски ф. Никополско.

Янкула1 ж — женска форма от Янкул. 
Н. Геров.

Янкула2 м — разновидност на Янкул ь 
нар. песни.

Янлъзов ф — от ЯЛнъзов с метатеза или 
от тур. yalni§ ’грешка; погрешен’. Шаб
ла (Балчишко), Варна.

Яновичин ф — от Янчовичин с изпадане 
на първото ч. Банско.

Яновски ф — от с. Яново (Санданско)-
Янозлйев и Янузлйев ф — от с. Януз 

дере (Елховец, Смолянско). Созопол, Ка
занлък.
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Янор м  — кръстоска от Яне и Тодор. 
Янор Веселинов Тодоров, р. 1922. 

Янпоровски ф.
Янтарски ф — от рус. янт арь  ’кехли

бар' — навярно „превод“ на Кехлибаров, 
или съкрат. от тур. уап ’страничен' и ар.- 
тур. taraf ’страна’.

Янтахтов ф — от прякор Я н т а хт а  ’ко
муто хлопа дъската’ (?) Копривщица, 1873.

Янто м  — от Яньо с вмъкнато т  или 
от Анто с йотуване. Янтов и Ян то век и ф. 
Вършец, Варна.

Янтра ж — от реката Янтра; срв. Искър, 
Струма. София, р. 1889.

Янтрата пр  — от река Янтра (?) Янтров 
и Ян тровени ф. Плевен, 1893, Ботевград 
(от Панагюрище).

Януар м  — лат. Januarius— име на ка- 
лендарски светия. Типично за католиците 
в Ореш (Свищовско). Януаров ф. Ореш.

*Януд м  — от Ян(е)+уд. Янудов ф . 
Башево (Санданско).

Януда ж — от Ян(а)-\-уда\ срв. Белуда, 
Калуда, Маруда.

Янул м  — от Ян(е)-{-ул. Варна, Каварна, 
Виница (Варненско), Стара Загора, Ка
занлък. Янулов ф. Търново, 1880, Стара 
Загора.

Янула ж — женска форма срещу Янул. 
Силистра, 1894, Каварна, Карнобатско, 
Калофер, Вършец.

Янули ж — разновидност на Янула. Тър
ново, 1862.

Янусев ф — видоизменено от Януцев. 
Варна.

Януц м  — от Ян(е)+г/ч; срв. Галуц, 
Бенуц, Лападуц. -Януцев и Януцов ф. 
Плевен.

Януш м  — от Я н П е щ е р а ,  Пле
вен, Кюприя (Зайчарско). Януш е в ф . Шу
мен, 1844, Шабла (Балчишко), Свищов, 
Кутово (Видинско), Велинград.

Януша ж — женска форма срещу Януш. 
Блатница (Балчишко), 1872.

Янушка ж — умалит. от Януша. Балша 
(Софийско), Стара Загора.

Янушлйев ф — вм. Янишлиев.
Янче м  — разновидност на Янчо. Главно 

Македония. Янчев ф.
Янчевичин ф — вм. Янчовичин. Велин

град (от Банско).
Янчеджйк пр  — от Янчо с турска умалит. 

наставка -дж ик. Янчеджйков ф. Стара 
Загора.

Янченко м  — преумалително от Яне, 
Яньо. Янченков ф.

Янчик ф — старинна форма вм. *Янчич, 
Янчев. Гостили (Ореховско), Махалата 
(Плевенско), 1957.

Янчо м  — умалит. от Яне, Яньо (или 
съкрат. от Стоянчо, Боянчо или друго по
добно име). Елховско, Горна Оряховица, 
Шумен. Янчев ф. Кокаляне (Софийско).

Янчов ф. Липница (Ботевградско). Янчов- 
ски ф. Боженица, Разлива (Ботевград
ско).

Янчовйчин ф — от Янчовица, жената на 
Янчо. Банско.

Янчул м  — от Янч(о), Янч(е)+г/л. Ян- 
чулев ф. Битоля, Прилеп.

Янъков ф — от тур. yanik *1. изгорен, 
обгорен; 2. изстрадал от любов’. Русе, 
Разград, Малко Градище (Свиленградско), 
Кричим.

Янъшов ф — видоизменено от Янъков 
или от *Янлъшов. Пазарджик.

Яньо м  — разновидност на Яне. Ботев
град, Ботевградско. Яньов и (по-ново) 
Янев ф. Ботевград, Чуковец (Радомирско), 
Лехчево (Михайловградско). Яньовски ф. 
Новачене (Ботевградско).

Япаджиев ф — от диал. япадж ия  ’строи
тел’ (тур. yapici). Стара Загора.

Япанджй пр  — от тур. yapici с вмъкнато 
н\ вж. Япаджиев. Сливен, 1844. Япанджйев 
ф. Виница (Варненско), Лъджа (Ивайлов- 
гр адско).

Япов ф — от тур. yapi ’сграда, строеж’ 
(?) Лъки (Гоцеделчевско).

Японеца пр  — от японец  (дребен на 
ръст като японец). Японски ф. Стара 
Загора, 1960. Японците род.

Япраков ф  — от диал. я п р а к  ’смрад
лика’ или направо от тур. уаргак ’лист 
(на дърво, за баница)’. Радомир, Самоков, 
Русе.

Япулов ф.
Ярабанов ф — от Арабанов с йотация.
Яракйна ж. Изворище (Бургаско).
Яралов ф  — от тур. yarali ’ранен’ или 

грешка вм. Яранов. Севлиево, 1900.
Яранов ф — от пер.-тур. уагап ’прия

тели, другари’. Севлиево, Търново, Плов
див, Кукуш.

Ярдъмов ф — от тур. yardim ’помощ’.
Яре м  — разновидност на Яро. Ярев 

ф. Самоковско, Самоков, Пловдив.
Ярйчко м  — умалит. от Яро, Яре. Ярйч- 

ков ф.
Ярко м  — умалит. от Яро. Ярков ф. 

Кишинев, 1857, Лясковец, Росно (Елен
ско), Горна Оряховица, Сливен, Староза
горско. Пловдив, Стубел (Михайловград
ско). Я р к о в  д о л  местност в Осиковица 
(Ботевградско).

Ярлййски ф — от диал. я р ли я  ’ранен’ 
(от тур. yarali). Ловеч.

Ярловски ф — от с. Ярлово (Самоковско). 
Шумен.

Ярма ж — от Арма с йотация. Грудово, 
Каблешково (Поморийско). Ярмин ф. Гор
ска поляна (Грудовско).

Ярмйла ж — чеш. Jarmila. Сравнително 
ново и рядко.
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Яро м  — съкрат. от старинно Ярослав, 
Яромир и преосмислено по яр (ъ к ). Яро в 
ф. Шумен, 1940.

Яроменов ф.
Ярослав м  — старинно име — „да има 

ярка слава“, подновено навярно под руско 
влияние. Арчар (Видинско), р. 1912, Пле
вен, р. 1928, Хасково, София. Ярославски 
ф. Русе, 1927.

Ярутката п р  — от ярост  (?) Тетевен. 
Ярудков ф. Тетевен.

Ярце м  — преумалит. от Ярко. Ярцев 
ф. Обеля (Софийско).

Ярчо м  — умалит. от Яро. Ярчев ф. 
Чирпан.

Яръков ф  — от тур. yank ’цепнат, раз
цепен* (навярно имал цепната устна). 
Станке Димитров, 1879, Самоков, 1917, 
Калофер, Казанлък.

Яръм пр  — от тур. уап т  ’незавършен, 
недоправен*. Габрово, 1843. Яръмов и 
Яръмски ф. Дряново, Казанлък, Свищов, 
Елин Пелин.

Яръмкидов ф — от тур. yanmkaldi ’оста
на недовършен’ (?) Казанлък.

Ясе м  — от Асе с йотация. Ясев ф. Плов
див.

Ясен м  — от Асен с йотация, преосмис
лено по дървото ясен  или прил. ясен. Со
фийско, София, р. 1921, Ракитово (Велин- 
градско), р. 1957. Яс&нов1 ф. Виница (Вар
ненско), Стара Загора.

Ясенка ж — женска форма срещу Ясен. 
Брезник, Локорско (Софийско).

Ясенко м  — умалит. от Ясен. Дръмша 
(Свогенско), р. 1940.

Ясенов2 ф  — писателски псевдоним — 
от дървото ясен.

Ясна ж — от прилаг. ясна ; срв. Светла. 
Кърджали, р. 1936, Ник. Милев.

Ясников ф — от диал. *ясник  ’?* Са
моков.

Ясон м  — гр. ’Iriotov — име от антич
ната митология и на календарски светия. 
Каварна.

Ястре м  — съкрат. от Ястреб. Ястрев 
ф. Севлиево (македонец).

Ястреб м  — от птицата яст реб; срв. 
Сокол. София, р. 1917. Ястребов ф. Варна, 
1900.

Ястро м  — разновидност на Ястре. Те
тово, 1917, Силистра.

Ята ж — от Яна с друг завършек; срв. 
Вата, Гата. Радомир. Ятин и Ятински ф. 
Новачене (Ботевградско).

Ятакчйев ф — от тур. yatak^i ’който 
дава подслон, легло’. Пловдив.

Яташки ф — от ят ак  със старото значе
ние ’укривател на крадци’ (тур. yatak).

Яфа и Яфка ж — от рус. явка  ’място 
за конспиративни срещи’.

Яхаев ф. Видин.
Яхлев ф  — от прякор Я хльо  ’който много 

се катери и не мирува* (?)
Яхнаджйев ф  — от пер.-тур. yahnaci 

’който готви или обича яхния’ (?) Ветрен 
(Казанлъшко), Казанлък, Нова Загора.

Яхников ф. Пелишат (Плевенско).
Яхов ф. Котел.
Яхрида ж — разновидност на Ягрида. 

Етрополски манастир, 1648.
Яхчйев ф — разновидност на Яйджиев 

или на Ахчиев. Стара Загора.
Яца ж — от Яна с друг завършек; срв. 

Гаца от Гана. Яцински ф. Ботевград.
Я цо м  — от Яко или Яне с друг завършек. 

Варна. Яцев и Яцов ф. Ямбол, Казанлък, 
Варна.

Ячко м  — умалит. от Ячо. Лопян (Бо
тевградско). Ячков ф. Лопян.

Ячо м  — разновидност на Яко или от 
Янчо с изпадане на н. Плевен, Разград, 
1893. Ячев и Ячов ф. Плевен, Петрич, 
Момин проход (Ихтиманско). Ячо век и и 
Ячевски ф.

Яшар м  — от турско л. и. (Яшар Енчев 
— може би от смесен брак).

Яшко м  — умалит. от Яшо. Две могили 
(Русенско).

Яшмаков ф — от яш м ак  ’покривало за 
лицето на туркини’ (тур. ya§mak). Солун.

Яшо м  — разновидност на Ячо. Яшев 
ф. Пазарджик.
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ОБРАТЕН СПИСЪК НА ЛИЧНИТЕ ИМЕНА

Означени са с м  мъжките имена, които завършват на а или я, а с ж — женските, 
които не завършват на а или я.

А
Раба Велислава Парашкева м  Гига
Саба Бранислава м  Парашкева м  Рига
Беба Хранислава Мелева Агрига
Биба Станислава Милева Стига
Гиба Венислава Нева Хелга
Либа Денислава Рева Олга

Дилба Янислава Царева Волга
Замба Берислава Сева Анга
Ламба Верислава Стева Ранга

Врамба Борислава Чева Инга
Зимба Десислава Ива Динга
Лимба Златислава м  Ива Янга
Занба Венцислава Вива Бога
Боба Драгослава Жива Любабога
Моба Радослава Кива Гога

м  Хорба Видослава Сива м  Гога
Върба Милослава Елва м  Джога

Уба Доброслава Селва м  Тога
м  Буба Мирослава Илва Марга

Куба Дунава Силва Шарга
Г олуба Морава Йова Герга

Руба Здрава Благослова Мирга
Хуба Крава Богослова Горга

Г ълъба Сава Цова Гьорга
Връба м  Сава Парва Урга

Съба Лисава Тантява Мурга
Люба Хрисава Тинтява Гюрга

Розалюба Видосава Гага Гуга
Правдолюба Вукосава Блага Невенуга

Миролюба Тихосава Пелага Теменуга
Г издава м  Савва Мага Фруга

Лава Ева м  Мага Няга
Глава Маргева Драга м  Бада
Клава Гергева Тага Дада
Слава Дева Евга Олимпиада

Г одеслава Седева Ивга Триада
Велеслава Пиева Вега Када
Преслава Кева Нега Лада
Всеслава Параскева Пега м  Лада

Венцеслава м  Параскева м  Ига Влада
Владислава Шкева Гига м  Влада
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Милада Яхрида Пунда Гръда
Млада Ресида м  Георунда Бияда

м  Мада Рисида м  Гьорунда Лимпияда
Нада Персида Цунда Олимпияда

Ненада Фида Шунда Трияда
Рада Николайда Кънда См яда

м  Рада Майда Мънда м  Радеа
Са да Найда Янда Леа

Правда Райда Бода м  Андреа
Е в да См ар ай да Свобода Дража

Севда Старайда Года Пеладжа
Вивда Сайда Ягода Пиладжа
Дивда Ройда Дода м  Младжа
Йовда Вилда м  Дода м  Караджа
Магда Джилда м  Жода м  Миджа

Смарагда Милда м  Кода Ранджа
Богда Матилда Мода Тунджа

м  Богда Анда м  Мода м  Джордж а
Беда Ванда Рода Джурджа

Победа Гайда Прода м  Джурджа
Веда Жанда Тода Свежа
Леда Занда Арда Дежа

См е да Канда Барда Кежа
Неда Ланда Варда м Кежа

Рогнеда Йоланда Едварда Нежа
Преда Манда Леопарда Снежа

Седа Фердинанда Герда м  Дабижа
Среда Панда Керда Пижа

Стреда Мара ида Орда Грижа
Надежда Смаранда Горда Брьнжа

Сазда Саранда Йорда Божа
Звезда м  Саранда Рожа

Дзвезда Сан да Корда м  Сереожа
Хрисанда Бурда м Жожа

Гизда м  Хрисанда Гърда м  Серьожа
Г розда Роксанда Буда Кържа
Дрозда Русанда Гуда Ружа

Кузда Костанда Дула Балаза
Ида м  Костанда Куда Талаза

Аида Цанда Калуда Атлаза
Аглаида Венда Белуда Наза
Клаида Женда Вангелуда Таза

Зинаида Дженда Муда Нерандза
Хаида Кенда Стамуда Беза

Вида Менда Пануда Гювеза
Гида “ Пренда Стануда Геза

Маргида Тренда Фануда Железа
Дида Афенда Януда Анеза

Аглеида Гинда Пуда Бреза
Еглеида Линда Руда Кереза
Ракида м  Линда Ма руда Тереза

Лида Минда Гелмаруда Киреза
Аглида Дечина Мавруда Жореза
Иглида Донда Ставруда Кортеза

Елида Йонда Груда Куртеза
Тимида Конда Меруда Виза

Леонида м  Конда Жел труда Елиза
Ягрида м Паминонда Афруда Дениза

Испирида Понда Махруда Елоиза
Агорида Шонда Жисуда Пиза
Флорида Гунда Малтуда Риза
Елфрида Дунда Керацуда Бориза
Елхрида Кунда Щуда Нехриза
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Луиза Рисавка Жека Баника
Лойза Хрисавка Кека м  Баника

Елза Евка м  Кека Иваника
Илза Сараевка Лека Маника

Сълза Гергевка м  Лека Станика
Нерамза Девка Иволека м  Станика
Меранза Зевка Нека Фаника
Неранза Левка Пека Еника
Ортанза Милевка м  Андрека Геника

Хънза Василевка Сека Деника
Йоза Невка м  Сека Бленика
Лоза Еневка Цека Елпеника

Мимоза Пауневка м  Цека Ореника
Роза Куневка Чека Гиника

Клароза Пуневка м  Чека м  Миника
Гроза Яневка Блажка Доминика

м  Тоза Ревка Дражка Мариника
Христоза Саревка Бележка Домника

Бърза Царевка Снежка Именника
Буза Едревка Божка Ендоника
Зуза Смедеревка Теменужка Моника

м  Куза Севка Ружка Андроника
Желяза Ивка Балазка Вероника

м  Сергиа Кавдивка Гезка Черника
Нехриа Пловдивка Кортезка Зуника

Вака Живка Куртезка Перуника
Дака Оливка Лозка Яника
Жака Сливка Желязка Марика

Джака Сивка Ика Добрика
Зака Красивка Любика м  Добрика

Дзака Любовка Вика Чубрика
Розака Йовка Совика Еврика

Мариана Новка Гика Сиврика
Лака Сминдировка Ангина Мандрика

Злака Мировка Дика Ерика
Мака Богословиа Садика Бирика
Нака Пръвка Евредика Кирика
Рака Владка Ма н дика Борина
Така Надка Евродика Виорика
Цака Фердинадка Пердика Флорика

Сребка Радка Жика Оприка
Бобка Недка Божика м  Оприка
Дъбка Седка м  Божика Трика

Връбка Видка Бързина Тика
Сръбна Дидка Лика Фатика

Събка Солидна Балика Христина
Любка Бодка м  Балика Сафтика

Миролюбка Свободна Калика Фика
Хубавка Слободиа Аглика Теофика

Давка Погодка Еглика Цика
Завка Родка Иглика Марицнка

Славка Благородна Яглика Чика
Преславна Продка Елика Пашика

Велиславка Метод к а Велика Байка
Станиславка Калудка Василика Вайка

Гениславка Белудка Цилика Гайка
Бориславка Щудка Светлолика Драгайка
Радославка Ека Дарлика Владайка
Незабравка Бека Мика Благодайка

Здравка Века Евтимика Ружайка
Милоздравка Ревека Ника Влайка

Моравка Тека м  Ника Николайка
Савка Дека Аника Томайка
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Пайка Куйка Трендафил ка Будимка
Райка Груйка Теофилка Никодимка

Сарайка Ябалка Рахилка Желимка
Драйка Галка Страхилка Селимка
Крайка Далка Цилка Мислимка
Трайка Калка Чилка Римка
Стайка Лалка Момчилка Дримка
Чайка Малка Стамболка Меримка
Вейка Ралка Волка Симка

Славейка Кралка Голка Расимка
Дейка Салка Джолка Герасимка

Жейка Русалка Мариолка Рисимка
Пантелейка Весталка Йолка Зосимка

Нейка Кристалка Колка Евросимка
Пейка Михалка Лолка Тимка

Обрейка Цалка Молка Евтимка
Андрейка Елка Манолка Фимка

Матейка Рафаелка Полка Сарафимка
Фейка Белка Тополка Серафимка

Кадифейка Велка Ролка Чимка
Шейка Делка Пролка Момка

Ламбийка Неделка Постолка Автономна
Божийка Панделка Апостолка Томка
Малийка Желка Цолка Наумка

Севлийка Лелка Паулка Плумка
Назлийка Имелка Зумбулка Грумка

Илийка Анелка Зюмбулка Друмка
Пандилийка Стаменелка Радулка Струмка

Стамболийка Пелка Вендулка Шумка
Еремийка Селка Джулка Малъмка

Евтимийка Веселка Кулка Дръмка
Станийка Боселка Пулка Анка

Стефанийка Стелка м  Пулка Банка
Орханийка Целка Марулка Върбанка

Агапийка Шелка Ставрулка Хубанка
Марийка Илка Чулка Ванка

Септемврийка Данаилка Чучулка Иванка
Ферийка Г авраилка Ябълка Живанка

Сийка Михаилка Вълка Йованка
Танасийка Билка Рълка Милова нка

Спасийка Вилка Сълка Ганка
Русийка Трендавилка Юлка Благанка
Софийка Дилка Полка Драганка

Бойка Ожилка Бялка Данка
Войка Божил к а Дялка Раданка

Савойка Лилка Недялка Звезданка
Благойка Милка Кардамка Грозданка
Драгойка Имилка Цикламка Виданка

Дойка Богомилка Пламка Фиданка
Радойка Добромилка Мамка Филданка

Зойка Смилка Емка Свободанка
Койка Станилка Витлеемка Йорданка

Милойка Стоилка Витлиемка Юрданка
Мойка Рилка Кремка Джанка
Нойка Гаврилка Сремка Снежанка

