ОРОГРАФСКАТА ЛЕКСИКА В МИКРОТОПОНИМИЯТА ОТ ЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ

Гл. ас. д-р Надежда Данчева е магистър
по българска филология към Факултета по
славянски филологии и магистър по интеркултурни изследвания към Философския
факултет на Софийския университет
„Св. Климент Охридски“. Защитава дисертация за получаване на образователната и
научна степен „доктор“ през 2010 г. на тема „Диалектната лексика
в българската микротопонимия от Западна България (с оглед на
орографската лексика)“. От 2013 г. д-р Надежда Данчева е главен
асистент в Секцията по ономастика към Института за български
език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН. Научните ѝ интереси са в
сферата на ономастиката и граничните с нея науки като етимология, социолингвистика и други, а някои от основните ù публикации
са в областта на топонимията, антропонимията и хидронимията.

Надежда
Данчева

Бàбин кỳкул
Вишàя
Висотùн дол

ОРОГРАФСКАТА ЛЕКСИКА
В МИКРОТОПОНИМИЯTA
ОТ ЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ
Глàмея
Добрѐви долѝща
Дрàгьи равнѝща

Надежда Данчева

Кормѝнеш

www.press.bas.bg

Млàмол бàрата
Нùрска чỳкла
Понòрете
Пригортà
У̀ плато
Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“

Надежда Данчева
ОРОГРАФСКАТА ЛЕКСИКА
В БЪЛГАРСКАТА МИКРОТОПОНИМИЯ
ОТ ЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ

BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCES
INSTITUTE FOR BULGARIAN LANGUAGE
P R O F. LY U B O M I R A N D R E Y C H I N
Nadezhda Dancheva

OROGRAPHICAL LEXIS
IN THE MICROTOPONYMY
OF WESTERN BULGARIA

Sofia • 2020

Prof. Marin Drinov Publishing House
of Bulgarian Academy of Sciences

Б Ъ Л ГА Р С К А А К А Д Е М И Я Н А Н А У К И Т Е
И Н С Т И Т У Т З А Б Ъ Л ГА Р С К И Е З И К
„ПРОФ. ЛЮБОМИР АНДРЕЙЧИН“

Надежда Данчева

ОРОГРАФСКАТА ЛЕКСИКА
В БЪЛГАРСКАТА МИКРОТОПОНИМИЯ
ОТ ЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ

София • 2020

Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“

Обект на изследване в книгата са названията за релефни форми, или т.нар.
орографска лексика, която е запазена в микротопоними от Западна България.
Орографската лексика е ексцерпирана от близо 100 000 топонима, регистрирани
в бившите околии на територията на Западна България в съвременните ù граници. За да се очертаят основните процеси в разглежданата лексикална система,
се анализират около 17 000 микротопонима и 800 географски апелатива с тяхно
участие. Специално внимание се отделя на орографските термини и земеписните
микротопоними, възникнали в резултат на метафоричен пренос.
В изследването се прилагат етимологичният, генетичният, ареалният метод,
структурният и сравнителният анализ, също ономасиологичният и семасиологичният подход. В работата се изяснява какви названия се използват за назоваването
на един и същи географски обект, като за тази цел корпусът лексеми се разделя
на две основни тематични групи: Означения за изпъкнали земеповърхни форми
и техните елементи и Означения за вдлъбнати земеповърхни форми и техните
елементи. Чрез семасиологичния подход се установява системата от значения, характерни за географската терминология в състава на микротопонимията.
В книгата детайлно се описват речниковите особености на орографската лек
сика и се проследява нейната топонимизираща активност в микротопонимията от
изследваната област.
Очертаният корпус от географските апелативи следва да се използва за попълване на съвременните и историческите лексикални основи, реконструирани
от топоними, а изводите, до които се достига в изследването, ще помогнат да се
установи съществена част от лексикалните, структурните и словообразувателните особености на българската микротопонимия.

© Надежда Георгиева Данчева, автор, 2020
© София Любомирова Попйорданова, художник на корицата, 2020
© Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2020
ISBN 978-619-245-089-2

СЪДЪРЖАНИЕ

У В ОД – Предмет, обект, задачи и цели на изследването / 9
СЪК РАЩЕНИЯ / 11
П ЪРВА ГЛАВА / 13
Извори и методи на изследване. Географско-исторически и езикови
особености на терена. Tеоретична база на изследването / 13
1.
2.
3.
4.