Станойка р Ерилка Стремка Божан ка
Лепойка Кирилка Семка Ружанка

Ройка Априлка Темка Занка
Геройка Василка Имка Дзанка
Пройка Босилка Любимка Харизанка
Тройка Тилка Херовимка Лоза нка
Стойка Стилка Димка Бианка
Цойка Филка Видимка Фабианка
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Орианка Венка
Венецианка Хубавенка

Канка Славенка
Вълканка Левенка

Ланка Невенка
Хараланка Червенка

Беланка Генка
Веселанка Евгенка

Миланка Денка
Цоланка Младенка

Ерасланка Седенка
Манка Зденка

Диаманка Звезденка
Кузманка . Виденка
Диманка Йайденка
Симанка Сайденка
Романка Студенка
Томанка Дженка

Германка Лозенка
Нанка Розенка
Панка Ленка

Спанка Аленка
Ранка Г аленка

Паранка Маленка
Бранка Абленка
Вранка Ябленка

Керанка Еленка
Горанка Руселенка

Петранка Свиленка
Франка Миленка

Санка Василенка
Васанка Светленка
Десанка Менка

Палесанка Каменка
Хрисанка Пламенка

Росанка Стаменка
Сосанка Кременка
Ру санка Именка
Сусанка Стоименка

Танка Евтименка
Златанка Граждоменка
Братанка Моменка
Цветанка Споменка
Витанка Ромейка
Митанка Русоменка

Димитанка Ерменка
Г айтанка Сърменка
Султанка Руменка

Станка Шуменка
Фанка Ненка

Стефанка Баненка
Труфанка Наводненка

Ханка Пенка
Цанка Търпенка
Чанка Ренка

Врачанка Маренка
Шанка Дренка

Гушанка Едренка
Дущанка Одренка
Мушанка Еренка

Енка Мренка
Бенка Имренка

Любенка Григоренка

Речник на личните и фамилни имена

Спренка Ефродинка
Тренка Методи нка

Ветренка Будинка
Петренка Милудинка

Френка Рудника
Сенка Стоядинка

Асенка Жинка
Спасенка Снежинка

Тасенка Ружинка
Десенка Зинка

Възнесенка Дзинка
Ресенка Дезинка

Дисенка Ризинка
Лисенка Лозинка

Алисенка Розинка
Ксенка Бързинка

Арсенка Влаинка
Ерсенка Раинка
Ясенка Клеинка

Тенка Воинка
Матенка Захарийнка
Евтенка Кинка
Петенка Ракинка

Сретенка Тракинка
Христенка Линка

Достенка Валинка
Ефтенка Ивалинка

Ценка Г алинка
Безценка Розалинка

Ченка Калинка
Шенка Малинка

Епрошенка Ралинка
Инка Салинка

Бинка Русалинка
Върбинка Талинка

Голубинка Огалинка
Рубинка Халинка
Дъбинка Павлинка

Гълъбинка Евлинка
Събинка Елинка

Любинка Белинка
Винка Ангелинка

Савинка Вангелинка
Боровинка Селинка

Гинка Роселинка
Благинка Елинка
Драгинка Билинка

Богинка Милинка
Динка Василинка

Радинка Филинка
Миладинка Долинка

Сладинка Колинка
Варадинка Соколинка
Верадинка Солника

Костадинка Толинка
Ерединка Ирлинка
Видинка Маслинка

Блондинка Светлинна
Ягодинка Люлинка

Никодинка Минка
Господинка Стаминка

Родинка Стиминка
Меродинка Моминка
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Томинка Петинка Хрисонка Желиянка
Сминка Олтинка Тонка Илиянка

Жасминка Милотинка Митонка Милия нка
Струминка Золотинка Антонка Стилиянка

Нинка Фотинка Винтонка Истилиянка
Планинка Мартинка Фонка Добриянка

Пинка Благовестинка Телефонка Австрия нка
Хинка Христинка Трифонка Софиянка

Янинка Радостинка Цонка Лянка
Аринка Милутинка Чонка Белянка

Заваринка Дохтинка Шонка Велянка
Гаринка Духтинка Льонка Дилянка

Даринка Финка Альонка Милянка
Божидаринка Дафинка Ньонка Смилянка

Заринка Рафинка Маньонка Полянка
Лазарника Зарафинка Райньонка Витлянка

Маринка Керафинка Унка Дамянка
Захаринка Серафинка Паунка Боянка

Царинка Сафинка „ Вунка Троянка
Добринка Чинка Павунка Стоянка

Дринка Вичинка Гунка Марянка
Едринка Флоричинка Дунка Дрянка

Еринка Дочинка Ладунка Кирянка
Заеринка Вучинка Сладунка Борянка

Северинка Шинка Радунка Горянка
Федеринка Рушинка Джунка Запрянка

Зеринка Бонка Зунка Тянка
Перинка Донка Кунка м  Бока

Катеринка Радонка Лунка Вока
Сеферинка Македонка Галунка Дока

Иринка Андонка Калунка м  Дока
Пиринка Спирдонка Солунка Жока

Занхиринка Симеонка Нунка Джока
Боринка Джонка м  Нунка Мариока

Глигоринка Зонка Пунка Йока
Григоринка Амазонка Марунка Кока
Гъргоринка Лионка Аспарунка Лока

Тодоринка Калионка Перунка Тока
Флоринка Илионка Петруйка м  Тока
Сапринка Симионка м  Димитрунка Цока
Копринка Марионка Струйка м  Цока

Тринка Щерионка Спасунка Чока
Димитринка Йонка Тунка Гьока

Расинка Конка Мастунка Капка
Красинка Коконка Шунка Лрилепка

НеЬесинка Калонка Бънка Пепка
Ресинка Илонка Кънка Трепка

Радосинка Милонка Назлънка Липка
Косинка Филонка Мънка Филипка
Росинка Клонка Брънка Пенелопка

Търсинка Монка Трънка Калиопка
Расинка м  Монка Црънка Дупка

Тръсинка Лимонка Чрънка Рупка
Тинка Симонка Алтънка Тръпка

Атинка Йонка Гюнка Варка
Катинка Понка Янка Дарка

Дукатинка Ронка Траянка Божидарка
Латинка Ставронка Бянка Зарка

Златинка Миронка Славянка Лазарка
Ратинка Коронка Дянка Назарка

Братинка Фронка Греянка Лъчезарка
Цветанка Ефронка Биянка Светлозарка

Пролетинка Софронка Совиянка Златозарка
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Марка Никифорка Етка Щука
Парка Снегурка Ветка Дафка

Минзухарка Пандурка Саветка Зафка
Царка Джурка Светка Зарафка
Шарка Божурка Цветка Сарафка

Ерка Нурка Гетка Графка
Берка Чурка Лозетка Зографка

Дилберка Шурка Оприетка Седефка
Чуберка Юрка Летка Фидефка

Верка Аска Лилетка Кенефка
Любоверка Васка Милетка Тефка

Герка Ласка Петилетка Стефка
Полиерка Баласка Първолетка Кадаифка

Керка Власка Виолетка Кадифка
Мерка Наска Николетка Трифка
Перка Танаска Самолетна Тифка

Бисерка Атанаска Пролетна Латифка
Евтерка Паска Нетка Софка

Левтерка Спаска Петка Тофка
Естерка Гераска Негретка Труфка

Щерка Таска Сетка Яфка
Ирка Веска Фетка Прихка

Завирка Благовеска Салфетка Тихка
Кирка Деска Витка Аспарухка
Мирка Леска Китка Трухка

Владимирка Балиска Ракитка Гацка
Бранимирка Бориска Митка Кацка
Станимирка Хриска Гритка Палацка
Любомирка Франциска Негритка Мацка
Благомирка Доска Критка Нацка
Драгомирка Радоска Яворитка Пацка

Том ирка Федоска Титка Цацка
Тихомирка Фидоска Поготка Недка

Спирка Теодоска Дотка Венецка
Сотирка Фиодоска Йотка Стецка
Естирка Йоска Панайотка Цедка
Истирка Коска Филотка Бицка

Фирка Моска Мотка Гицка
Зафирка Лепоска Нотка Боцка
Кефирка Роска Винотка Гоцка
Кифирка Милороска Деспотка Доцка

Профирка Тоска Тотка Иоцка
Кяфирка Малуска м  Шотка Моцка

Ширка Руска Благовестка Цодка
Щирка Суска Вутка У дка

Орка м  Гъска Гутка Дудка
Борка Тръска Рутка Луцка

Златиборка Ватка Проститутка Рудка
Яворка Гатка Чутка Въцка

Горка Благатка Вътка Люцка
Агорка Благодатна Кътка Дачка

Загорка Катка Цвятка Начка
Г ригорка Латка Наука Керачка

Дорка Златка Дука Гечка
Исидорка Филатка м  Дука Жечка

Милодорка Матка Лука Нечка
Тодорка Стаматка м  Лука Течка

Зорка Натка Ралука Чечка
Лорка Игнатка Аралука Обичка

Флорка Тонатка Раллука Вичка
Морка Гратка м Банука Чубравичка
Норка Касатка Танасука Гичка

Викторка Косатка Цука Георгичка

579



Йоргичка
Гьоргичка

Дичка
Радичка
Медичка
Водичка

Томаичка
Панаичка

Раичка
Кичка

Кириакичка
Личка

Каличка
Лаличка
Раличка
Еличка

Величка
Иличка

Количка
Николичка

Луличка
Мичка

Томичка
Ирмичка

Ничка
Аничка

Иваничка
Женичка
Еленичка
Неничка

Андоничка
Антоничка

Зорничка
Зоичка

Стоичка
Ричка

Маричка
Добричка
Чубричка

Керичка
Киричка

Тодоричка
Тричка

Петричка
Митричка

Димитричка
Малтичка

Фичка
Графичка

Бочка
Гочка
Дочка

Джочка
Зочка
Ночка

Леночка
Мирочка

Точка
Гърчка
Лучка

Ралучка
Въчка

Петолъчка

Лючка 
Дашка 
Кашка 
Лашка 

Влашка 
Влашка 
Машка 
Пашка 
Рашка 

Преобрашка 
Грашка 
Драшка 

Сашка 
Ташка 

Наташка 
Ешка 

Вешка 
Грешка 
Дешка 

Елешка 
Бел ешка 
Емешка 
Нешка 

Ганешка 
Панешка 

Пешка 
Парешка

Добрешка
Черешка
Рабишка

Вишка 
Гишка 
Дишка 
Кишка 

Глишка 
Колишка 

Тишка 
Бошка 
Дошка 
Йошка 
Мошка 

Трошка 
Тошка 
Бушка 
Вушка 

Драгушка 
Душка 

Радушка 
Лушка 

Галушка 
Калушка 
Малушка 
Палушка 

ВесеЛушка 
Стамушка 

Нушка 
Ванушка 

Иванушка 
Га нушка 
Канушка 
Ма нушка 

Теменушка

Я нушка 
Марушка 
Парушка 
Перушка 
Кирушка 

Крушка 
Трушка 

Петрушка 
Урушка 

Нурушка 
Тушка 

Венюшка 
Андрюшка 

Гюка 
Дяка 

Кирияка 
Ляка 

Киряка 
Бала 

Map гала 
Жала 
Кала 

м Кала 
Лала 

м  Лала 
Мала 
Пала 

м Рала 
Драла 
Крала 
Фрала 

Тала 
м  Тала 

Цала 
м  Чала 

Ябла 
Павла 
Невла 
Радла 
Ян дл а 

Ела 
Рафаела 
Михаела 

Бела 
Изабела 

Мирабела 
Кристабела 

Вела 
м Вела 

Хубавела 
Гела 

м  Гела 
Ангела 

Вангела 
Енгела 

Дела 
Адела 

Фидела 
Пандела 

Жела 
Анжела 
Гизела 

Даниела

Станиела 
Ма риел а 

Г абриела 
Грациела 

Мела 
Карамела 

Румела 
Нела 

Анела 
Ренела 

Маринела 
Синела 

Антонела 
Перунела 

Пела 
Мирела 

Села 
Весела 

Марсела 
Дорсела 

Тела 
Стела 

Консуела 
Цела 

м  Цела 
Марунцела 

Чела 
Маричела 

Марчела 
Щела 

Ила 
м  Ила 

Данаила 
Гавраила 
Михаила 

Била 
Сибила 

Зюмбила 
Трендавила 

Свила 
Гила 

м  Гила 
Дила 

Радила 
Божила 

Лила 
м  Лила 

Мила 
м  Мила 
Любмила 
Радмила 
Рудмила 

Людмила 
Джемила 

Красимила 
Богомила 

Петромила 
Цветомила 

Ермила 
Ярмила 

Смила 
Леонила 

Петронила



Стоила Нягула
Рила Радула

Г аврила Хайдула
Багрила Вендула
Игрила Кула
Кирила м  Секула
Гюрила Никула
Васила Енкула
Босила Янкула

Тила м  Янкула
м  Атила Лула
Мануила Стамула

Фила Станула
Трандафила Янула
Трендафила Пула
Триндафила Марула
Тръндафила Ставрула

Карефила Хрисула
Карамфила Татула

Панфила Вретула
Кондофила Нитула

Рахила Антула
Цила Махула

м  Чила Тихула
Момчил а Цула

Ивайла Чула
Яйла Момчула

Вакла Чучула
Текла Шула

Никла м  Шула
Мира Белла Ташула

Марелла Михла
м  Жола Въла

Виола Гъла
Мариола м  Гъла

Йола Пъла
м  Кола Юла

м  Никола Бюлбюла
Мола Зимбюла

м  Манола Зюмбюла
Марола Гюла

Фрола Дюла
Сола Кюла
Тола Бяла

м  Тола Недяла
Апостола Кардама

Цола Кама
м  Цола Малама

Шола Циклама
м  Шола Рама

Гьола Аврама
Маргьола Стама

Перла Чама
Висла Лагма

Светла Сигма
Димитла Ема

Ула Бадема
Паула Витлиема

Була Мел ема
Вула Крема

Драгула Срема
м  Янгула Стрема

Юргула Сема

Тема Бана
Хризантема Върбана

Рустема Хубана
Катизма Вана

м  Козма Стевана
Кузма Ивана

Любима Живана
Херувима Силвана

Дима Ована
Кима Джована

Ерусалима Йована
Йерусалим а Първана

Селима Гана
Мима м  Гана
Рима Влагана

Мерим а Драгана
Сима Гергана

м  Сима Гюргана
Асима Дана

Красима Ладана
Независима Радана

Максима Севдана
Зосима Богдана

Евросима Видана
Тима Ризидана

Евтим а Фидана
Стима Вишидана
Фима Звездана

м  Фима Гроздана
Серафима Айдана

Цима Войдана
Чима Койдана

Ашима Филдана
Алма Драгодана

Палма Додана
Зелма Добродана
Селма Продана

Вилхелма Дардана
Вилма Ердана

Джемма Гердана
Акома Йордана

Палома • Сръдана
Мома Деана
Тома Елеана

м  Тома Андреана
м  Хрисостома Жана

Христостома Дражана
Арма Джана
Ерма Мерджана
Ирма Бежана

Сирма Кнежана
Сърма Снежана
Ярма Божана
Дума Ружана

Плума Зана
Рума Заризана

Друма Харизана
Крума Лозана

Струма Розана
Шума Диана

Назлъма Роздиана
Ана Гордиана
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Лиана Синана Стефана Младена
Елиана Йоана Телфана Радена

Велиана Пана Теофана Евдена
Стелиана Степана Трофана Севдена

Илиана Липана Митрофана Дивдена
Вилиана Сипана Труфана Магдена

Емилиана Търпана Хана Недена
Полиана Рана Тихана Редена
Улиана Парана Трохана Звездена

Юлиана м  Брана Орхана Г роздена
Юстиниана Добрана Цана Найдена

Липиана Едрана Децана Койдена
Мариана Герана Коцана Пройдена

Андриана Керана Чана Додена
Ингеадриана Кирана Врачана Вардена

Адриана Горана Венчана Сардена
Вериана Милорана Шана Ордена
Дориана Флора на Пешана Дудена

Флориана Трана Орешана Блажена
Асиана Петрана Витана Авжена

Персиана Митрана Дишана Джена
Венециана Димитрана Мишана Ружена

Рашиана Милохрана Тишана Зена
Кана Кюрана Душана Ризена

Вакана Сана Мушана Лозена
Великана Десана Кощана Грозена

Балкана Палесана Давна Виена
Елкана Писана Славна Хигиена

Милкана Рисана Царевна Илиена
Вълкана Арисана Дивна Адриена
Фанкана Алексана Агна Кена

Докана Роксана Блатна Лена
Калкана Луксана Драгна Алена
Роскана Косана Нетна Галена
Петкана Росана Игна Севдалена
Букана Сосана Ягна Магдалена
Вукана Русана Ариадна Мандалена
Лукана Xрусана Видна Малена

Лана Сусана Родна Рисалена
Малана Тана Благородна Панталена
Яблана Златана Ена Кристалена

Павлана Цветана Раена Михалена
Белана Метана Бена Аблена
Мелана Витана Албена Яблена

Веселана Китана Гълъбена Павлена
Мацелана Митана Любена Дивлена

Милана Димитана Вена Маглена
Филана Капитана Убавена Меглена

Ру слана Гайтана Хубавена Иглена
Светлана Алтана Славена Мигл ена

Мана Милтана Здравена Мъглена
Замана Султана Савена Мадлена

Кузмана Тантана Левена Елена
Димана Стана Невена Г юргелена
Симана Крастана Благовена Желена
Романа Крестана Първена Селена
Томана Христана Гена Руселена

Германа Достана Евгена Дражлена
Жермана Кръстана Георгена Свилена

Джермана Драгутана Гюргена Милена
Кумана Цъфтана Дена Смилена

Нана Джуана Ладена Василена
м  Нана Фана Владена Мих ай лена

582



Михейлена Роксена
Соколена Руксена
Марлена Косена

Слена Росена
Светлейа Арсена

Мена Ерсена
Камена Търсена

Пламена Русена
Знамена Тена
Стамена Златена
Кремена Матена

Имена Левтена
Полимена Обретена
Стоимена Милтена
Краймена Потена

Илмена Партена
Филомена Стена

Момена Бестена
Харитомена Безистена

Ермена Бизистена
Сърмена Христена

Румена Достена
Шумена Костена
Ишмена Рустена

Нена Кръстена
м  Нена Лефтена

Стойнена Нефтена
Коена Цъфтена

Стоена Хтена
Пена м  Хтена

Търпена Нехтена
Ишпена Кътена

Рена Фена
Българена Аграфена

Дарена Русафена
Марена Торфена

Сребрена
Добрена

Цена
Безцена

Гюбрена Г алицена
Дрена Поликцена

Едрена Гоцена
Ирена Чена

Мирена Пачена
Искрена Шена

Мрена Ташена
Григорена Ина
Гъргорена Влаина

Лорена Райна
Запрена Шаина

Трена Бина
Петрена Сабина
Вихрена Съдбина

Црена Албина
Сена Ламбина

Асена Хараламбина
Спасена Върбина

Есена Г олубина
Южсена Рубина

Възнесена Дъбина
Алисена Гълъбина

Ексена Събина
Пал иксена Любина
Пол иксена Вина

Давина Зина
Трендавина Лозина

Славина Розина
Здравина Орозина

Савина Лузина
Невина Кина

Малвина Ракина
Салвина Геракина
Селвина Саракина
Силвина Яракина

Благословина Векина
Боровина Рокина

Гина Горкина
Благина Дукина
Драгина Г ръкина

Евгина Лина
Негина Алина
Регина Г алина
Богина Драгалина

Вергина Богалина
Гергина Далина
Сергина Севдалина
Г иргина Магдалина

Георгина Звездалина
Гьоргина Роздалина
Сургина Мандалина
Гюргина Ходалина

Дина Розалина
Дукадина Зарзалина
Саладина Калина

Миладина Акалина
Младина Паскалина
Сладина Малина

Синадина Ромалина
Радина Ралина

Варадина Киралина
Верадина Салина

Костадина Росалина
Недина Журсалина

Ередина Русалина
Дидина Каталина

Найдина Евталина
Леополдина Сталина

Секундина - Кристалина
Ягодина Нафталина
Додина Нефалина
Кудина Михалина

Никодина Павлина
Валодина Елина

Господина Белина
Родина Велина
Ходина Савелина

Кордина Евелина
Будина Севелина
Кудина Ивелина
Рудина Ювелина
Худина Гелина

Стоядина Ангелина
Жина Вангелина

Джина Евангелина
Вирджина Ивангелина

Снежина Ингелина
Божина Аделина
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Севделина Палмина
Разделяна Домина

Звезделина Томина
Анджелина Хермина

Анжелина Смина
Розелина Жасмина

Г абриелина Румина
Белелина Ашмина
Вел елина Ишмина
Невелина Нина
Домелина Ванина
Венелина Жанина

Релина Липенина
Селина Донина

Веселина Антонина
Роселина Аграпина
Ру селина Пелина
Кателина Пина

Цветелина Филипина
Детелина Пипина

Пантелина Агрипина
Марфелина Алпина

Пчелина Арпина
Билина Деспина
Вилина Дешпина
Г илина Рина
Лилина Заварина

Сатилина Българина
Филина Дарина

Михайлина м  Дарина
Ваклина Севдарина

Жаклина Бождарина
Франклина Божидарина

Домлина Зарина
Каолина Лазарина

Барболина Цезарина
Долина Карина

Звездолина Макаринв
Виолина Ласкарина
Колина Марина

Николина Захарина
Соколина Царина

Полина Г абрина
Каролина Сребрина

Петролина Ламбрина
Солина Добрина
Толина Чубрина

Златолина Ябрина
Апостолина Ставрина

Орлина Угрина
Маслина Дрина
Ветлина Александрина

Светлина Ерина
Паулина Северина
Акулина Шекерина

Никулина Мерина
Фрулина Венерина

Тулина Катерина
Фрюлина Екатерина

Мина Левтерина
м  Мина Сеферина

Вениамина Калферина
Аврамина Щерина

Ирина Леонтина
Кирина Брилянтина
Пирина Ботина

Крина Съботина
Макрина Г орготина

Борина Фотина
Г ригорина Артина
Гъргорина Мартина
Теодорина Албертина
Тодорина Адалбертина

Зорина Кортина
Флорина Стана
Зайрцна Коластина
Саприна Челестина
Оприна Истина

Коприна Ристина
Трина Кристина

Димитрина Христина
Софрина Радостина

Сина Августина
Пасина Кръстина

Спасина Ихтина
Г расина Буйна
Красина Солуина

Ресина Фина
Ексина Дафина

Алексина Розафина
Франсина Глафина

Росина Зарафина
Евросина Зографина
Фросина Серафина

Афросина Сафина
Ефросина Жозефина

Хросина Керефина
Търсина Ерифина

Русина Делфина
Тръсина Морфина

Тина Керяфина
Атина Хина

Катина Рахина
Дукатина Цина

Латина Люцина
Златина Чина

Милатина Вичина
Сатана Игличина

Ксатина Дойчина
Татина Шина

Левтина Рашина
Бетина Ташина

Милетина Драгошина
Петана Форшина

Харетина Рушина
Обретина Петрушина

Еретина Райна
Харитина Крайна

Витана Трайна
Конст антина Стайна

Антина Дейна
Аржентина Жейна
Валентина Пейна

Клементина Елисейна
Климентина Шейна
Флорентина Бойна



Война Мартона Матруна Арияна
Гойна Фона Патруна Марияна
Дойна Г алифона Петруна Едрияна
Зойна Трифона Струна Андрияна
Койна Цона Суна Ирияна
Мойна м  Цона Спасуна Мирияна

Пройна Чона Туна Сияна
Стойна Шона Ватуна Спасияна
Цойна Гьона Катуна Персияна

Влъкна Ньона Матуна Русияна
Димна Миньона Братуна Татияна
Римна Ерна Цуна Мартияна
Домна Интерна Крачуна Севастияна

Анна Черна Шуна Християна
м  Анна Смирна Рашуна София на

Инна Корна Ташуна Щилияна
Бона Бърна Дафна Кяна

м  Бона Сребърна Дахна Кръскяна
Ивона Сърна Рахна Ляна

Пагона Търна Махна Г аляна
Андигона Църна Трохна Любляна
Маргона Красна Вишна Беляна

Дона Небесна Бъна Деляна
Македона Крисна Гъна Желяна
Маридона Кръсна Дъна Неляна

Спиридона Ясна м  Дъна Стеляна
Леона Златна Къна Биляна

Симеона Уна Мъна Диляна>
Андреона Пауна Тръна Лиляна
м  Жона Буна Алтъна Смиляна

Джона Вуна Цръна Тиляна
Зона Славуна м  Цръна Щиляна

Радиона Павуна Чръна Уляна
Лиона Севуна Гюна Люляна
Тиона Първуна Крачюна Мяна
Йона Гуна Яна Дамяна
Кона Благуна м  Яна Демяна

Фанкойа Драгуна Траяна Кремяна
Кокона Дуна Бяна Темяна

м  Лона Л ад у на Славяна Симяна
Илона Сладуна Невяна Даймяна

Филона Радуна Гяна Момяна-
Полона Джуна Дяна Армяна

Мона м  Джуна Гордяна Румяна
Пантелемона Куна Деяна Дъмяна

Лимона Секуна Огреяна Огняна
Илимона Цекуна Едреяна Дъмняна

Филимона Луна Андреяна Бояна
Симона Балуна Ивияна Коя на

Пантелеймона Г алуна Дияна Калояна
4 Нона Калуна Радияна Трояна

Рона Малуна Съмзияна Стояна
Смарона Палуна Лияна Пяна

Верона Солуна Валияна Заряна
Мерона Муна Сталияна Сребряна
Мирона Нуна Елияна Добряна

Матрона Пуна Велияна Багряна
Фрона м  Руна Илияна Едряна

Полихрона Паруна Вилияна Щеряна
Сона Перуна Емилияна Киряна

Хрисона Коруна Стилияна Миряна
Тона Груна Юлияна Щиряна

Галитона Круна Лампияна Боряна
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Горяна 
Моряна 

Запряна 
Буряна 

Тяна 
Татяна 
Фитяна 

Христяна 
Кръстя на 

Фтяна 
Нехтяна 

яна 
яна 

м  Лапа 
м  Папа 

Депа 
Зепа 

Дзепа 
Лепа 
Пепа 
Ипа 

Липа 
Филипа 

Пипа 
Типа 

м  Антипа 
ЧипЯ 
Гопа 

м Гопа 
Родопа 

Пенел on а 
Калиопа 
Прокопа 

Ропа 
Меропа 
Миропа 

Гьопа 
Търпа 
Деспа 
Пупа 
Рупа 
Чупа 

Кальопа 
Ляпа 

м Ара 
Вара 

Варвара 
Алгара 

Българа 
Ангара 

Маргара 
Дара 

Божидара 
Жара 
Зара 

Лазара 
Лъчезара 
Велизара 

Свободозара 
Светлозара 

Светозара 
Цветозар а 

Кара

Милара 
Клара 
Мара 

Тамара 
Самара 

Нара 
Пара 
Сара 

Исара 
Хисара 
Косара 

Сапфара 
Захара 
Сребра 

Ламбра 
Добра 
Чубра 
Мавра 
Ставра 

Евра 
Багра 
Негра 

Угра 
Югра 
Едра 

Видра 
Никандра 

Сандра 
Касандра 

Александра 
Локсандра 
Роксандра 
Луксандра 

Семендра 
Фендра 

Афендра 
ндра 
ндра 

Йодра 
Модра 

м Модра 
Къдра 

Ера 
Бера 

Дюлбера 
Вера 

м Вера 
Примавера 

Оливера 
Гера 

м  Гера 
Кера 

м  Кера 
Валера 

Шимера 
Момера 
Венера 

Пера 
м Пера 

Сера 
Бисера 

Левтера 
Елевтера

Естера 
Лефтера 

Фера 
Шера 

Пелищера 
Ира 

Завира 
Г равира 
Елвира 

Гира 
Аргира 

Дира 
Везира 

Кира 
Мира 

Розамира 
Стамира 
Демира 

Велимира 
Венцемира 
Владимира 

Дружимира 
Селимира 

Бранимира 
Хранимира 
Станимира 
Цанимира 
Гонимира 

Красимира 
Десимира 

Хрисимира 
Страшимира 

Любомира 
Драгомира 

Радомира 
Чедомира 

Звездомира 
Чудомира 
Маломира 

Светломира 
Веромира 

Добромира 
Цветомира 

Тихомира 
Глигоира 
Г ригоира 

Спира 
Салтира 

Сотира 
Зафира 

Калафира 
Зефира 
Кефира 

Замфира 
Занфира 
Кодира 

Щира 
Макра 
Мокра 
Искра 

Бора 
м  Бора 

Гора

Агора 
Диагора 

Дора 
Изидора 
Исидора 

Нимфидора 
Пандора 
Теодора 
Феодора 

Митродора 
Тодора 

Нимфодора 
Жора 

Джора 
Зора 

м  Зора 
м Първозора 

Мариора 
Йора 
Кора 
Лора 

Влора 
Глора 
Флора 

Мора 
Нора 

Ленора 
Ахинора 
Леонора 

Елеонора 
Елионора 

Аврора 
Тора 

Севтора 
Кастора 
Нистора 
Сефтора 

Христофор а 
Гьора 

Кипра 
Опра 

Копра 
Сарра 

Клеопатра 
Петра 

Силвестра 
Митра 

Гмитра 
Димитра 

Янтра 
Бистра 

Калистра 
Клитимистра 

Лаура 
Згура 

м  Згура 
Сгура 
Дура 

м  Дура 
Пандура 

Джура 
м  Джура 

Божура
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Зура Екса
Лазура Алекса

Мура м  Алекса
Нура м  Метекса
Цура Фикса
Чура Локса

Вихра Рокса
Юра Лукса

Гюра Флоренса
м  Гюра Боса

Згюра м  Доса
Кюра Фидоса
Сяра Теодоса

Са м  Йоса
Аса Роса

Васа Фроса
м  Васа Соса

Ласа Тоса
Баласа Ропса
Еласа Арса
Маса Тарса
Наса Ерса

Танаса Перса
Атанаса Тирса

Паса Търса
Спаса Драгуса

Параса Руса
Краса Хруса

Таса Суса
Стаса Въса

Анастаса Тръса
Хаса Хръса
Веса Ата
Деса Вата
Леса Гата

Алеса Дата
Агнеса Ката

Реса Лата
Прогреса Салата

Креса Злата
Възкреса Мата
Куртеса Стамата
м  Иса Ната

Биса Гната
Наргиса Игната

Раиса Сата
Лиса Стата

Алиса Евта
Василиса Левта

Писа Ета
Десписа Бета

Риса Елизабета
Лариса Вета

Кипариса Лизавета
Бориса Савета
Хриса Лисавета

Сиса Елисавета
Антиса Севета

Нарциса И вета
Рейса Квета
Вакса Селвета

Метакса Радосвета
Метакса Теосвета

Просвета Юдита
Цвета Бержита

Благоцвета Розита
Златоцвета Кита

Съвета Ракита
Благосъвета Рекита

Гета Никита
м  Гета м  Никита
Маргета Лита

Жоржета Елита
Козета Кармелита
Розета Лолита
Елиета Йолита

Жулиета Аеролита
Юлиета Улита
Ариета Флита

Мариета Юлита
Хенриета Мита
Дориета Анита

Персиета Чанита
Кета Янита
Лета Пита

Алета Рита
Павлета Маргарита
Милета Лоарита

Първолета Негрита
Виолета Нигрита
Полета Крита

Нета Лорита
Анета Синьорита

Ива нета Фелисита
Г анета Тита

Жанета Хита
Планета Алта

Антоанета Малта
Венета Султа
Генета Анта
Ренета м  Анта

Асенета м  Леванта
Винета Клеанта

Иринета Византа
Антионета Канта
Филарета Йоланта

Харета Панта
Врета Санта
Грета Хрисанта

Маргрета Ксанта
Александрета Сента

Лорета Инта
Флорета Минта

Синьорета Нунта
Сета Шунта
Фета Брилянта
Шета Ота

Ита Бота
Вита м  Бота
Гита м  Славота

Бригита Гота
Маргита м  Драгота

Едита м  Йоргота
Бенедита Дота

Афродита м  Дота
Маргардита м  Радота
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м  Жота 
Йота 

м  Йота 
Панайота 

Кота 
м  Кота 

Лота 
м  Калота 

Клота 
Шарлота 

Мота 
Нота 

м  Доброта 
Прота 

м  Сота 
Тота 
Фота 

Рехота 
м  Тихота 

Арта 
Барта 
Марта 
Берта 
Керта 
Курта 
Мурта 
Дърта 
Васта 

Севаста 
Наета 

Анаста 
Краста 

Агораста 
Благовеста 

Риста 
Криста 
Христа 

Госта 
Доста 

м  Коста 
Августа 
Кръста 
Кюста 

Вута 
Гута 
Кута 
Нута 
Рута 

м  Сута 
м  Шута 

Нехта 
Въта 
Къта 
Пъта 
Кюта 

Анюта 
Ята 

Цвята 
Кята 

Зарафа 
Графа 

Зографа 
Хрисафа

Русафа 
Седефа 

Сефа 
Стефа 
Щефа 

Кадифа 
Трифа 
Телфа 

Офа 
Софа 
Цофа 
Арфа 

Морфа 
Труфа 

Яфа 
Заха 

Андромаха 
Утеха 
Тиха 
Елха 

Цимха 
Труха 

Аца 
Баца 
Ваца 
Гада 
Даца 

м  Даца 
Заца 
Лада 
Маца 

м  Маца 
Наца 
Паца 
Раца 

Кераца 
Кираца 

Таца 
Цаца 
Беца 
Веца 
Геца 
Деца 
Кеца 
Меца 
Неца 
Пеца 
Цеца 
Ица 

Ваица 
Аглаица 
Томаица 
Панаица 

Раица 
Змараица 

Бица 
Либица 

Ламбица 
Дубица 

Г ълъбица 
Любица 

Вица 
Хубавица

Славица 
- Евица 

Параскевица 
Парашкевица 

Кивица 
Йовица 
Совица 

Гица 
м  Гица 
Драгица 
Г ергица 

м  Г ергица 
м  Г иргица 

Георгица 
Йоргица 

Гьоргица
м  Гьоргица 

Гюргица 
Ягица 
Дица 

Владица
м  Радица 

Радица 
Звездица 

Смарайдица 
Лепиндица 

Водица 
Методица 

Гърдица 
Ружица 

Зица 
Сълзица 

Кица
Керекица
Кирекица

Кириекица
Вукица

Кириякица
Кирякица

Лица 
Калица 

м  Калица 
Паскалица 

Амалица 
Хамалица 

Ралица 
Дралица 
Кралица 

Хал ица 
Аглица 

Елица 
м  Белица 

м  Савелица 
Ангелица 

Вангелица 
Евангелица 

Енгелица 
Илица 

Лилица 
Милица 

Кирилица 
Горголица

м  Колица 
Николица 

м  Николица 
Толица 
Аплица 

Гурлица 
Гургулица 

Мица 
м  Мица 
Евтим ица 
Ефтимица 
Пломица 

Томица 
Думица 

Ница 
м  Ница 

Аница 
Иваница 

м  Иваница 
Даница 

Томаница 
м  Паница* 

Фаница 
Стефаница 

Агница 
Еница 

Веница 
Евгеница 
Ергеница 

Деница 
Евденица 

Звездоденица 
Зеница 

Еленица 
Виница 

м  Звиница 
Диница 

Калини ца 
Брегалница 

Домница 
Андоница 

Леоница 
Теоница 
Йоница 

м  Йоница 
Куконица 

Поклоница 
Тоница 

Зорница 
Сърница 
Пауница 

м  Дуница 
Жуница 

Перуница 
Качуница 

Жоица 
Зоица 

Троица 
Стоица 

м  Стоица 
Пица 

Теопица 
Рица

588



Варварица Костанца м  Лича Въча
Марица Боца Мича Къча

Добрица м  Боца Райча Баша
Чубрица Гоца Драйча Гаша
Негрица м  Гоца Крайча Даша

Верица Доца Нейча Заша
Керица м  Доца Пейча Каша

Кекерица Йоца Дойча Лаша
Левтерица м  Йоца м  Дойча Калаша

Елевтерица Коца Койча Маша
Кирица м  Коца м  Стойча Паша

м  Кирица Моца Пуйча Раша
Зафирица м  Моца Далча Браша

Замфирица Тоца Дилча Саша
м  Борица Цоца Милча м  Саша

Г орица Уца м  Николча Таша
Г ригорица Гуца Дулча Наташа

Тодорица Дуца Кулча Сташа
Зорица Лападуца Никулча Йовша
Оприца Предуца м  Семча Еша

м  Оприца Смарайдуца Момча м  Еша
Беатрица Мариуца Крумча Веша
Петрица Куца Анча Геша
Митрица Луца Ванча Деша

Димитрица Калуца Ганча Калеша
Бистирица Муца Данча Меша

м  Касрица Нуца Канча Неша
Чурица Мануца Манча Пеша
Гюрица Руца Панча Пареша

м  Гюрица Маруца Ранча Череша
Танасица Цуца м  Ранча Теша

Росица Въца Танча м  Стеша
Тица Къца Станча Иша

Агатица Мъца Енча Виша
Катица Църца Генча Гиша

Златица м  Цръца Денча Диша
Братица Фъца Менча Джиша
Малтица Юца Инча Киша

Антица Гюца Гинча Лиша
Севастица Люца Динча Миша
Аристица Яца Минча м  Станиша
Христицй Ача Гонча Мариша

Г руица Бача м  Пуйча м  Гриша
м  Груица Вача Асянча Оприша

Фица Дача Боча Хриша
Г рафица Кача Доча Тиша

м  Сафица Мача Плоча м  Небойша
Софица Пача Ноча Менекша

м  Тофица Рача Точа Никша
лица Тача Капча Някша

м  Хица м  Чача м  Лапча Димша
Чица Връбча Опча Дъмша

Ташица Овча Рупча Данша
Тършица Геча Карча Боша
Душица Деча Марча Гоша

Пийца Жеча Парча Доша
Марийца Неча Герча м  Доша

Тройца Печ а Перча Йоша
м  Колца Вича Мирча Моша

Томанца Гича Бурча Троша
Ранца Дича Вуча Тоша

Неранца Кича Чуча м  Тоша
Констанца Лича Дафча Шоша
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Гьоша
м  Лльоша 

Арша 
Висша 
Буша 

Либуша 
Ламбуша 

Вуша 
Авуша 
Агуша 

Драгуша 
Душа 

Радуша 
Райдуша 

Брандуша 
Мендуша 

Бръндуша
Добродуша 

Куша 
Ванкуша 

Луша 
Г алуша
Калуша
Палуша
Белуша
Гелуша

Ангелуша 
Милуша 

Ваклуша 
Муша 

Стамуша 
Дремуша 

Нуша 
Вануша 

Ивануша 
Г ануша
Кануша 
Мануша 
Тануша 
Цануша 

Теменуша 
Пенуша 
Тенуша 
Януша 

Лепуша 
Руша 

Маруша 
Паруша 

Добруша 
Геруша 
Перуша 
Круша 
Труша 

Петруша 
м  Туша 

Батуша 
Латуша 

Въша 
Пъша 
Гюша 

Илюша 
Нюша

Ванюша 
м  Ванюша 

Катюша 
Чиряша 

Моща 
Матуша

Б

Глеб
Ястреб

Коломб
Гулоб

Роб
Месроб

Голуб
Гълъб

Дружелюб
Голю

Благолюб
Драголюб

Боголюб
Свободолюб

Миролюб
Цветолюб

В

Склав
Слав

Часлав
Годеслав
Велеслав
Болеслав
Преслав
Всеслав

Венцеслав
Вячеслав

Вишеслав
Краислав
Губислав

Любислав
Брадислав
Владислав

Радислав
Градислав
Будислав

Стрезислав
Велислав
Болислав
Томислав

Бранислав
Станислав
Хранислав

Венислав
Венислав
Денислав

Крунислав
Янислав
Воислав

Зарислав
Берислав
Борислав

Юрислав 
Десислав 

Братислав 
Ростислав 
Рустислав 
Венцислав 
Крайслав 
Стайслав 

Любослав 
Православ 

Ивослав 
Благослав 
Драгослав 

Негослав 
Богослав 
Радослав 
Белослав 

Милослав 
Светлослав 
Доброслав 

Ирослав 
Мирослав 

Ярослав 
Златослав 
Братослав 
Светослав 
Цветослав 
Вишослав 

Вацлав 
Дунав 

Сав 
Елисав 

Драгосав 
Видосав 

Йосав 
Добросав 

Октав 
Густав 
Жозев 

Параскев 
Парашкев 

Лев 
Дабижив 

Щаслив 
Щастлив 

Милостив 
IИС Любов 

Йов 
Яков 

Станислов 
Благослов 

Богослов 
Милослов 

Лъв

Г

Ми л одра г 
Миодраг 
Омортаг 

таг 
лег 

Лудвиг

Людвиг 
Глог 

Теолог 
Пашеног 

OiC Ингеборг 
Белуг

д
Влад 

Севлад 
Всевлад 

Ненад 
Рад 

Обрад 
Град 

ж Инград 
Сталинград 

Милерад 
Прерад 

Милорад 
Тетрад 

Смарагд 
Войновед 

Алфред 
Горазд 
Давид 

Световид 
Филалид 

Леонид 
Маврид 
Негрид 
Некрид 

Зигфрид 
Сикфрид 
Аристид 

Цимервалд 
Освалд 
Виталд 
Осфалд 
Севолд 

Леополд 
Диаманд 

Симанд 
Фердинанд. 