Извори на изследване / 13
Методи на изследване / 14
Географско-исторически и езикови особености на терена / 15
Теоретична база на изследването / 18
4.1. Терминът микротопоним и неговото съдържание в ономастичната
литература / 18
4.2. Съдържание на понятията географски термин, орографски термин,
географска лексика, орографска лексика в ономастичната литература / 20
4.3. Аспекти на изследване на географската терминология в ономастиката / 24
5. Кратък преглед на българските изследвания по проблемите на географската терминология / 26
ВТО РА ГЛ А ВА / 30
Лексикално-семантична характеристика на орографската лексика с
топонимообразуваща роля в микротопонимията от Западна България / 30
1. Означения за изпъкнали земеповърхни форми и техните елементи / 33
1.1. Общи названия за възвишеност / 33
1.2. Названия за възвишеност по отличителни белези / 46
1.2.1. Апелативи, в значението на които е актуализиран семантичният
признак ’скалиста височина’ / 46
1.2.2. Апелативи, в значението на които е актуализиран семантичният
признак ’растителност’ / 50
1.3. Названия на части от структурата на възвишените форми на релефа / 51
1.3.1. Названия за върхове / 51
1.3.2. Названия за склонове и стръмни места / 54
5

1.3.3. Названия за склонове с южно изложение / 58
1.3.4. Названия за склонове със северно изложение / 61
1.3.5. Названия за равнина на височина / 62
1.3.6. Названия, основани на пространствени характеристики / 65
1.4. Названия за планински проход, теснина / 70
1.5. Названия за скала, камък, сипей, пещера / 78
1.5.1. Названия за скала, камък / 78
1.5.2. Названия за сипей / 84
1.5.3. Названия за пещера / 87
2. Означения за вдлъбнати земеповърхни форми и техните елементи / 88
2.1. Общи названия за ниско място / 88
2.2. Названия за низини по отличителни белези / 95
2.2.1. Апелативи, в значението на които е актуализиран семантичният
признак ’наличие на влага’ / 98
2.2.2. Апелативи, в значението на които е актуализиран семантичният
признак ’покрит с растителност’ / 104
2.3. Названия за ями / 105
ТРЕТА ГЛ АВА / 110
Речникови особености, топонимизираща активност и разпространение
на орографската лексика в микротопонимията от Западна България / 110
1. Речникови особености на орографската лексика с топонимообразуваща роля в микротопонимията от Западна България / 110
1.1. Орографска лексика, която изгражда основния речников фонд на
българските диалекти или общия фонд / 110
1.2. Орографска лексика, която можем да отнесем към собственодиалектния фонд на лексиката на българските говори, т.е. лексика, известна само в отделни микрорегиони / 111
1.3. Орографска лексика, която можем да отнесем към т.нар. семантични диалектизми / 113
2. Орографска лексика и микротопоними, възникнали по пътя на преносната употреба / 113
2.1. Микротопоними, образувани от или с участието на термини, възникнали в резултат на метафоричен пренос / 114
2.2. Микротопоними, образувани от или с участието на апелативи, които се приближават до функцията на орографски термин / 118
2.3. Микротопоними, образувани от или с участието на апелативи, неизпълняващи функцията на орографски термин / 119

6

3. Произход на орографската лексика в микротопонимията от Западна
България / 121
3.1. Старинни, редки и изчезнали думи в микротопонимията, орографска лексика с избледняло или променено значение / 121
3.2. Заимстваните апелативи в говорите и тяхното отражение в микротопонимията / 124
4. Топонимизираща активност на орографската лексика в състава
на микротопонимията от Западна България / 126
4.1. Топонимизираща активност на орографската лексика за изпъкнали
земеповърхни форми и техните елементи / 128
4.2. Топонимизираща активност на орографската лексика за вдлъбнати
земеповърхни форми и техните елементи / 135
4.3. Топонимизираща активност на орографската лексиката, употребена
по метафоричен път / 136
ИЗВОДИ / 139
ЛИТЕРАТУРА / 147
ИЗТОЧНИЦИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ / 154
АЗБУЧЕН ПОКАЗАЛЕЦ НА ТЕРМИНИТЕ / 155
РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК/ 162