Фернанд 
Едмонд 

Раймонд 
Епаминонд 

Тарапонд 
Архонд 

Панайод 
Всеволод 

Деспод 
Род 

Едвард 
ж Хилдегард 

Бернард 
Едуард 
Калуд 
Кануд 

Януд 
Маруд
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Груд Годе Менке Вуле
Олюд Доде Бонке Гуле

Милтияд Джоде Воке Дуле
Коде Доке Джуле

Е Моде Зоке Руле
Роде Коке Круле

ж Аглае Соде Токе Хруле
Брае Тоде Цоке Ту ле
Дабе Варде Шоке Чуле
Бебе Карде Дарке Шуле

Лямбе Сарде Горке Гъле
Бобе Орде Раске Ляле
Добе Корде Цуке Даме
Робе Гърде ж Кольке Ламе

Сърбе Жуде Гале Диме
Щърбе Пуде Дале Киме

Бубе Щуде Кале Лиме
Субе Гръде Паде Климе
Хубе Блаже Рале Симе
Събе Паже Драле Тиме
Ваве Долдже Крале Чиме

Главе Индже Тале ж Соломе
Славе Мирдже Чале Роме

Здраве Юже Павле Томе
Саве Лазе Беле Сърме
Еве Тазе Веле Ане

Гриве Безе Геле Бане
Сиве Ризе Селе Ване
Йове Йозе Пантеле Гане
Нове Лозе Стеле Дане
Юве Розе Целе Зане
Баге Грозе Иле Дзане
Даге Тозе Виле Пане
Миге ж Перзе Свиле Ране

Манге Бързе Диле Пране
Боге Мързе Миле Сане
Гоге Бузе Смиле Тане
Логе Кузе Пипиле Цане

Марге ж В ангел ие Ти ле Чане
Георге ж Щастие Питиле Шане
Гьорге Баке Филе Дагне

Баде Заке Циле Чудне
Ладе Маке Шойле Ене

Владе Наке Вакле Вене
Маде Раке Никле Гене
Наде Траке Оле Дене
Раде Саке Боле Джене

Вараде Таке Воле Пене
Грозде Матаке Гол е Рене

Аргириде Стаке Доле ж Рене
Алде Радке Джоле Трене

Манде Пеке Йоле Тене
Санде Мике Коле Цене

Шанде Нике Роле Ине
Тренде Шике Троле Вине
Бонде Джойке Хроле Гине
Донде Мелке Соле Дине
Йонде Зайке Толе ж Анкине
Конде Майке Апотоле Мине

Шонде Панке Столе ж Ерине
Пунде Санке Холе ж Арсине
Чунде Станке Чоле Крайне
Гънде Цанке Шоле Рой не
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Стойне 
Боне 
Гоне 

Доне 
Жоне 

Джоне 
Йоне 
Соне 
Тоне 
Фоне 
Цоне 
Чоне 

Шоне 
Гьоне 
Льоне 
Корне 
Бърне 
Църне 

Кротне 
У не 

Буне 
Гуне 
Дуне 

Джуне 
Нуне 
Пуне 

Круне 
Фуне 

Михне 
Тихне 
Къне 

Цръне 
Яне 

Вяне 
Стиное 

Гапе 
Дапе 
Липе 
Чипе 
Йопе 

Търпе 
Ляпе 
Варе 
Даре 
Заре 
Каре 
Наре 
Паре 
Царе 

Цибре 
Добре 
Ставре 

Югре 
Сандре 
Кодре 
Модре 
Жере 
Кире 
Мире 
Тире 

Макре 
Чакре 
Мокре

Боре
Доре

Джоре
Зоре

Флоре
Tope

Гьоре
Кипре
Копре
Петре
Митре
Ястре
Згуре
Дуре

Джуре
Цуре
Чуре
Гюре
Яре
Асе 

Басе 
Васе 

Власе 
Пасе 

Спасе 
Трасе 

Тасе 
Лесе 
Писе 
Тисе 

Максе 
Босе 
Досе 
Йосе 
Косе 
Ърсе 
Гусе 
Кусе 
Русе 
Гъсе 
Ясе 
Ате 

Тате 
ж  Агате 

Лате 
Мате 
Нате 

Брате 
Фрате 

Тате 
Шате 

ж  Цвете 
Милете 

Ките 
Мите 
Фите 
Шите 
Анте 

Данте 
Чонте 

Боте 
Готе 

Драготе

Жоте
Джоте

Коте
Милкоте

Ноте
Кроте

Соте
Тоте

Шоте
Копте
Корте
Гурте

Мурте
Насте
Риете
Косте

Кръсте
Вуте
Гуте

Лануте
Руте

Шуте
Къте
Руфе

Аце
Баце
Ваце
Даде 
Наце 
Цаце 
Веце 
Иде 

Гиде 
Калце 

Митренце 
Црънце 

Боде 
Гоце 
Доце 
Коце 
Тоце 

Гьоце 
Орце 

Корце 
Църце 
Ярде 
Цуде 
Къде 
Ръце 
Юце 
Лаче 

Сираче 
Траче 

Г рубче 
Лъвче 

Гиче 
ж Миче 

ою Мариче 
ж  Беатриче 

Трайче 
ж  Марийче 

Зойче

Далче 
Питилче 

Олче 
Толче 

Дамче 
Камче 

Премче 
Заимче 
Димче 

Тушимче 
Солумче 

ж Анче 
Ванче 

Китанче 
Венче 

ж Венче 
ж Менче 

Костадинче 
Столинче 

Ронче 
Унче 

Брънче 
Янче 

Гянче 
Ноче 
Точе 

Крапче 
Г рупче 
Ляпче 

ж  Марче 
Мирче 

Татомирче 
ж Орче 

Дорче 
Георче 
Гьорче 
Дурче 

Угърче 
Баласче 

Вуче 
Гъче 

Граше 
Више 
Тише 

Геоше 
Тоше 

Гьоте 
Пуше 
Туше 

Шуше 
Пеще 
Моще

ж
Жорж

3
Герваз
Томаз
Идраз



Гераз Гьорги Вултияди Захираки
Пантаз Пантуги ж Змаряди Сокраки
Желез Гюрги Франджи Тодораки
Вернез Бади Герджи Петраки
Керез Гади Г ервази Митраки
Кирез Алкивиади Пандази Димитраки
Стрез Аркади Дзедзи Власаки

Кортез Палади ж Дези Танасаки
Аведиз Влади Дейзи Атанасаки
Саркиз Генади ж Елзи Исаки
Серкиз ж Синади Керези Русаки
Пол из Ради Кирези Таки

Диониз ж Смаради Кортези Латаки
Алоиз Гради Пандизи Матаки
Бориз Севди Амбрози Натаки

Нехриз Леди Пантози Антаки
Луиз ж Леди Кирязи Сантаки

Нервоз Лиди Ангелии Панайотаки
Драгоз Европиди ж Ефимии Фотаки
Дингоз Мавриди ж Дарии Севастаки

Радоз Богориди Яковаки Евстаки
Гандоз Аристиди Гаки Ристаки
Амброз Смарайди Аргаки Христаки
Ставроз Ройди Г еоргаки Костаки

Гроз ж Ливанди Гьоргаки Светостаки
Андроз Манди Юргаки Тутаки

Тороз Диаманди Гюргаки Цаки
Христоз Еманди Даки Куцаки

Желяз Дайманди Севдаки ж Кереки
Керяз Яманди Педаки ж Киреки
Киряз Панди Идаки Кики

Ранди Костаданки Бойкики
И Саранди Михалаки ж Ники

Транди Павлаки Еники
ж Аглаи Санди Ангел аки ж Елпеники

Даби Хрисанди Темелаки Клеоники
Ламби Костанди Милаки Йоники

Хараламби Диаменди Василаки ж Киреки
ж Евламби Афенди Вартилаки Евдоки

Боби Леонди Саволаки Евроки
ж Боби Конди Йолаки Левски

Върби Епаминонди Николаки Леваневски
Сърби Архонди Томолаки ж Кирияки

Буби Гънди Маки Ангеляки
Съби Володи Димани Темеляки

Слави Мавроди Якомаки Киряки
Флави Мевроди Томаки ж Киряки

Сави Методи Анаки Кали
Севи ж Афроди Банани Паскали

ж Киви ж Ефроди Иванаки Лали
Сиви Ферди Транаки Рали

Силви Гърди Венаки Корали
Йови Буди Ксенаки Крали

Зенови Гуди Кшенаки Ерусали
Зинови Дуди Инаки Натали
Първи Куди Мин аки Витали

Пелаги Калуди Тарнаки Павли
Евлоги Каменуди Трънаки ж Ели

Теологи Януди Янаки ж Армавели
ж Марги Маруди Тохараки ж Ангели

Герги Мавруди Ставраки ж В ангели
Серги Груди ж Кираки Пандели

Георги Милтияди Занфираки Нели
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ж Нели Пани
Анели ж Папани

ж Анели ж Форсани
Корнели ж Фурсани
Мигрели ж Хрусани

Мингрели Тани
Катели ж Султани

ж Шели Стани
Вили ж Фани

ж Вили ж Стефани
Вавили Цани

Вергили Чани
ж Лили Шани

Тили ж Шани
ж Хили Драгни

Иракли Огни
Перикли ж Ламбени

Патрокли Вени
Толи Евгени

Анатоли ж Щергени
Стол и Дени

ж Льоли ж Жени
* Флори Джени

Матли ж Йени
Ули ж Лени

Лули ж Елени
Спандули ж Мелпомени

ж Жули Пени
Кули ж Рени

Никули ж Сени
Скули Арсен и

ж Янули ж Фотени
Ксантули Партени

ж Сули ж Хени
Сафли ж Шени

Гъли Ини
Ами ж Щергини

Адам и Вержини
Рами ж Измини
Сами Паганини
Реми ж Ламбрини

Дими ж Щерини
ж Мими ж Деспини

Сърми ж Фотини
Думи Райни
Руми Бони

ж Руми Дони
Друми ж Андони

Струми Спаднони
Вани ж Леони

ж Вани ж Клеони
ж Ивани Будиони
Джовани ж Кокони

Гани Лони
Авегани ж Клони

Дани Занони
Джани Пони

Зани Ерони
Щириани Патрони

Вилани Петрони
Слани Софрони
Анани Хрони

Хернани Тони

Антони Макри
Цони ж Макри
Чони Хенри

Будьони Гори
Карни Григори
Верни Тодори

ж Щерни Зори
Торни Нори
Църни Салватори
Бърни ж Чори

Красни Апри
Дуни Капри
Куни Опри
Чуни Свастри

Дафни Силвестри
Бахни Димитри
Дахни Гури
Рахни Цури
Тахни Онуфри

Мих ни ж Малахри
Йохни ж Мелахри

Яни ж Милахри
ж Зои Анухри

Пепи Юри
Алипи ж Баласи

Харалампи Власи
Олимпи Манаси

ж Теопи Паси
Копи Тараси

Прокопи Краси
Карпи Стаси

Ари Анастаси
Варвари Синекси

Зазари Паиси
Назарн Зиси
Макари Диониси

ж Мари ж Хриси
Камари Метакси

ж Розмари Алекси
ж Смари Докси

Хари Ортодокси
Захари Доси

Теохари Евдоси
Тохари Аздоси

Ламбри Фидоси
Добри Теодоси
Маври Тодоси

Ставри Йоси
Негри Роси

Едри Пуси
Индри Руси

Елевтери Суси
Гери ж Люси

Заери Гати
Валери ж Агати

Пери Злати
Тертери Скарлати
Истери Стамати

Фери Игнати
Зири Арати

Дзири Брати
Пири Страти

Калиакри Евстрати



ж Сати 
ж Ксати 

Тати 
Стати 

Евстати 
Цвети 

Гети 
ж Кети 
ж Лети 

Милети 
ж Нети 

Венети 
Мариампити 

Рити 
ж Арити 

Харити 
ж Хити 

Исакти 
ж Анти 

Византи 
ж Марианти 

^ Ям анти 
ж Ксанти 

Викенти 
Инокенти 
Лавренти 

Теренти 
Аксенти 

Авксенти 
Ексенти 
Леонти 

Боти 
ж Лоти 

Филоти 
Тоти 
Фоти 
Хоти 

ж Арти 
Марти 

Куарти 
Корти 
Курти 

Севасти 
Г орасти 
Анести 
Орести 

Агности 
Анагности 
Анигности 

Кръсти 
Кути 

Пахлути 
Пиляфти 

Въти 
Милияти 
ж Такуи 

Луи 
Хрисафи 
ж Елфи 

Софи 
ж Софи 

Петьофи 
Морфи

Труфи 
Гаци 
Нади 

Винаци 
Венеци 

Калици 
Веници 
Йоници 

Анди 
Винанци 

Венци 
Доци 
Коци 

Песталоци 
Тоци 

ж Муци 
ж Рачи 

лс Фанчи 
ж Кинчи 

лс Балаши 
ж Танаши 

Испаши 
ж Евши 

ж Хриши 
Тевдоши 
Теодоши 

лс Парши 
ж Фурши 
лс Хурши 
ж Кърши 

Буши 
Гуши 

ж Фруши 
Анащи 
Анещи

й
Драгай 
Владай 
Г розай 
Бокай 
Лукай 

Влай 
Белай 

Милай 
Пилай 

Николай 
Май 

Томаи 
Кенай 

Чернай 
Шмарай 

Брай 
Богурай 

Исай 
Братай 
Цвета й 
Рашай 
Рубей 

Главей 
Макавей 

Славей

Г еновей 
Матвей 

Агей 
Егей 

Сергей 
Владей 

Радей 
Тадеи 

Орхидей 
Макей 
Балей 
Валей 
Далей 

Талалей 
Малей 

Таралей 
Пата лей 

Панталей 
Халей 
Белей 

Панделей 
Кателей 

Пантелей 
Г алилей 
Ах ил ей 

Чолей 
Патлей 

Джурулей 
Вартоломей 

Ермей 
ж Ней 
Ериней 
Ириней 
Горней 
Корней 

Карей 
Едрей 

Андрей 
Тереи 

Мокрей 
Пасей 
Кесей 

Одисей 
Елисей 
Мойсей 

Фарисей 
Мойсей 

Алексей 
Доросей 
Богатей 

Матей 
Метей 

Доситей 
Трантей 
Филотей 
Тимотен 
Евротей 
Еротей 

Йеротей 
Иротей 

Доротей 
Маттей 

Тимофей

Томофей 
Орфей 
Мицей 
Рашей 

Евсевий 
Зиновий 
Драгий 

Евлогий 
Сергий 

Гервазий 
Аркадий 

АвДий 
Никодий 
Методий 

Патрикий 
Аверкий 

Ювеналий 
Виталий 
Енгелий 

Корнелий 
Василий 

Анатолий 
Юлий 
Тимий 

Евтимий 
Пахоми 
Ананий 

Епифаний 
Евгений 
Евмений 
Арсений 

Партений 
Вергиний 

Ериний 
Авроний 
Антоний 

Патроний 
Петроний 
Софроний 

Юний 
Агапий 

Харалампий 
Евлампий 
Олимпий 

Прокопий 
Дарий 

Ангеларий 
Марий 

Кесарий 
Белисарий 
Нектарий 

Бахарий 
Захарий 
Тиберий 

Мартирий 
Порфирий 

Тодорий 
Априй 

Димитрий 
Силвестрий 

Гурий 
Меркурий 

Онуфрий
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Юрий Маной Койнак Ваник
Г ервасий Станой Стойнак Станик

Власий Диной Цонак Каленик
Тарасий Г арной Чонак Теленик

Протасий Сапой Джунак Доменик
Анастасий Лепой Стоянак Калиник

Паисий Гарой Ставрак Доминик
Дионисий Доброй Керак Мариник
Евдоксий Мандрой Сирак Койник
Теодосий Герой Тодорак Ралник

Амвросий ж Калирой Димитрак Андроник
Саватий Мирой Цурак Тоник
Игнатий Борой Исак Агатоник

Панкратий Митрой Русак Стратоник
Евстратий Сисой Ватак Коперник

Евстатий Батой Митак Бисерник
, Мелетий Златой Тотак Черник

Милетий Латой Спартак Летник
Акентий Братой Куртак Потник

Инокентий Татои Христак Лазарик
Г еронтий Котой Костак Добрик
Филотий Толстой Бутак Маврик

Фотий Мацой Вутак Ерик
Бенефаций Гицой Гецак Перик
Бонифаций Лечой Мицак Кирик

Калиций Драгичой Горчак Борик
Давой Манчой Корчак Тодорик

Славой Брашой Гешак Патрик
Милевой Плешой Мишак Петрик
Радивой Кошой Хубавелек Венетик

Миливой Крагуй Олек Костик
Добривой Златуй Генек Кацик

Беривой Валяй Керек Пачик
Боривой Беляй Кирек Рачик
Миловой Черняй Цуцек Печик

Добровой Василчек Малчик
Благой к Гълъбик Ченчик
Драгой Любик Рапчик

Негой Сърбак Новик Атанасчик
Богой Новак Венедик Бошнк

Маргой Бандак Дандик Светополк
Радой Пендак Мандик Дамок

Г радой Бондак Фердик Станок
Дедой Цондак Дражик Петрок

Предой Бурдак Добриджик Ванчок
Ма н дой Гърдак Иванджик Пенчок

Базой Будак Вълканджик Марчок
Брезой Гудак Станджик Ишок

Полизой Банджак Бонджик Дамаск
Бързой Тоталак Стоянджик Белук

Бакой Каблак Камоджик Банчук
Никой Савлак Божик Пламък

Нелкой Ангелак Иржик Момък
Милкой Темел ак Бокик Валюк

Кокой Пантелак Букик Белюк
Машкой Дилак Павлик Кирияк
Таралой Василак Велик Раляк

Белой Йолак Светолик Веляк
Милой Цолак Цолик Кол як

Телеолой Телемак Шолик Тотляк
Теолой Ганак Адам ик Ваняк
Толои Минак Аврамик Цояк

Ной Нинак Емик Керяк
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Киряк Бадел Шотел Даниил
Кесяк Гадел Куртел Ракил

Дадел Шутел Изикил
Л Радел Мануел Никил

Градел Кафел Евдокил
Барбал Русадел Тофел Маркил
Павал Видел Бацел Бошкил
Сегал Фидел Нацел Любмил

Маргал Бандел Мицел Людмил
Нягал Пандел Ницел Емил

Севдал Рандел Боцел Богомил
’ Мигдал Хиндел Коцел Геомил

Дадал Кундел Куцел Теомил
Сандал Къндел Къцел Ромил
Хиндал Пъндел Банчел Петромил
Пондал Гъдел Канчел Цветомил
Вардал Анжел Унчел Христомил
Г юрдал Ванжел Кънчел Смил

Худал Пържел Порчел Шумил
Идеал Мариел Бучел Нил
Везал Г абриел Мишел Анил
Миал Даниел Тишел Иванил

Бракал Каприел Мошел Данил
Секал Ракел Кършел Манил

Паскал Сакел Данаил Ранил
Вукал Ранкел Манаил Хранил
Томал Янкел Натанаил Станил

Жерминал Маркел Браил Цанил
Бойнал Кър кел Г авраил Денил

Бонал Имел Кавраил Зайнил
Понал Ромел Траил СтойНИЛ
Корал Шумел Мисаил Боил
Опрал Иванел Рафаил Воил

Джурал Данел Рахаил Драгоил
Постал Канел Михаил Радоил
Михал Панел Зимбил Коил
Бацал Стоенел Бобил Маноил

Савл Пенел Вавил Иваноил
Рафаел Нинел Славил Г аноил

Сабел Дайнел Евил Броил
Требел Леонел Севил Стоил
Скобел Йонел Тевил Добрил
Барбел Върнел Ивил Джубрил
Събел Църнел Сливил Г аврил
Авел Джунел Сивил Негрил

Л\авел Ноел Аргил Игрил
Павел Апел Вергил Угрил
Савел Гарел Гергил Кирил

Шавел Дарел Сергил Вакрил
Тервел Аврел Гладил Макрил
Ангел Керел Радил Борил

Вангел Спирел Варадил Горил
Евангел Макрел Дандил Април
Мангел Виорел Мандил Каприл
Рангел Капрел Пандил У рил

Ар ангел Аурел Водил Сурил
Агатангел Джурел Будил Васил

Xангел Весел Дражил Цветовасил
Арахангел Аксел Бонджил Кесил

Архангел Стател Герджил Пресил
Янгел Фител Джорджил Босил
Рогел Сантел Божил Атил

Варгел Аристотел Бързил Батил
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Златил 
Патил 

Братил 
Стратил 
Цветил 
Питил 
Хитил 

Жантил 
Тантил 

Ботил 
Саботил 
| Шотил 
Христи л 

Гостил 
ръстил 
Бутил 

Шутил 
Радуил 
Самуил 

Ивануил 
Мануил 

Емануил 
Бруил 

Карафил 
Трандафил 
Трендафил 
Триндафил 
Тръндафил 
Тряндафил 

Памфил 
Карамфил 

Теанфил 
Каранфил 

Теофил 
Бонофил 
Профил 

Тофил 
Ах ил 

Манахил 
Рахил 

Трахил 
Страхил 

Кадил 
Мицил 

Францил 
Коцил 
Тоцил 
Кудил 
Гачил 
Пачил 

Райчил 
Момчил 
Данчил 
Панчил 
Мочил 

Дупчил 
Горчил 
Кърчил 

Страшил 
Бошил 
Душил 
Исайл 

Стамбол

Ямбол 
Бобол 

Барбол 
Сърбол 
Павол 
Савол 

Живол 
Кивол 

Първол 
Дагол 

Драгол 
Негол 

Чангол 
Фингол 
Лунгол 

Гогол 
Гугол 
Нягол 
Мадол 
Радол 
Садат 

Севдол 
Недол 
Видат 
Гид ат 

Мандол 
Дандол 
Сандол 
Кондол 
Вардол 
Дардол 
Върдол 

Ганджол 
Пържол 

Базол 
Панзол 

Бузол 
Дайнол 

Некол 
Зикол 
Пикол 
Чикол 

Данкол 
Транкол 
Станиол 

Бенкол 
Тренкол 
Ценкол 
Динкол 
Минкол 

Янкол 
Окол 

Сокол 
Токол 

Заркол 
Маркол 

Джуркол 
Паскол 
Вукол 

Йочкол 
Нешкол 

Ушкол 
Якол

Ся кол 
Тремол 

Смат 
Манол 
Нанол 

Станол 
Динол 

Димнол 
Бонол 

Деспол 
Барол 
Гарол 
Карол 

Доброл 
Андрол 

Горол 
Корол 
Босол 
Русол 
Батол 
Патол 

Братол 
Витол 
Митол 
Нитол 
Хитол 

Джотол 
Мотол 

Бартол 
Картол 
Партол 
Постол 

Апостол 
Доростол 

Теифол 
Тифол 
Тихол 
Гацол 
Нацол 
Ницол 
Коцол 
Дуцол 
Г анчол 
Пачол 
Рачол 

Някшол 
Дошол 
Рошол 
Мушол * 

Романьол 
Карл 
Паул 
Саул 

Исаул 
Стаул 

Камбул 
Зумбул 

Робул 
Арбул 

Барбул 
Савул 

Ставул 
Живул

Кивул 
Сивул 

Парвул 
Първул 
Пръвул 

Г агул 
Магул 

Драгул 
Негул 
Пигул 

Дангул 
Пангул 
Лунгул 

Янгул 
Гургул 
Въргул 
Нягул 
Бадул 
Г адул 

Градул 
Издул 
Видул 

Бандул 
Мандул 
Пандул 
Сандул 
Чандул 

Афендул 
Гъндул 
Додул 
Тодул 

Христодул 
Вардул 
Кордул 

Гудул 
Дудул 

Гаджул 
Г анджул 
Бонджул 
Бунджул 

Вакул 
Макул 

Дракул 
Сиракул 

Стакул 
Некул 
Секул 
Цекул 
Зикул 
Микул 
Цикул 

Райкул 
Данкул 
Панкул 
Танкул 

Станкул 
Тренкул 
Ценкул 
Г инкул 
Тинкул 
Янкул 

Меркул 
Паскул



Поскул Кършул Максим Дживан
Баткул Лушул Таксим Сиван
Цукул Тушул Доксим Илван

Мицкул Перикъл Зосим Юлван
Чикул Темистокъл Росим Ован

Якул Бюлбюл Евросим Негован
Балул Зюмбюл Русим Радован
Ганул Недял Евтим Джиован
Манул Ивтим Брънкован
Ранул М Антим Букован

Транул Нефтим Милован
Танул Варлаам Ахтим Братован

Станул Адам Серафим Първан
Янул Кардам Ерофим Братван

Варул ж Мариам Херофим Ган
Марул Малам Трофим Драган

Добрул Аралам Еруфим Беган
Маврул Харалам Вилхелм Мавроган

Ставрул Циклам Лом Ерган
Ерул Варлам Иконом Герган

Пирул Аврам Автоном Струган
Джурул Ерам Пидром Дан

Чурул Бадем Продром Адан
Исул Витлеем Христостом Ладан

Урсул Витлием Пахом Владан
Батул Ефрем Наум Радан
Катул Ехрем Разум Арадан
Патул Хризантем Радиум Севдан

Братул Артем Авакум Богдан
Татул Христем Солум Ведан

Статул Вилхем Продрум Недан
Бетул Рахаим Крум Звездан
Петул Херовим Разъм Г роздан
Антул Рувим Вилиям Создан

Пантул Херувим Пресиям Създай
Чинтул Овагим Витлям Видан
Чунтул Вадим Хоридан

Котул Добридим н Фидан
Бартул Никодим Неофидан
Картул Геодим Рабан Бойдан
Мартул Будим Обан Войдан
Партул Розим Гробан Филдан
Кутул Ким Шарбан Свободан
Тутул Аким Шербан Слободан
Тихул Йоаким Щербан Годан
Кацул Евдоким Гурбан Драгодан
Мацул Еким Турбан Живодан
Мецул Йоким Върбан Модан
Мицул Яким Сърбан Родан
Ницул Русалим Щърбан Добродан

Карцул Ерусалим Убан Продан
Цацул Йерусалим Кубан Тодан
Нуцул Йерусалим Грубан Ардан
Мачул Нефталим Хубан Дардан
Пачул Селим Гълъбан Сардан
Чачул Пантелим Връбан Ердан

Георгул Панчелим Събан Гердан
Чунчул Йероним Главан Мирдан

Г рънчул Расим Еван Ордан
Янчул Герасим Парашкеван Йордан
Башул Керасим Сгеван Курдан
Бошул Красим Иван Г ърдан
Кошул Тасим Живан Сърдан
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Юрдан Милкан Росман Росан
Гудан Вълкан Дусман Търсан
Кудан Кокан Куман Русан
Тудан Цокан Чуман Xрусан
Океан Гиркан Шуман Батан

Андреан Горкан Шишман Гатан
Жан Цуркан Шушман Златан

Стражан Людскан Анан Матан
Г аджан Петкан Банан Дематан

Сириджан Букан Панан Братан
Инджан By кан Танан Цветан

Мерджан Дукан Кенан Г етан
Джорджан Лукан Кинан Витан

Бежан Рукан Минан Дитан
Снежан Мицкан Синан Джитан
Божан Моцкан Шунан Китан

Държан Люцкан Йонан Полита н
Кържан Кучкан Лепан Митан
Пържан Ръкан Степан Димитан

Ружан Балан Липан Титан
Ръжан Галан Вулпан Чиган

Железан Харалан Прокопан Гайтан
Брезан Белан Лупан Султан

Полизан Гелан Каран Минтан
Ризан Делан Камаран Монтан

Аризан Желан Бран Йотан
Харизан Мелан Добран Куртан

Лозан Злан Чубран Въртан
Розан Свилан Геран Стан
Созан Дилан Бужеран Блестан

Зарзан Милан Керан Христан
Мързан Тилан Намеран Констан

ж Сюзан ж Майлан Диран Костан
Флавиан Саволан Киран Кръста н

Диан Молан Миран Мутан
Ледиан Цолан Демиран Нифтан

Гордиан Руслан Боран Вътан
Лукиан Светлан Горан Кътан
Щелиан Маламан Тодоран Фан

Илиан Деман Зоран Аграфан
Емилиан Семан Чоран Стефан

Максимилиан Ризман Опран Епифан
Чолиан Кузман Петран Ипифан
Юлиан Диман Митран Прифан

Абрамиан Калиман Димитран Теофан
Ариан Симан Буран Митрофан

Мариан Тиман Згуран Тофан
Адриан Калман Джуран Ерфан

Валериан Телман Божура н Труфан
Дориан Милман Чапуран Бахан

Киприан Драгоман Чуран Вахан
Исиан Г розоман Шуран Рахан

Персиан Коман Фран Дихан
Тиан Роман Софран Тихан

Лучиан Громан Кюран Йохан
Вакан Томан Класан Бацан

Жикан Христоман Десан Мацан
Ликан Герман Песан Обеца н

Великан Жерман Писан Пецан
Американ Джерман Хрисан Лицан
Африкан Херман Матаксан Мицан

Бойкан Ирман Вуксан Боцан
Гелкан Урман Косан Корцан
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Гуцан Бощан Кален Рупен
Ачан Вощан Мален Ишпен

Мачан Илюан Яблен Дарен
Пачан Бебен Миглен Марен
Чачан Либен Владлен Захарен
Речан Сибен Мадлен Сребрей
Сечан Върбен ж Мадлен Обрен
Ичан Щърбен Елен Добрен

Вичан Убен Свилен . Убрен
Кичан Хубен Владилен Лаврен
Сичан Събен Милен Угрен
Чичан Юбен Смилен Едрен

Райчан Любен Крилен Удрен
Бойчан Хубавей Силен Верен
Милчан Славен Василен Серен
Вълчан Левен Росилен Ирен
Момчан Невен Койлен ж Ирен
Венчан Ливен Никлен Макрен

Дупчан Сивен Болен Мокрен
Кирчан Марген Волен Искрен
Мирчан Диоген Макдолен Дорен
Корчан Г урген Бурлен Морен
Кърчан Гюрген Маслен Запрен
Кашан Миладен Бенжамен Бурен

Балашан Младен Камен Джурен
Влашан Раден Маламен Вихрен
Пашан Евден Меламен Асен

Прашан Севден Пламен Иван-Асен
Ташан Велигден Знамен Спасен
Ешан Неден Г рамен Красен

Гешан Среден Стамен Есен
Дешан Гозден Кремен Хрисен

Колешан Виден Ефремен Вансен
Добрешан Найден Семен Нансен

Тешан Сайден Кимен Косен
Утешан Войден Климен Росен
Вишан Велиден Воимен Арсен

Гергишан Воден Стоимен Корсен
Алишан Курден Пимен Русен
Мишан Гърден Пол имен Ясен
Тишан Суден Римен Маламатен

Тимшан Ту ден Тимен Обретен
Мошан Г ръден Домен Опретен

Торошан Блажен Клеомен Сретен
Трошан Преображен Аристомен Китен

Тошан Вежен Армен Милтен
Гершан Свежен Кармен Султен
Торшан Железен ж Кармен Партен
Кършан Мезен Пармен Въртен
Тършан Макензен Ермен Стен

Гушан Лозен Сърмен Доместен
Душан Розен Кумен Христен
Кушан Г розен Румен Костен

Векушан Узен Струмен Демостен
Велкушан Жулиен Шумен Кутен
Томушан Люсиен Гръмен Руен

Рушан ж Люсиен Банен Седефен
Добрушан Г ретиен Огнен Нехтен
Петрушан Знайен Цветнен Нихтен

Тушан Васкен Стоен Г ацен
Пъшан Бален Терпен Уцен
Ращан Гален Търпен Куиен
Пещан Магдален Купен Влачен
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Флоричен Радин
Гашен Варадин
Рашен Верадин
Йошен Мирадин

Тимошен Ойрадин
Домощен Фурадин

Гаин Костадин
Момаин Вердин
Ермаин Леведин

Раин Челедин
Рабин Стоедин
Сабин Г роздин

Съдбин Видин
Фелебин Велидин
Филибин Чоидин

Сибин Айдин
Бобин Алдин

Барбин Мандин
Сорбин Костандин
Сърбин Свободин

Убин Славодин
Голубин Драгодин

Рубин Погодин
Хубин Ягодин
Дъбин Додин

Гълъбин Никодии
Събин Феркодин
Давин Милодин

Славин Модин
Савин Господин
Невин Мавродин
Сивин Миродин

Боровин Петродин
Дарвин Тодин
Литвин Стодин
Благин Костодин
Драгин Хардин

Бегин Твърдин
Лонгин Будин

Богин Кудин
Логин Милудин

Вергин Мудин
Гергин Рудин
Сергии Маврудин
Гиргин Грудин

Георгин Мерудин
Гьоргин Стоядин
Въргин Манджин

Бугин Вежин
Гугин Снежин
Бадин Божии

Вълкадии Ружин
Вукадин Фружин
Дукадин Мезин

Аладин Брезин
Саладип Мизин
Владин Розин

Миладин Узин
Младин Вакин

Голадин Домакин
Мадин Ракин

Сенадин Саракин
Синадин Радкин

Ликин Жаклин
Бойкин Раклин
Танкин Сиволни
Цокин Драголин
Шокин Радолин

Дамаскин Виолин
Виткин Колин

Плачкин Соколин
Дамашкин Манол и н

Пушкин Каролин
Балин Солин
Валин Толин

Ивалин Столин
Галин Орлин

Драгалин Вислин
Егалин Светлин

Богалин Драгулин
Севдалин Секулин
Маг дал ин Никулин
Вардалин Тулин

Родалин Чулин
Калии Шулин
Малин Юлин

Хермалин Люлин
Ралин Венеамин

Русалин Бениамип
Сталин Вениамип

Кристални Маламин
Павлин Еремин

Елин Римип
Белин Томин
Велин Ермин

Евелин Смин
Севелин Жасмин
Ивелин Бенямин

Гелин Канин
Ангелин Ранин

Гюргелин Танин
Делин Бенин

Аделин Ленин
Севделин Огненин
В идели н Инин

Звезделин Антонии
Галелин Воин
Венелин Доин

Юрий-Венелин Трапин
Йоелин Лепи и

Пелин Опин
Веселин Деспин
Руселин Заварин

Цветелин Дарин
Детелин Тодарин

Кръцелин Лозарин
Тразлин Карин
Тризлин Макарин

Илин Марин
Вилин Сарин

Невилин Захарин
Гилин Царин

Ингилин Сребрин
Милии Ламбрип
Филин Добрин

Ваклин Чубрин
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Лаврин Харитин Бойчин Симеон
Угрин Султин Дойчин Г аджон

Андрин Антин Пройчин Държсн
Къдрин Константин Стойчин Сезон
Заерин Аржентин Балчин Робинзон

Северни Валентин Калчик Сибион
Авгерин Клементин Белчин Радион

Зерин Климентин Делчин Гедион
Езерин Ботин Нелчин Г идион

Шекер и н Съботин Милчин Родйон
Катер и н Славотин Вълчин Фердион

Екатерин Драготин Кочин Будион
Сеферин Радотин Карчин Лион

Ирин Итин Кърчин Алион
Пирин Йотин Гюрчин Г алион

Макрин Котин Бучин Далион
Чакрин Милотин Вучин Салион

Г орин Г рамотин Ашин Темелион
Гъргорин Добротин Башин Илион
Теодорин Тотин Кашин Милион
Тодорин Хотин Вълкашин Филион

Зории Артин Вукашин Римйон
Заприн Мартин Пашин Симион

Димитрин Партии Ташин Пион
Тутурин Севастин Гешин Серапион

Пасин Гости н Колешин Серпион
Красин Драгостин Андрешин Варион

Тасин Достин Гергишин Иларион
Ресин Радостин Добришин Висарион

Възкреси» Устин Тишин Аврион
Хрисин Августин Цветишин Агрион
Таксин Кръстни Бойшин Щерион
Доксин Юстин Драгошин Жорион

Драгосин Драгутин Кошин Трион
Косин Кутии Велошин Г алактион

Варсин Милутин Тошин Г алитион
Пролетени Пефтин Братошин Аратион

Кусин Ми люти н Митрошин Г алитион
Русин Дафин Коршин Йон
Батин Серафин Гургушин Никои
Ватин Труфин Кушин Милкон

Саватин Рахин Петрушин Анкон
Гатин Страхин Митрушин Цокон

Богатин Стрехин Тушин Вавилон
Катин Михин Кайн Милон

Дукатин Тихин Войн Полон
Латин Трохин Линколн Лполон

Галатин Архин Левон Солон
Златин Ации ж Ивон Г имон

Милатин Бацин Тривон Кимон
Патин Цацин Андон Лимон

Аратин Коцин Радон Филимон
Братин Куцин Садон Симон

Татин Пачин Слиридон Тимол
Певтин Рачин Испиридон Панталеймон

Ветин Тачин Додон Саломон
Цветин Ловчин Пардон Соломон

Смелетин Печин Спирдон ж Манон
Милетин Дичин Гедеон ж Нинон
Обретин Ричин Гидеон Конон
Галитин Райчин Леон Капон
Калитин Трайчин Напалеон Арон

Митин Пейчин Наполеон Аарон
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Барон Гогун Ташун Кр истиян
Марон Ергун Пешун Християн
Аброн Владун Попън София н

Ставрон Младун Джонсън Тушиян
Еврон Сладун Харутюн Лукян

Соврон Радун Ян Валян
Андрон Медун Баян Галян

Берон Годун Ваян Сталян
Берон Додун Раян Белян
Ирон Дудун Браян Велян

Вирон Годжун Краян Делян
Мирон Бекун Траян Коцелян

Орон Пекун Славян Билян
Морон Цекун Савян Вилян

Мат рон Чекун Деян Дилян
Патрон Милкун Пеян Лилян
Петрон Рокун Бреян Милян
Митрон Машкун Мързян Емилян

Ефрон Пашкун Славиян Смилян
Софрон Якун Диян Силян

Пол их рон Галун Андиян Исилян
Дисон Голун Киндиян Ти лян

Едисон Калун Сталиян Болян
Нелсон Малун Велиян Волян
Вилсон Колун Стелиян Колян ‘
Самсон Солун Илиян Полян
Херсон Соломун Дилиян Солян

Ясон Ромун Емилиян Улян
Батон Бейнун Максим илиян Шулян

Платон Дарун Стилиян Бръшлян
Матон Добрун Истилиян Дамян

Аратон Верун Филиян Стамян
Г алитон Герун Щилиян Демян

Митон Перун Колиян Даймян
Капитон Горун Полиян Армян
Аритон Дорун Ролиян Дъмян

Харитон Зорун Витлиян Огнян
Милтон Корун Улиян Батинян

Антон Морун Жулиян Дамнян
Дантон Патрун Юлиян Дъмнян

Отон Петрун Станиян Търнян
Гафон Гюрун Юстиниян Боян

Чардафон Пасун Мариян Калоян
Рафон Спасук Добрия н Столоян

Милифон Батун Адриян Моян
Трифон Латун Андриян Поян

Митрифон Патун Щериян Роян
Г рамофон Братун Жориян Броян
Ксенофон Стратун Киприян Доброян

Софон Татун Чиприян Троян
Трихон Петун Сиян Братоян

Тихон Алтун Касиян Стоян
Мишон Ментун Красиян Зарян

Наун Ботун Пресиян Марян
Паун Готун Исиян Тарян

Кавун Потун Персия н Добрян
Павун Тотун Тиян Лаврян

Благун Трифун Климатиян Багрян
Пагун Кацун Климентиян Серян
Магун Крачун Бастиян Щерян

Драгун Делчун Себастиян Кирян
Бегун Пашун Севастиян Мирян
Богун Рашун Истиян Сирян
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Стирян Краво Ранго Фурго
Щирян Саво Чанго Върго
Борян ж Саво Шанго Гърго
Горян Шаво Генго Пърго
Дорян Дево Менго Фърго
Морян Лево Пенго Буго

Запрян Нево Бинго Гуго
Кипрян Пево Динго Луго

Бурян Сево Линго Струго
Нурян Иво Пинго Бъго
Касян Живо Ринго Гъго

Братян Киво Вринго Фръго
Татян Сливо Г ринго Юго

Нестян Гриво Дринго Дяго
Гостя н Сиво Принго Няго

Кръстя н Йово Тринго Бадо
Кутян Ново Финго Гадо

Нефтян Първо Чинго Дадо
Нехтян Руво Донго Ладо
Нихтян Гаго Зонго Владо
Микуян Даго Йонго Гладо
Мощян Лаго Лонго Младо

Благо Шонго Сладо
0 Маго Льонго Мадо

Паго Гунго На до
Дао Драго Лунго Радо
Зао Праго Гънго Градо
Рао Его Мънго Садо

Дабо Бего Брънго Лавдо
Лабо Гего Трънго Евдо
Рабо Жего Люнго Севдо
Сабо Джего Лянго Тевдо
Табо Дзего Бого Магдо
Бебо Лего Гого Лигдо
Фебо Него Джого Гедо
Бибо Верго Його Дедо

Билбо Сего Лого Кедо
Камбо Тего Гього Македо
Ламбо Жожго Лього Медо
Бумбо Чожго Арго Недо
Дъмбо Глазго Барго Педо

Бобо Мизго Варго Предо
Добо Иго Дарго Средо

Скобо Гиго Марго Седо
Хобо Лиго ж Марго Саздо
Арбо Глиго Шарго Звездо

Барбо Миго Берго Дзвездо
Карбо Ниго Герго Гиздо
Хорбо Пиго Джерго Г роздо
Гурбо ж Мариго Ферго Куздо
Върбо Циго Гирго Идо
Сърбо Сайго Мирго Видо
Дубо Гуйго Пирго Гидо
Xv6o

&
Ламго Ширго Дидо

Шурбо Анго Борго Жидо
Дъбо Ганго Георго Лидо

Щръбо Данго Джорго Мидо
Събо Джанго Йорго Пидо

Любо Занго Г ьорго Сидо
Ваво Канго У pro Фидо
Даво Ланго Гурго Лай до

Главо Манго Мурго Най до
Славо Панго Сурго Райдо
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Бей до Йондо
Войдо Кондо
Ройдо Мондо
Сойдо Раймондо

Ромалдо Пондо
Салдо Рондо
Белдо Трондо
Велдо Чондо
Селдо Шондо
Илдо Г ьондо

Милдо Бундо
Колдо Гундо

Андо Кундо
Бандо Раймундо
Вандо Шундо
Гандо Бъндо
Дандо Въндо
Жандо Тръндо
Зандо Бяндо
Кандо Водо
Ландо Годо

Орландо Додо
Мандо Кодо

Армандо Модо
Пандо Родо

Спандо Продо
Сарандо Тодо
Брандо Ходо
Трандо Бардо

Сандо Дардо
Шандо Map до
Чандо Леонардо
Бендо Cap до
Вендо Вердо
Гендо Гердо

Жендо Сердо
Джендо Фердо

Кендо Ордо
Мендо Йордо
Нендо Кордо
Пендо Бурдо
Рендо Курдо

Крендо Бърдо
Прендо Гърдо
Трендо Сърдо

Сендо Будо
Цендо Гудо
Чендо Дудо
Индо Жудо

Г индо Кудо
Диндо Мудо

Джиндо Пудо
Киндо Студо
Линдо Худо
Мин до Чудо
Пиндо Щудо
Риндо Ъдо

Криндо Людо
Хиндо Дядо
Бондо Смя до
Гондо Гео
Дондо Лео

Джондо ж Клео

Ромео Гарджо
Нео Марджо
Пео Сарджо
Тео Мерджо
Чео Г ирджо

Лажо Мирджо
Блажо Джорджо
Дражо Йорджо

Стражо Бурджо
Баджо Джурджо
Гаджо Мурджо

Джаджо Кърджо
Ладжо Гюрджо

Младжо Буджо
Маджо Скуджо

Граджо Луджо
Праджо Бежо

Беджо Жежо
Геджо Джежо

Джеджо Кежо
Леджо Ижо
Реджо Бижо
Би джо Лижо

Левиджо Пижо
Лиджо Хижо

Глиджо Вулжо
Луиджо Бенжо

Хиджо Божо
Райджо Жожо
Сайджо Рожо
Дол ДЖ О Журжо
Лулджо Кържо

Анджо Пържо
Банджо Буржо

Джанджо Пужо
Л анджо Ружо
Манджо Стружо
Ранджо Въжо

Бранджо Пъжо
Странджо Ръжо

Енджо Вазо
Бенджо Лазо
Г енджо Глазо
Л енджо Назо
Тенджо Пазо
Инджо Дзедзо

Мин ДЖ О Пандзо
П ИНДЖ О Безо
Бонджо Дзезо
Бунджо Мезо

Джунджо Брезо
Лунджо Стрезо
Пунджо Изо

Струнджо Бизо
Ту н джо Гизо
Бънджо Дизо

Брънджо Джизо
Боджо Зизо
Годжо Лизо

Джоджо Мизо
Коджо Ризо
Роджо Ланзо

Барджо Меранзо



Панзо Койо Евко Бизко
Алонзо Мойо Левко Лозко

Кунзо Нойо Невко Г розко
Йозо Пойо Севко Мързко
Лозо Ройо Ивко Дръзко
Розо Гройо Живко Мръзко

Грозо Пройо Сливко Желязко
Зарзо Тройо Сивко Джилязко
Бързо Сойо Йовко Ико
Дързо Тойо Новко Бико
Мързо Стойо Ладко Любико

Бузо Цойо Гладко Вико
Кузо Чойо Сладко Гико

Грузо Буйо Надко Дико
Брязо Вуйо Радко Радино

Драгио Гуйо Садко Жико
Дио Дуйо Недко Джико
Кио Зуйо Средко Зико
Мио Куйо Давидко Кико

Илио Муйо Дидко Букико
Виржинио Пуйо Лидко Лико

Марио Руйо Сидко Иглико
Стерио Груйо Свободко Белико

Виторио Труио Модко Велико
Байо Туйо Твърдко Мико
Вайо Съйо Будко См ико
Гайо Ако Дудко Нико

Дайо Бако Г рудко Енико
Кайо Вако Шудко Станико

Влайо Дако Твърдко Райнико
Клайо Джако Обрядко Марико
Майо Зако Пко Добрико
Найо Лако Беко Чубрико
Пайо Мако Веко Г аврико
Райо Нако Дзвеко Андрико

Брайо Янако Геко Борико
Врайо Нако Деко Трико
Драйо Рако Жеко Фрико
Крайо Драко Джеко Тико
Трайо Крако Дзеко Зотико

Сайо Трако Леко Фико
Стайо Сако Алеко Хико
Цайо Тако Олеко Цико
Чайо Стако Меко Чико
Бейо Цако Неко Шико

Цвейо Чако Пеко Байко
Дейо Дабко Дреко Вайко

Джейо Врабко Секо Г айко
Мейо Сабко Теко Дайко

Змейо Сребко Цеко Зайко
Найо Дъбко Алцеко Мозайко
Пейо Връбко Чеко Кайко
Сейо Събко Дражко Лайко
Чейо Давко Бежко Влайко

Шейо Г издавко Жежко Найко
Мийо Завко Бележко Пайко
Бойо Главно Врежко Райко
Войо Славко Бижко Брайко
Гойо Павко Божко Врайко
Дойо Саравко Рожко Драйко

Джойо Здравко Ружко Крайно
Зойо Кравко Глазко Трайко
Йойо Савко Железко Сайко
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Исайко Куйко
Таико Палуйко

Стайко Целуйко
Цайко Муйко

Мицайко Тануйко
Чайко Цануйко

Шайко Пуйко
Рашайко Руйко
Мишайко Туико

Бейко Шуйко
Вейко Пъйко

Славейко Съйко
Дейко Алко
Жейко Балко

Джейко Галко
Бързейко Лалко

Лейко Малко
Дулейко Палко

Змейко Ралко
Нейко Салко

Чернейко Росалко
Пейко Халко

Обрейко Мих алко
Здрейко Цалко

Андрейко Чалко
Зрейко Елко
Сейко Белко

Матейко Велко
Шейко Павел ко

Илийко Гелко
Мийко Ангелко
Фийко Вангелко

Ойко Делко
Бойко Г раделко

Шибойко Неделко
Бобойко Желко

Войко Пържелко
Гойко Мелко

Драгойко Темелко
Негойко Г исмелко

Дойко Нелко
Радойко Пелко

Жойко Г арелко
Джойко Спирелко

Йойко Хрелко
Койко Веселко

Милойко Петелко
Мойко Целко
Нойко Илко

Станойко Гавраилко
Пойко Билко
Ройко Свилко

Добройко Дилко
Геройко Жилко
Пройко Божилко
Тройко Лилко
Стойко Милко
Хойко Смилко

Тихойко СтоИЛКО
Цойко Спилко

Щойко Добрилко
Гуйко Силко

Дуйко Василко

Босилко Занко
Тилко Дзанко

Стилко Ланко
Г остилко Желанко

Филко Зланко
Трендафилко Миланко
Карамфилко Манко

Цилко Диманко
Мицилко Томанко
Коцилко Шу манко

Чилко Нанко
Страшилко Венанко

Золко Панко
Николко Ранко

Нолко Каранко
Манолко Бранко

Солко Вранко
Чолко Керанко

Джулко Пранко
Лулко Транко
Пулко Митранко

Маврулко Франко
Сулко Xранко

Мартулко Са нко
Мацулко Търсанко

Чулко Танко
Шулко Златанко

Башулко Цветанко
Вълко Станко
Сълко Христа нко
Юлко Фанко

Бялко ж  Фанко
Дялко Стефанко

Недялко Ца нко
Замко Чанко
Рамко Шанко

Ерамко Мънчанко
Гемко Пашанко
Семко Ташанко
Темко Гушанко
Цемко Рушанко

Заимко Тушанко
Димко Пъшанко
Тимко Енко

Ивтимко Бенко
Домко Събенко
Момко Венко

Г ромко Хубавенко
Промко Славейко
Бърмко Невенко
Думко Севенко
Чумко Червенко

Шумко Литвенко
Анко Генко

Банко Денко
Хубанко Раденко

Ванко Евденко
Иванко Фиде нко

Ганко Бърденко
Да нко Руденко

Джанко Студенко
Божа нко Женко
Ръжанко Дженко
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Зенко Славинко Чинко Брънко
Везенко Гинко Пачинко Трънко

Кенко Глог инко Белчинко Црънко
Ленко Динко Вълчинко Алтън ко

Каленко Владинко Марчинко Юнко
Маленко Радинко Вучинко Янко
Раленко Костадинко Шинко Бянко
Абленко Модинко Колешинко Дянко
Ябленко Джинко Пешинко Пеянко

Еленко Зинко Онко Кянко
Беленко Кинко Бойко Ралянко
Меленко Линко Вонко Мянко

Свиленко Калинко Донко Дамянко
Миленко Малинко Садонко Армянко
Опленко Белинко Леонко Стоянко

Масленко Пелинко Клеонко Пянко
Менко Веселинко Жонко Дрянко

Стаменко Милинко Джонко Трянко
Клименко Маслинко Зонко Исянко

Арменко Минко Йонко Тянко
Ерменко Нинко Конко Мощянко

Ненко Донинко Слонко Око
Пенко Пинко Монко Боко

Купенко Ринко Симонко Воко
Ренко Каринко Нонко Доко

Даренко Маринко Понко Жоко
Назаренко Саринко Ронко Джоко

Маренко Добринко Г ронко Зоко
Бренко Дринко Иронко Йоко

Обренко Шеринко Пронко Коко
Дренко Иринко Тонко Моко

Церенко Диринко Цонко Поко
Сиренко Киринко Чонко Роко
Торенко Ширинко Г ьонко Токо
Тренко Крнко Църнко Хоко

Утренко Теодоринко Паунко Цоко
Буренко Тодоринко Вунко Чоко
Дуренко Прннко Дунко Шоко

Френко Копринко Дудунко Гьоко
Xренко Купринко Жунко Дапко

Сенко Тринко Джунко Лепко
Пасенко Сутринко Зунко Филип ко

Спасенко Фринко Кунко Сипко
Есенко Синко Мунко Дупко
Ясенко Косинко Нунко Тръпко

Тенко Тинко Пунко Тъпко
Братенко Батинко Брунко Арко
Сретенко Катинко Петрунко Барко
Кортенко Латинко Пасунко Варко
Куртенко Саботинко Тунко Дарко
Костен ко Суботинко Батунко Жарко

Ценко Съботинко Потунко Зарко
Ченко Мартинко Цунко Азарко

Панченко Партинко Пашунко Лазарко
Янченко Куртинко Пешунко Марко

Шенко Костинко Бънко Нарко
Тешен ко Кръстнико Вънко Царко

Шишенко Кутинко Гънко Щарко
Инко Финко Дънко Геошарко

Бинко Сафинко Кънко Гадшарко
Голубинко Трофинко Слънко Ерко

Рубинко Труфинко Мънко Берко
Винко Хинко Пънко Верко
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Герко 
Жерко 
Зерко 
Керко 
Мерно 
Перко 
Серко 
Терко 

Стерко 
Ферко 
Щерко 
Бирко 
Гирко 

Жирко 
Джирко 

Кирко 
Лирко 
Мирно 

Демирко 
Пирко 

Спирко 
Сирно 
Тир но

Салтирко
Сотирко

Пастирко
Фирко

Зафирко
Цирко

Пацирко
Чирко

Ширно
Беширко

Щирко
Горко
Дорко

Джорко
Зорко
Порно
Торно

Трко
Бурно
Гурко
Дурко

Джурко
Зурко
Сурко

Ластурко
Цурко

Пецурко
Чурко

Шурко
Бърко

Сребърно
Митърко

Фърко
Църко

Юрко
Гюрко

Ярко
Сярно

Аско
Васко
Даско
Ласко

Бласко
Власко
Г ласко 
Наско 

Манаско 
Атанаско

Паско
Спаско

Раско
Параско
Г ераско 
Праско 

Таено 
Анастаско 

Echo 
Веско 
Деско 

Фелдеско 
Филдеско
Божеско

Лесно
Блеско
Песко

Бреско
Францеско 
Франческо 

Биско 
Виско 
Диско 

Калиско 
Даниско 

Риско 
Хариско 
Xриско

Сиско
Тиско
Осно

Боско
Доско

Фидоско
Моско
Йоско
Поско
Роско

Мироско
Соено
Тоско

Ристоско
Христоско

Буско
Руско

Бруско

Суско
Гъско
Лъско

Блъско
Бръско
Ляско

Бляско
Бряско

Атко
Батко
Ватко
Датко
Латко

Златко
Матко

Стаматко
Натко

Анатко
Патко

Братко
Стратко

Сатко
Татко

Статко
Евстатко
Истатко

Бетко
Светко
Цветно

Гетко
Летко

Милетко
Метко

Пометко
Нетко
Петко

Обретко
Сретко

Тетко
Шетко

Итко
Витко

Левитко
Дивитко

Житко
Китно
Литко
Митко

Димитко
Нитко

Даритко
Титко
Фитко
Хитко
Читко
Шитко

Отко
Ботко
Дотко
Жотко
Зотко
Котко
Мотко

Димотко
Нотно

Панотко
Йотко
Потно

Кротко
Сотко
Тотко
Фотко
Шотко
Вутко
Гутко
Сутко
Тутко

Шутко
Вътко

Трътко
Олютко
Цвятко

Пятко 
Обрятко 

Уко 
Буко 
By но 
Дуко 
Жуко 

Джуко 
Луко 
Руно
Суко
Цуко
Шуко

Дафко
Кафко

Сарафко
Тафко
Тефко

Стефко
Трифко

Кофко
Тофко 
Дъфко 
Пахко 

Блехко 
Мих но 

Ацко 
Бацко 
Вацко 
Дацко 
Кацко 
Нацко 
Цацко 
Ведно 
Гецко 
Медно 

Венецко 
Стецко 

Идно 
Мицко 

Димицко



Ницко Дичко
Тицко Гладичко
Доцко Радичко
Моцко Медичко
Поцко Тодичко
Тоцко Гърдичко
Цоцко Божичко
Вуцко Кичко
Куцко Личко
Въцко Аличко

Бръцко Каличко
Дръцко Раличко

Лчко Беличко
Бачко Величко
Вачко Количко

Новачко Цоличко
Гачко Мичко

Дачко Самичко
Зачко Смичко
Качко Ничко

Скачко Еничко
Лачко Наничко

Милачко Станичко
Плачко Стоеничко

Николачко Търничко
Мачко Тръничко

Стамачко Яничко
Начко Стоичко

Аначко Пичко
Станачко Ричко

Яначко Маричко
Пачко Паричко
Рачко Царичко

Керачко Добричко
Крачко Киричко

Петрачко Гьоричко
Димитрачко Тричко

Сачко Яричко
Тачко Спасичко

Матачко Светичко
Митачко Античко

Фачко Фичко
Бечко Хичко
Вечко Чичко
Дечко Вълчкс
Жечко Очко
Лечко Бочко

Малечко Гочко
Мечко Дочко
Нечко Жочко

Венечко Йочко
Пенечко Кочко

Печко Мочко
Вречко Ночко

Течко Прочко
Сечко Точко
Чечко Цочко
Ичко Чочко

Раичко Льочко
Вичко Учко

Левичко Бучко
Новичко Вучко

Гичко Дучко

Кучко Малешко
Лучко Ралешко
Мучко Каблешко

Каручко Белешко
Сучко Велешко
Тучко Милешко
Чучко Колешк о
Въчко Тулешко
Гъчко Вълешко
Лъчко Мешко

Влъчко Нешко
Пъчко Петканешко
Ръчко Ма нешко

Дръчко Ченешко
Кръчко Нинешко

Съчко Търнешко
Ячко Пунешко

Бячко Пешко
Лячко Лазарешко
Ашко Брешко

Балашко Обрешко
Вашко Добрешко

Ивашко Врешко
Г ашко Андрешко
Дашко Шерешко

Андреашко Орешко
Зашко Тодорешко
Лашко Петрешко

Влашко Митрешко
Николашко Стрешко

Машко Тешко
Нашко Батешко

Станашко Вутешко
Г енашко Ту тешко *

Финашко Чешко
Йонашко Франчешко

Пашко Ишко
Рашко Бишко

Парашко Вишко
Брашко Превишко
Г рашко Дишко
Драшко Кишко

Патрашко Лишко
Петрашко Калишко
Митрашко Ангел ишко

Димитрашко Кол ишко
Страшко Мишко
X рашко Нишко

Сашко Станишко
Ташко Чернишко

Миташко П ар ишко
Васташко Тишко
Буташко Бошко

Ешко Гошко
Бешко Дошко

Бибешко Йошко
Вешко Кошко
Гешко Лолошко
Дешко Мошко

Радешко Ношко
Недешко Рошко

Лешко Г рошко
Лалешко Прошко
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Тошко Лало Соло Продромо
Шошко Мало Толо Томо
Горшко Пало Столо Пармо
Гършко Рало Цоло Ермо

Ушко Драло Чоло Гермо
Бушко Сало Шоло Г илермо
Вушко Тало Карло Сърмо
Гушко Итало Кърло Бумо

Драгушко Хало Миело Думо
Душко Цало Братло Пумо

Радушно Чало Светло Шумо
Андушко Кабло Уло Гръмо

Гердушко Павло Пауло Гямо
Кушко Ставло Було Ано

Калушко Игло Вуло Бано
Мушко Радло Гуло Вано
Нушко Ело Дуло Гано

Райнушко Иваело Куло Дано
Рушко Рафаело Луло Жано

Карушко Бело Груло Джано
Марушко Цвело Суло Зано
Парушко Гело Чуло Дзано
Тарушко Дело Въло Лениано

Поврушко Джело Гъло Кано
Андрушко Анжело Къло Лано

Крушко Нело Пъло Ма но
Петрушко Пело Кръло Нано

Димитрушко Село Съло Тоано
Тушко Стело Гюло Пано

Братушко Цело Бяло Спа но
Татушко Марчело Дяло Рано

Шушко Тризло Дамо Брано
Въшко Ило Замо Драно
Мъшко Било Камо Трано
Пъшко Гило Рамо Франо

Кръшко Дило Грамо Храно
Фъшко Жило Само Сано
Гюшко Джило Стамо Тано

Миюшко Лило Гемо Стано
Милюшко Мило Демо Фано

Олюшко Пило Кемо ж Теофано
Вряшко Трило Пемо Хано
Оряшко Тило Кремо Цано

Въко Фило Премо Чано
Лъко Цило Семо Шано
Пъко Чило Размо Драгно
Ръко Байло Имо Е но

Тръко Ивайло Димо Бено
Фръко Дайло Кимо Вено

Съко Райло Лимо Звено
Цъко Войло Римо Гено

Улько Манойло Примо Дено
Раичько Боло Симо Жено

Гюко Воло Тимо Джено
Яко Голо Стимо Зено

Бяко Теоло ж Ашимо Кено
Дяко Джоло Климо Лено
Ляно Золо Елмо Мено
Бало Йоло Домо Нено
В ало Коло Комо Пено
Гало Лоло Момо Брено

Дало Роло Ромо Дрено
Кало Фроло Громо Крено
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Прено Зойно Рушно Мавро
Трено Кой но Бъно Ставро
Хрено Шкойно Въно Евро

Сено Мойно Гъно Негро
Ксено Бройно Дъно Едро

Тено Пройно Къно Андро
Цено Тройно Пъно Бандро
Чено Тойно Бръно Нандро

Шено Стойно Тръно Шандро
Дружно Буйно Юно Бендро

Везно Вуйно Бяно Ляндро
Ино Дуйно Гяно Йодро

Вино Куйно Дяно Кодро
Гино Руйно Ляно Модро
Дино Мъйно Мяно Мудро

Г одино Съйно Дряно Еро
Жино Оно Тяно Беро

Джино Боно ж Алтяно Геро
Зино Воно Гапо Джеро
Кино Гоно Запо Зеро

ж Алино Доно Капо Керо
Мино Диодоно Трапо ж Калеро
Нино Джоно Сапо Меро
Пино Зоно Тапо Неро
Рино Йоно Лепо Перо

Дрино Коно Пепо Серо
Пиерино Лоно Ипо Феро

Зрино Моно Джипо Херо
Крино Ноно Липо Церо

Теодорино Поно Чипо Иро
Прино Роно Чопо Биро

Сино Тоно Льопо Гиро
Тино Цоно Карпо Жиро

Робертино Чоно Търпо Джиро
Хино Шоно Деспо Зиро
Цино Щоно Госпо Киро
Чино Гьоно Купо Лиро

Шино Аверно Лупо Миро
Байно Авгерно Рупо Пиро
Вайно Черно Тъпо Спиро
Гайно Бурно Ляпо Шпиро
Дай но Гърно Аро Сиро
Кайно Търно Баро Фиро

Малайно Църно Варо Чиро
Майно Босно Гаро Широ
Райно Уно Даро Макро

Брайно Буно Жаро Искро
Драйно Вуно Заро Оро
Крайно Гуно Каро Боро
Стайно Дуно Вакаро Горо
Цайно Джуно Маро Доро
Бей но Куно Наро Жоро
Дейно Муно Паро Джоро

Жейно Нуно Саро Зоро
Нейно Пуно Таро Йоро
Пейно Руно Царо Коро
Бейно Бруно Рабро Флоро

Шейно Груно Храбро Моро
Бойно Труно Сребро Поро
Войно Ту но Ламбро Хоро
Гойно Хуно Добро Капро
Дойно Шуно Джубро Кипро

Радойно Мих но Чубро Опро
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Копро Босо Султо Тото
Матро Досо Анто Хото
Патро Косо Байто Шото
Митро Coco Ванто Гьото

Кентро Арсо Клеанто Ньото
Бистро Герсо Джанто Копто
Ястро Персо Занто Зарто
Сутро Кусо Канто Карто
Буро Русо Манто Марто
Гуро Брусо Панто Парто

Згуро Въсо Транто Керто
Сгуро Ръсо Санто Орто
Дуро Фъсо Ханто Корто
Журо Лято Бенто Джурто

Джуро Ато Венто Курто
Муро Бато Генто Мурто
Пуро Вато Дженто Върто
Суро Гато Кенто Кърто
Цуро Като Ленто Наето
Чуро Лато Менто Анасто

Онуфро Плато Пенто Есто
Нехро Мато Сенто Ристо

Бъро Нато Тенто Кристо
Гъро Пато Ченто Фристо
Дъро Брато Шенто Христо
Мъро Фрато Инто Найсто
Пъро Сато Бинто Което
Църо Тато Минто Поето
Гюро Евто Тинто Крьсто

Яро Ето Финто Буто
Сяро Ф' Бето Чинто Вуто

Асо Вето Джонто Гуто
Басо Гето Йонто Жуто
Васо Лето Конто Джуто
Касо ж Илето Ронто Куто

Власо Мето Фонто Муто
Класо Нето Шонто Суто
Масо Пето Шьонто Туто
Насо Врето Гунто Шуто
Пасо Крето Кунто Ефто
Расо Тето Мунто Руфго

Прасо Ито Рунто Бъто
Сасо Бито Трунто Въто
Тасо Вито Чунто Пъто
Есо Гито Шунто Кръто

Весо Дито Вънто Къто
Десо 1 • Кито Кънто Кюто
Кесо Lc- Лито Пънто Бято
Лесо Флито Янто Цвято
Ресо Мито Ото Гято
Исо Нито Бото Пято

Бисо Пито Вото Дафо
Дисо Рито Гото* Кафо

Джисо Тито Дото Рафо
Зисо Фито Жото Тафо
Лисо Хито Джото Нефо
Мисо Чито Зото Стефо
Нисо Шито Йото Кифо

Моисо Гайто Кото Телфо
Писо Пайто Мото Софо

ж Хрисо Белто Ното Стофо
Мойсо Велто Пото Морфо

Алексо Милто Крото Руфо



Кюфо Шицо
Бахо Мейцо
Вахо Калцо
Захо Филцо
Махо Ванцо
Пахо Ранцо
Рахо Менцо

Страхо Винченцо
Тахо Илинцо

Блехо Оцо
Нехо Боцо
Пехо Гоцо
Техо Доцо
Кихо Йоцо
Михо Коцо

Прихо Моцо
Тихо Поцо

Балхо Троцо
Йохо Тоцо
Архо Цоцо

Пасхо Барцо
Духо Нарцо
Рухо Гирцо
Тухо Пурцо

Бляхо Кърцо
Ацо Уцо

Бацо Буцо
Вацо Вуцо
Гацо Гуцо

Дацо Куцо
Лацо Луцо
Мацо Нуцо
Нацо Руцо
Пацо Груцо
Рацо Труцо
Тацо Туцо
Фацо Цуцо
Цацо Бъцо

Ецо Въцо
Бецо Гъцо
Вецо Къцо
Гецо Мъцо
Кецо Ръцо
Лецо Бръцо

Блецо Дръцо
Мецо Кръцо
Нецо Люцо
Пецо Яцо

Крецо Няцо
Цецо Ачо
Ицо Бачо

Бицо Вачо
Вицо Гачо
Гицо Дачо

Дицо Зачо
Кицо Качо
Лицо Скачо
Мицо Лачо
Ницо Блачо
Пицо Злачо
Тицо Клачо
Фицо Цолачо
Хицо Плачо

Мачо Милечо
Начо Мечо
Пачо Нечо
Рачо Печо

Драчо Кречо
Крачо Течо
Трачо Чечо

Сачо Железчо
Тачо Ичо

Митачо Бичо
Стачо Вичо
Фачо Гичо
Хачо Драгичо
Цачо Дичо
Чачо Жичо

Рабчо Божичо
Врабчо Кичо
Дабчо Личо

Сребчо Каличо
Бобчо Иличо
Добчо Кол ичо
Робчо Дуличо
Хобчо Мичо
Рубчо Еремичо
Хубчо Ничо
Дъбчо Кален ичо

Връбчо Търничо
Събчо Тръничо

Любчо Пичо
Давчо Ричо
Завчо Добричо
Кавчо Киричо
Лавчо Боричо

Главчо Hex ричо
Плавчо Сичо
Ставчо Тичо

Здравчо Златичо
Кравчо Фичо

Савчо Хичо
Евчо Чичо

Съдевчо Байчо
Левчо Гайчо
Певчо Дайчо
Ивчо Кайчо

Радивчо Лукайчо
Живчо Лайчо
Сивчо Влайчо
Йовчо Клайчо

Яковчо Найчо
Ловчо Пайчо

Г ьовчо Райчо
Пръвчо Брайчо
Тръвчо Драйчо
Лявчо Крайчо

Грудчо Трайчо
Ечо Сайчо

Бечо Братайчо
Вечо Ротайчо
Гечо Станчо

Дечо Бейчо
Жечо Дейчо
Кечо Лейчо
Лечо Нейчо
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Пейчо Божелчо Г имчо Чанчо
Брейчо Темелчо Димчо Шанчо

Андрейчо Селчо Кимчо Енчо
Чейчо Петелчо Стоимчо Бенчо

Драгийчо Илчо Римчо Венчо
Илийчо Ланаилчо Тримчо Генчо

Марийчо Билчо Симчо Евгенчо
Ойчо Вилчо Русимчо Денчо

Бойчо Свилчо Тимчо Младенчо
Бобойчо Дилчо , Домчо Раденчо

Бойчо Божилчо Комчо Найденчо
Гойчо Лилчо Момчо Воденчо

Благойчо Милчо Томчо Студенчо
Драгойчо Им ИЛЧО Богумчо Женчо

Негойчо Данилчо Думчо Кенчо
Дойчо Станилчо Кумчо Ленчо

Рацойчо Стоилчо Г румчо Магдаленчо
Йойчо Пилчо Друмчо Мегленчо
Койчо Рилчо Струмчо Еленчо
Нойчо Кирилчо Шумчо Теленчо

Станойчо Крилчо Анчо Миленчо
Пойчо Василчо Байчо Менчо

Лепойчо Тилчо Хубанчо Каменчо
Ройчо Г руИЛЧО Ванчо Роменчо

Бройчо Филчо Иванчо Арменчо
Пройчо Болчо Ганчо Ерменчо
Тройчо Голчо Драганчо Руменчо

Тоичо Долчо Данчо Ненчо
Братойчо Йолчо Воданчо Стоенчо

Стойчо Колчо Г оданчо Пенчо
Вуйчо Николчо Жанчо Ренчо
Гуйчо Соколчо Божанчо Дренчо
Дуйчо Нолчо Зайчо Едренчо
Пуйчо Манолчо Лозанчо Коренчо
Руйчо Ролчо Канчо Кренчо

Г руйчо Солчо Милканчо Пренчо
гр  оТуичо Толчо Вълканчо Тренчо
Чикчо Чолчо Коканчо Френчо
Чокчо Вулчо Сланчо Сенчо

Алчо Дулчо Манчо Есенчо
Балчо Кулчо Диманчо Тенчо
Галчо Лулчо Шуманчо Обретенчо
Далчо Сулчо Найчо Ченчо
Калчо Вълчо Ананчо Шенчо
Лалчо Кълчо Панчо Инчо
Малчо Сълчо Спанчо Бинчо
Налчо Юлчо Ранчо Винчо
Палчо Гюлчо Бранчо Гинчо
Ралчо Люлчо Вранчо Динчо

Дралчо Дялчо Дранчо Радинчо
Кралчо Дамчо Миранчо Костадинчо

Салчо Камчо Г оранчо Кузинчо
1 алчо Ламчо Пранчо Кинчо
Халчо Маламчо Транчо Линчо

Мих алчо Рамчо Касанчо Г алинчо
Елчо Аврамчо Русанчо Калинчо

Белчо Г рамчо Танчо Малинчо
Велчо Тамчо Станчо Сталинчо
Гелчо Кемчо Кръстанчо Ангелинчо

Ангелчо Семчо Фанчо Илинчо
Делчо Темчо Стефанчо Милинчо

Неделчо Имчо Ханчо Столинчо
Желчо Заимчо Цанчо Минчо



Нинчо Лунчо Гапчо Форчо»
Танинчо Калунчо Дапчо Урчо-
Воинчо Колунчо Капчо Бурчо
Пинчо Мунчо Рапчо Дурчо
Ринчо Нунчо Крапчо Курчо

Заринчо Пунчо Трапчо Пурчо
Лазаринчо Сапунчо Липчо Сурчо

Маринчо Рунчо Копчо Чурчо
Саринчо Друнчо Хопчо Бърчо
Царинчо Перунчо Льопчо Гърчо
Иринчо Корунчо Дупчо Угърчо

Диринчо Трунчо Купчо Кърчо
Пиринчо Патрунчо Рупчо Петърчо
Дринчо Петрунчо Тръпчо Митърчо
Кринчо Сунчо Хюлюпчо Гюрчо
Принчо Тунчо Ляпчо Кюрчо-
Тринчо Татунчо Арчо Ярчо

Русинчо Хунчо Барчо Атанасчо
Тинчо Чунчо Варчо Хрисчо

Катинчо Ънчо Гарчо Русчо
Латинчо Бънчо Зарчо Кротчо

Златинчо Вънчо Назарчо Бучо
Кутинчо Гънчо Карчо Вучо

Пефтинчо Дънчо Макарчо Гучо
Финчо Кънчо Марчо Дучо
Хинчо Слънчо Камарчо Радучо
Чинчо Мънчо Парчо Кучо

Ончо Пънчо Сарчо Скучо
Бончо Брънчо Тарчо ЛучО'
Гончо Грънчо Царчо Илучо
Дончо Крънчо Ерчо Мучо

Андончо Трънчо Берчо Тучо
Зончо Алтънчо Верчо Чучо

Йончо Юнчо Герчо Дафчо
Кончо Янчо Керчо Седефчо
Лончо Траянчо Скерчо Стефчо

Калончо Мянчо Валерчо Йосифчо
Мончо Румянчо Мерчо Тифчо-

Лимончо Калоян чо Перчо Софчо-
Нончо Стоянчо Серчо Стофчо
Пончо Тянчо Бирчо Труфчо

Андрончо Бочо Вирчо Бахчо
Крончо Вочо Гирчо Стрехчо
Прончо Гочо Кирчо Трихчо
Трончо Дочо Мирчо Тихчо

Тончо Садочо Демирчо Дохчо
Телефончо Зочо Семирчо Нохчо

Цончо Йочо Пирчо Грохчо
Чончо Кочо Тирчо Рухчо

Гьончо Лочо Орчо Трухчо
Льончо Плочо Борчо Тухчо

Унчо Флочо Ворчо Братухчо
Паунчо Мочо Горчо Пръхчо

Бунчо Сочо Григорчо Ношчо
Вунчо Почо Дорчо Кушчо

Павунчо Брочо Тодорчо Трушчо'
Гунчо Грочо Зорчо Братушчо

Пагунчо Точо Йорчо Бъчо
Драгунчо Хочо Корчо Въчо

Дунчо Цочо Морчо Г ъчо-
Радунчо Чочо Норчо Дъчо

Кунчо Гьочо Порчо Къчо
Пекунчо Льочо Торчо Лъчо
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Бузьо 
Кузьо 
Вакьо 
Дакьо 
Лакьо 

Злакьо 
Накьо 
Ракьо 

Фракьо 
Сакьо 
Факьо 
Векьо 
Некьо 
Текьо 
Икьо 

Викьо 
Цвико 
Ликьо 

Иликьо 
Марикьо 

Чикьо 
Райкьо 

Стайкьо 
Нейкьо 

Донейкьо 
Илийкьо 

Ойкьо 
Пойкьо 

Стойкьо 
Неделкьо 
Василкьо 

Кулкьо 
Дуранкьо 

Френкьо 
Инкьо 

Маринкьо 
Веринкьо 

Конкьо 
Леонкьо 

Окьо 
Вокьо 
Докьо 
Нокьо 
Покьо 
Цокьо 

Граскьо 
Ескьо 

Рискьо 
Госкьо 
Гъскьо 

Кръскьо 
Букьо 
Цукьо 
Пъкьо 

Альо 
Бальо 
В альо 
Гальо 

Дальо 
Зальо 
Кальо 
Лальо 
Мальо

Пальо Вольо Ромьо
Ральо Гольо Аньо

Каральо Дольо Баньо
Бральо Зольо Ваньо
Кральо Кольо Ганьо

Сальо Нольо Даньо
Тальо Польо Жаньо

Стальо Рольо Джаньо
Хальо Крольо Заньо

Мих альо Xрольо Каньо
Цальо Тольо Ланьо
Чальо Стольо Сланьо

Дебльо Хольо Маньо
Убльо Цольо Наньо

Павльо Чольо Паньо
Ставльо Шольо Браньо

Игльо Карльо Храньо
Рогльо Скерльо Таньо
Бельо Мерльо Станьо
Вельо Кирльо Фаньо

Цвельо Върльо Ханьо
Дельо Хвърльо Цаньо

Недельо Кърльо Чаньо
Ж^льо Масльо Гривньо
Кельо Мисльо Тръвньо
Мельо Светльо Дагньо
Нельо Тотльо Драгньо
Пельо Ульо Игньо
Рельо Паульо Огньо

Дрельо Бульо Г адньо
Xрельо Вульо Радньо

Сельо Гульо Медньо
Тельо Г агульо Рудньо
Цельо Дульо Г ръдньо
Чельо Кульо Еньо

Шельо Лульо Беньо
Ильо Пульо Веньо

Бильо Рульо Геньо
Вильо Г рульо Деньо

Цвильо Хрульо Дженьо
Гильо Сульо Кеньо
Дильо Тульо Леньо
Жильо Стульо Меньо
Кильо Хульо Неньо
Лильо Цульо Пеньо
Мильо Чульо Реньо

Смильо Шульо Дреньо
Шмильо Пехльо Креньо

Пильо Бъльо Преньо
Сильо Въльо Опреньо
Тильо Къльо Треньо

Стильо Пъльо Теньо
Фильо Кръльо Ценьо
Хильо Съльо Ченьо
Цильо Гюльо Шеньо
Чильо Люльо Везньо

Влайльо Тюльо Иньо
Чайльо Бяльо Биньо
Ройльо Ляльо Виньо
Вакльо Ламьо Гиньо
Макльо Самьо Диньо
Ракльо Римьо Джиньо

Больо Комьо Зиньо
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Киньо Куньо Берьо Досьо
Линьо Муньо Жерьо Йосьо
Миньо Нуньо Зерьо Косьо
Ниньо Пуньо Мерьо Мосьо
Пиньо Руньо Серьо Дросьо

Гриньо Г руньо Терьо Тосьо
Тиньо Круньо Стерьо Хърсьо

Стиньо Туньо ферьо Кусьо
Финьо Фуньо Шерьо Русьо
Хиньо Цуньо Щорьо Брусьо
Чиньо Чуньо Дирьо Въсьо

Шиньо Шуньо Кирьо Пъсьо
Крайньо Рахньо Мирьо Фъсьо

Койньо Михньо Пирьо Батьо
Ройньо Дохньо Тирьо Ватьо
Макньо Вишньо Фирьо Гатьо
Димньо Бошньо Чирьо Катьо
Тимньо Ъньо Мокрьо Латьо
Комньо Бъньо Искрьо Златьо

Боньо Въньо Орьо Матьо
Воньо Гъньо Борьо Патьо
Гоньо Дъньо Зорьо Стратьо
Доньо Къньо Йорьо Фратьо
Йоньо Мъньо Корьо Татьо
Коньо Пъньо Морьо Фатьо
Лоньо Бръньо Форьо Бетьо
Моньо Г ръньо Хорьо Ветьо
Ноньо Кръньо Запрьо Цветьо
Поньо Тръньо Опрьо Кетьо
Роньо Цръньо Бистрьо Метьо

Г роньо Фъньо Бурьо Нетьо
Кроньо Яньо Згурьо Петьо
Проньо Мяньо Дурьо Тетьо

Тоньо Тяньо Зурьо Итьо-
Цоньо Липьо Мурьо Витьо
Чоньо Чипьо Нурьо Гитьо

Шоньо Опьо Пурьо Китьо
Г ьоньо Купьо Сурьо Митьо
Льоньо Рупьо Чурьо Питьо
Г арньо Барьо Шурьо Титьо
Карньо Варьо Гърьо Фитьо
Верньо Гарьо Църьо Хитьо
Черньо Дарьо Асьо Алтьо

Дворньо Зарьо Васьо Кантьо
Горньо Карьо Дасьо Лантьо
Торньо Марьо Касьо Пантьа
Бурньо Парьо Ласьо Пентьо
Бърньо Тарьо Власьо Минтьо-
Гърньо Фарьо Масьо Понтьо
Кърньо Царьо Насьо Тронтьо
Търньо Сребрьо Пасьо Чонтьо
Църньо Ламбрьо Г расьо Кунтьо

Красньо Добрьо Красьо Рунтьо
Босньо Г аврьо Есьо Чунтьо
Росньо Еврьо Бесьо Кънтьо

Стратньо Багрьо Десьо Трънтьо
Татньо Кадрьо Кесьо Ботьо

Кротньо Едрьо Месьо Готьо
Уньо Ендрьо Песьо Зотьо

Буньо Сендрьо Гисьо Мотьо
Гуньо Удрьо Письо Нотьа
Дуньо Къдрьо Бонсьо Потьо

Джуньо Ерьо Босьо Сотьо
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Тотьо
Фотьо

Мартьо
Кертьо
Куртьо
Къртьо
Настьо
Растьо
Рисзъо

Христьо
Гостьо

Кръстьо
Бутьо
Вутьо
Гутьо
Кутьо
Мутьо
Тутьо

Духтьо
Бътьо
Вътьо
Гътьо
Кътьо
Пътьо

Дрътьо
Крътьо
Кютьо
Пефьо
Дуфьо
Куцьо
Пещьо
Ищьо

Бощьо
Мощьо
Нощьо

П
Агап

Мискеп
Боголеп

Илип
Филип
Архип

Агоп
Родоп

Прокоп
Сироп
Карп

Поликарп
Хилюп

Р
Енгибар 

Севар 
Варвар 
Маргар 
Гъргар 

Джавдар 
Чавдар 

Божидар 
Скъпидар

Латидар 
Пандар 

Живодар 
Тодар 

Вардар 
Лазар 
Назар 

Слънчезар 
Лъчезар 
Елизар 

Велизар 
Велизар 
Пелизар 
Вилизар 

Цветизар 
Любозар 
Славозар 

Светлозар 
Среброзар 
Петрозар 
Златозар 
Светозар 
Цветозар 

Макар 
Поликар 

Ласкар 
Милар 

Колмар 
Геомар 
Кенар 
Кипар 

Гаспар 
Каспар 
Гашпар 
Кашпар 

Кесар 
Косар 
Татар 

Нестар 
Нистар 
Януар 
Сафар 
Тефар 

Теофар 
Бахар 
Тих ар 

Теохар 
Прохар 
Стохар 
Бацар 
Куцар 
Яшар 
Заер 

Рабер 
Тибер 

Дульбер 
Давер 
Мавер 

Ставер 
Север 

Аливер 
Оливер 
Уливер

Сивер 
Телвер 

Благовер 
Крюгер 
Ивидер 

Сидер 
Шидер 

Скендер 
Будер 
Пиер 

Кайзер 
Валер 
Илер 

Дайлер 
Владимер 
Полимер 

Станимер 
Стоимер 
Йосмер 

Революционер 
Бюхнер 

Бисер 
Косер 

Левтер 
Елевтер 
Юпитер 
Валтер 
Волтер 

Си л веете р 
Нестер 

Калистер 
Нистер 
Лефтер 
Стафер 

Калифер 
Калофер 

Нофер 
Малнихер 
Манлихер 
Малинхер 

Мицер 
Куцер 

Момчер 
Завир 
Аргир 
Везир 

Канозир 
Титамир 

Демир 
Велемир 
Огнемир 

Воемир 
Семир 

Кантемир 
Страшемир 

Владимир 
Градимир 
Алдимир 

Кандимир 
Будимир 
Божимир 

Дружим ир 
Стрезимир

Г алимир 
Велимир 

Желимир 
Селимир 
Полимир 

Планимир 
Бранимир 
Хранимир 
Станимир 
Пленимир 

Ценимир 
Звонимир 
Гоним ир 
Стоим ир 
Беримир 
Боримир 

Спасимир 
Красимир 
Десимир 

Хрисимир 
Златимир 
Братимир 

Стратимир 
Цветимир 
Алтимир 

Кантимир 
Властимир 
Христимир 
Страцимир 

Страшимир 
Воймир 

Стоим ир 
Строим и р 

Елмир 
Любомир 
Славомир 
Новомир 

Благомир 
Драгомир 

Богомир 
Радомир 

Правдомир 
Чедомир 

Звездомир 
Алдомир 
Чудомир 
Маломир 

Светломир 
Момир 

Стеномир 
Войномир 

Красномир 
Добромир 
Скоромир 
Петромир 
Хрисомир 

Татомир 
Светомир 
Цветомир 

Витомир 
Христомир 

By том и р 
Тихомир
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Стихомир Унисифор Тарас Лападаг
Исир Христофор Герас ж Благодат

Статир Прохор Вилдирас Ревокат
Салтир Ванчор Крас Евангелат

Псалтир Манчор Никитас Мила т
Псантир Бачор Анастас Филат

Сотир Петришор Фелдес Злат
ж Естир Митришор Филдес Скарлат

Зафир Г альор Агнес Скерлат
Калафир Митр ж Инес Стамат

Сафир Гмитр Жорес Игнат
Зефир Хлабур ж Долорес Йонат

Замфир Барбур Паис Брат
Занфир Лавур Радис Кубрат
Профир Къвур Аведис Кодрат
Порфир Благур Модис Ипократ

Бешир Гургур Саркис Сократ
Бишир Бендур Фироклис Страт

Шамшир Гаджур ж Семирамис Естрат
Чемшир Божур Дивинис Калистрат

Шемшир Меркур Деонис Стат
Чимшир Букур Дионис Мушат

Шимшир Гайнур Дафнис ж Елизабет
Арищир Спанур Лоис ж Ивет

Желибор Батур Парне ж Силвет
Елевор Артур Кипарис Богосвет
Извор Тутур Бойрис Радосвет
Явор Бацур Борис Калоцвет

Дагор Мацур Богор ис Доброцвет
Загор Пецур Лорис Златоцвет

Диагор Бачур Морис ж Одет
Игор Вачур Хрис ж Розет

Развигор Ванчур Нарцис Жулиет
Г лигор Танчур Еделвайс Милет
Г ригор Бишур ж Еделвайс Виолет

Богор Храбър Ортодокс Полет
Г ъргор Сребър Енгелс ж Пролет

Салвадор Цибър ж Флоранс Арлет
Видор Добър Франс Скерлет

Божидор Никандър Ханс Жанет
Изидор Касандър Негос ж Жанет
Исидор Александър Радос ж Жинет
Теодор Скафандър Фидос Арет
Феодор Искър Тодос Филарет
Фиодор Петър Хелиос Панарет

Тодор Калопетър Минелос Магрет
Агатодор Митър Анигнос Левит

Христодор Гмитър Рос Маргит
Тудор Димитър Барбарос Сплендит

Първозор Калистър Берое Афродит
Букор Нистър Христос Некит
Флор Вихър Марс Никит

Никанор Бацър Юлиус Елит
Янор Сокяр Мариус Полит

Пор Калус Иполит
Велисор с Добрус Юлит

Салватор Исус Леонит
Стратор Балас Хръс Арит
Виктор Влас Маргарит
Нестор Манас Т Харит
Нистор Танас Г аврит
Кифор Атанас Бобат Мадрит

Никифор Спас Сават Неофит
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Теофит 
Филакт 

Теофилакт 
Венедикт 

Рузвелт 
Ервант 
Визант 

Пселант 
Диамант 

Марант 
Хрисант 

Ксант 
Левент 

Климент 
Добрент 

Левонт 
Терапонт 

Клиянт 
Брилянт 

DtC Живот 
Херодот 
Фердот 

Панайот 
Филот 

Деспот 
Март 

Алберт 
Адалберт 

Умберт 
Роберт 

Курт 
Севаст 

Благовест 
Добровест 
Златовест 

Модест 
Ернест 
Калист 

Ернст 
ж Радост 

Август 
Либкнехт 

Мият

У
Мугу 

ж Аралу 
OfC Смару 

Михру

Ф
Склаф
Зараф
Сараф

Зограф
Сераф

Йоасаф
Седеф

Жозеф
Йосиф
Адолф

Якоф

X

Бах
Мах

Телемах
Страх

Войтех
Фридрих

Хенрих
Хайнрих

Юрих
Тих

Аспарух
Лъх

ц
Ивац

Здравец
Гелец
Ганец
Венец
Борец

Вълчец
Йониц
Стоиц

Франц
Констанц

Костанц
Кивуц

Драгуц
Лападуц

Радуц
Илиуц
Галуц
Бануц
Бенуц
Януц

Маруц
Мандруц

Патруц
Митруц

Ч

Новач
Керач
Рабич

Любич
Богич

Владич
Гладич

Радич
Мандич

Илич
Васкич
Лукич

Вацкич
Малич

Павлич
Ангелич

Ганич
Горнич

Янич
Парич

Телерич
Борич

Петрич
Спасич
Златич
Певтич
Цветич
Митич

Пефтич
Малкоч

Балуч
Тануч
Балюч

ш
Гагаш 

Драгаш 
Пендаш 

Андреаш 
Дакаш 
Тикаш 

Вълкаш 
Петкаш 
Балаш 
Белаш 
Тамаш 
Томаш 
Ганаш 

Динаш 
Минаш 

Маринаш 
Гераш 
Кираш 

Тодор аш 
Петраш 

Димитраш 
Маташ 
Наташ 
Таташ 
Петаш 
Миташ 

Насташ 
Пацаш 

Барбеш 
Мангеш 

Радеш 
Калеш 
Лалеш 
Малеш 
Милеш 
Колеш 
Занеш 
Ченеш 

Добреш 
Мокреш 

Пуреш 
Виш 

Савиш 
Гергиш 

Георгиш

Гьоргиш 
Гладиш 
Радиш 

Танкиш 
Сенкиш 
Чокиш 
Някиш 

Алиш 
Галиш 
Малиш 
Белиш 

Ангелиш 
Милиш 
Колиш 
Улиш 

Мулиш 
Юлиш 
Камиш 
Димиш 

Аниш 
Ваниш 
Наниш 
Таниш 

Станиш 
Девенииг 

Дениш 
Тениш 
Чениш 

Дивиниш 
Кониш 

Диониш 
Тониш 

Черниш 
Яниш 

Пепиш 
Париш 

Кипариш 
Патриш 
Згуриш 
Патиш 

Братиш 
Митиш 
Вотиш 
Мотиш 
Тофиш 

ою Бланш 
Лагош 

Драгош 
Могош 
Радош 
Федош 
Фидош 

Пандош 
Додош 
Тодош 
Лалош 
Милош 
Лолош 
Тимош 

Вилмош 
Тодорош 

Корош 
Торош
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Урош Първануш я м Матея
Пурош
Юрош

Гануш
Кануш Гая

Филотея
Доротея

Братош Мануш Драгая Ренета-Фея
Петош Нануш Палая Орфея
Митош Пануш Влая Цея

Кротош Тануш м  Влая м  Сазаия
Бартош Стануш Аглая Ламбия
Рабуш Цануш Яглая Евламбия

Камбуш Генуш Архилая Еврембия
Робуш Менуш Мая Лимбия

Барбуш Гинуш Жанина-Мая Олимбия
Първуш Динуш Томая м Тобия

Агуш Райнуш Паная м  Тубия
Драгуш Конуш Синая М Кумбия

Негуш Арнуш Рая Рисавия
Ангуш Януш Трая Октавия
Богуш Мянуш м  Исая Евсевия
Гогуш Баруш Стая Селвия

Г ергу ш Варуш Гостая Силвия
Гургуш Гаруш Чая Реасилвия

Гугуш Каруш Добя Ковия
Радуш Маруш Рагя Зеновия
Недуш Паруш Игя Зиновия

Райдуш Таруш Ангя Совия
Андуш Добруш Вангя Гия

Мандуш Андруш Богя Благия
П андуш Кируш Иоргя Пелагия

Додуш Боруш Юргя Фелагия
Гердуш Петруш Гюргя Панагия
Такуш Митруш Гадя Драгия
Лекуш Димитруш м  Федя м  Драгия
Никуш Уруш Кондя Пелегия

Бойкуш Батуш м  Валодя Лигия
Алкуш Гатуш м  Володя Филигия

Оганкуш Катуш м  Главея Рангия
Маркуш Матуш Славея Ренгия
Петкуш Патуш м  Славея Френгия
Читкуш Братуш Здравея Евлогия

Балуш Татуш Солвея Сергия
Галуш Митуш Соловея Г еоргия
Калуш Понтуш Цвея Гюргия
Лалуш Контуш Пелегея м Анадия
Малуш Махуш Дея Генадия
Палуш Промисъш Недея м  Генадия
Белуш Ангюш Орхидея м  Радия
Велуш Балдюш Кея Харадия

Ангелуш Малюш м  Лея Клавдия
Неделуш Палюш Джалея Ередия

Мелуш Делюш м  Малея м Саздия
Вилуш
Милуш Колюш Пантелея

Хелея
Лидия

Сандия
Ваклуш Люлюш Пантилея Мавродия

Голуш Ванюш м  Ах и лея м Мавродия
Колуш Г анюш Саломея Исодия

Николуш
Самуш Андреяш Нея

Виренея
м Методи я 

Петродия
Димуш Илияш Вишнея Леокардия

Вилмуш Петруняш Пея Тадия
Ромуш
Томуш Ю

м Пея 
м Андрея

Людия
Моисеия

Вануш
Ивануш* ж Панаю

Орея
Мойсея

Божия
Агнезия
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Кортезия Кателия
м  Акия Офелия

м  Гакия Хелия
м  Аргакия м Илия
м  Ордакия Сибилия

Палакия Бавилия
Пелакия Вергилия

м  Анакия Идилия
м  Минакия Лилия

Керакия Милия
Епракия ЕМилия

м  Тофракия Велмилия
м  Исакия Ванилия

м  Такия Корнилия
м  Антакия Добрилия
Севастакия Василия

м Севастакия Отилия
Векия Христилия

м Езекия Памфилия
Резекия Архилия

м Резекия Цилия
Венекия Цедилия

м Еникия Сицилия
Фикия Цицилия

Станкия Чечилия
Френкия Чичилия
Донкия Аршилия

Докия Клия
Евдокия Параклия

м  Ангелякия Хераклия
Валия Ираклия
Галия м  Ираклия

Евгалия Хариклия
Розалия Николия

Калия м  Николия
Амалия Толия

Наталия Анатолия
Авталия Юлия
Евталия Люлия
Русалия м  Мия
Павлия Саламия'
Севлия м  Еремия
Аглия м  Йеремия

Елия м  Иремия
Велия Евтимия

Савелия Елтимия
Вангелия Ефимия

Евангелия Хеомия
Ингелия Саломия
Клелия Икономия
Амелия Автономия

Камелия Еврумия
Томелия Ния
Румелия Стевания

Анелия Кания
Г анелия Мелания
Донелия Томания

Корнелия м  Анания
Плюнелия м  Янания

Крелия Обрания
Аурелия Урания
Веселия Софрания
Ерселия Павсания

Витания Припия
Султания Харалампия
Фотания Евлампия

Стания Олимпия
м  Стания Теопия

Фания Калиопия
Стефания м Прокоиия
Теофания Калопия
Орхания Топия
Евгения България

Еужения Дария
Миления м Азария

Френия Еликария
Сения Мария

Спасения Ева Мария
Есения Анамария
Ксения Донамария

Аксения Полинария
м  Ексения м  Висария

Поликсения Ефария
Ефросения Захария

Арсения м Захария
м Арсения Сребрия
Обретения м Чубрия

Девиния м  Ставрия
Зивиния Негрия

Вергиния м Андрия
Виргиния Индрия
Фругиния Сидерия
Вержиния Гликерия
Виржиния Еликерия

Дисиния Лукерия
Аксиния Валерия
Устиния Венерия

Юстиния Левтерия
Финия Елевтерия

Ракния Артерия
Ивония Лефтерия

Бегония Дзамферия
Македония Аргирия

Сидония Гликирия
Андония Мирия

Леония Кумрия
Теония Скумрия
Икония Гюм рия

Никония Г ригория
Калония Глория
Лемония Флория
Лимония Виктория

Соломония Оприя
Феврония Петрия
Андрония Димитрия

Верония м  Димитрия
Автония Ефрия
Антония Юрия

м  Антония Сия
Перуния Масия

Щиряния м  Манасия
Пия Танасия

Агапия Спасия
Преп ия Аспасия

Евпрепия Тасия
м  Алипия Анастасия
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Възкресил Евтихия Селя м Боя
Въскресия Ция Виля Воя

Паисия Венеция Каравиля Радивоя
м  Паисия Лукреция Лиля м  Радивоя

Таисия Лидия Миля м  Бративоя
Анисия Фелиция Смиля м  Добровоя

м  Дивинисия Патриция Василя Благоя
Рисия Летиция Филя м Благоя

Евпраксия Литиция Карафиля Драгоя
Епраксия Флоренция Оля м  Драгоя

Доксия Лудия 0  Воля м  Богоя
Евдоксия Люция Доля Доя

Досия Лучия Джоля м Радоя
Теодосия м Пащия Коля Зоя

м  Теодосия Майя Моля Коя
Евросия м Исайя Поля м Брекоя

м Доросия Стайя Роля м  Цикоя
Ефросия Андромакя Г агуля Моя

Христосия Раня Дуля Емоя
Филипсия X рюстакя Зазуля м Цаноя

11рокопсия Меня Бошуля Еноя
Русия Некя Зюмбюля м Станоя

Марусия Секя Пламя м Лепоя
Верусия Срекя Томя Роя
Севатия Маникя Дъмя Проя
Агатия Станикя Ваня Троя
Катия Марикя Даня м Братоя

Мелатия Фикя Каня Стоя
Златия Дайкя Маня м  Стоя
Ипатия Влайкя Саня Цоя

м  Ратия Дейкя Таня Даря
Стратия Войкя Фаня Заря

м  Стратия Дойкя Гривня Велизаря
Сатия Радойкя Беня Зоря

м  Истатия Станойкя Деня Буря
Светия Стойкя Женя Зуря

м Светия Билкя Сеня Ася
Валетия Руменкя Феня Крася
Милетия Влахинкя Богиня Тася

м  Милетия Бокя Княгиня Деся
Венетия Докя Сединя Песя

м  Аретия Милокя Киня Рися
Харития Нокя Саракиня Дося
Евантия Станокя Гъркиня 'Годося

Левантия Воскя Угриня Дуся
Ивантия Мукя Приня Маруся

Ливантия м Щукя Г рафиня Веруся
Ксантия Баля Аграфиня Катя

Сентия Валя Влахиня Натя
м  Авксентия Галя Полимня Кратя

Леонтия Каля Гримня Кетя
Валотия Раля Комня Петя
Милотия Краля Дъмня Сретя
Силотия м  Краля Радоня Витя

м  Филотия Сталя Л им оня Мотя
Евстатия Г арфаля Соня Фотя
Севастия Беля м  Цоня Астя

м  Пастия Веля Тория Настя
Кадефия Деля Дуня Нехтя

София Неделя Руня
м  Тофия Желя Михня I уя
Еморфия Скеля Вишня Груя

м  Малахия Анеля Боя Рашя
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