7

УВ ОД
Предмет, обект, задачи и цели на изследването

Микротопонимите привлякоха вниманието ми с лингвистичната информация, която носят – с тяхната близост до нарицателните имена, с тяхната семантична мотивираност, и с факта, че са тясно свързани с местния диалект. Затова
предмет на изследване в книгата е именно лексикалният състав на микротопонимията, по-конкретно на микротопонимите от Западна България.
Обект на изследване са названията за релефни форми, или т.нар.
орографска лексика.
Работата има за цел да събере, систематизира и анализира орографската
апелативна лексика, имаща топонимообразуваща роля в западнобългарската
микротопонимия. Акцентира се върху лексикално-семантичните и ареалните
особености на този тип лексика. Очертаният корпус от географските апелативи
следва да се използва за попълване на съвременните и историческите лексикални основи, реконструирани от топоними, а изводите, до които се достига в
изследването, ще помогнат да се установи съществена част от лексикалните,
структурните и словообразувателните особености на онимите от Северозападна и Югозападна България.
С цел да се представи обширният корпус от орографска лексика, онимизиран в микротопонимията, се отделя специално внимание и на орографските
термини и микротопоними, възникнали в резултат на метафоричен пренос.
За постигане на поставените цели е необходимо да се решат следните задачи:
• да се осъществи подробна и точна регистрация на орографската апелативна лексика, която се среща в микротопонимията;
• да се определят ареалите на микротопонимите от дадени орографски
термини;
• да се представят в хомогенен вид значенията на отделните лексеми – записани на терен от топонимистите;
• да се откроят географски апелативи, които са включени единствено в
ономастичните трудове, или географски значения, които не са отбелязани в българската лексикография;
• да се обособи орографска лексика, която е част от старинните, редките
или изчезналите нарицателни в езика ни;
• да се установят заетите и адаптирани орографски термини, взели участие в образуването на микротопоними от Западна България;
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• да се изследва съотношението на общонародната и локално ограничената орографска лексика в микротопонимията от изследваната област;
• да се проследи активността на топонимизация на този тип лексика;
• да се установят различителните и общите лексикални особености на
микротопонимите от Северозападна и Югозападна България.
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СЪК РА ЩЕНИЯ

Белосл – Белослатинско
Берк – Берковско
Ботевгр – Ботевградско
Брезн – Брезнишко
БЕР – Български етимологичен речник
БТР – Български тълковен речник
вж. – виж
Врач – Врачанско
Год – Годечко
Гоцед – Гоцеделчевско
ГСБКЕ – Граматика на съвременния български книжовен език
Дупн – Дупнишко
ЗБ – Западна България
Ихтим – Ихтиманско
Кюст – Кюстендилско
Лом – Ломско
МИ – местни имена
Монт – Монтанско
Пирд – Пирдопско
п – пъти
прх. – произход
Разл – Разложко
Радом – Радомирско
РБЕ – Речник на българския език
РРОДД – Речник на редки и остарели диалектни думи
Самок – Самоковско
Санд – Санданско
СЗ – Северозападна България
Соф – Софийско
срв. – сравни
ЮЗБ – Югозападна България
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П Ъ Р В А ГЛ А В А
Извори и методи на изследване. Географско-исторически
и езикови особености на терена.
Tеоретична база на изследването

1. Извори на изследване
Орографската лексика е ексцерпирана от близо 100 000 топонима, регистрирани в бившите околии на територията на Западна България. Не са обект на
внимание местните имена извън съвременните граници на България. Анализирани са около 17 000 микротопонима и близо 600 географски апелатива с тяхно
участие – достатъчен обем, за да се очертаят основните процеси в разглежданата лексикална система и техните характерни особености.
Като извори на изследване се включват публикуваните трудове и тези, до
които е намерен достъп. Това са монографиите за местните имена от Западна
България на: Ив. Дуриданов, Местните названия от Ломско; Д. Михайлова,
Местните имена в Михайловградско1, Местните имена в Берковско, Местните имена в Ботевградско; К. Попов, Местните имена в Белослатинско; Б.
Николов, Топонимията на Врачанска околия; Й. Заимов, Местните имена в
Пирдопско, Принос към проучване на Самоковската ономастика; Б. Симеонов,
Етимологичен речник на местните названия от Годечко; К. Попов, Местните
имена в Разложко, Местните имена в Гоцеделчевско (Неврокопско); Йордан
Еленин, Топонимията на Дупнишко; А. Чолева-Димитрова, Топонимията на
Радомирско и В. Велев, Местните имена в Брезнишко; Иван Умленски, Местните имена в Кюстендилско2. За изясняването на спецификата на географската
терминология допринасят и изследванията от областта на българската диалектна лексикология и лексикография3.

В дисертацията се използва Монтанско.
За по-голяма краткост изворите на изследването по-нататък се съкращават по следния начин: Белосл, Берк, Ботевгр, Брезн, Врач, Год, Гоцед, Дупн, Кюст, Лом, Монт, Пирд,
Радом, Разл, Самок.
3
Българската наука разполага с речници за селскостопанската, пастирската, шивашката, грънчарската терминология, за народните названия на растенията, животните и пр.,
но не и с диалектен терминологичен речник за народната географска терминология. Подробен преглед на диалектната лексикография прави Т. Бояджиев (вж. Бояджиев 2007: 27;
вж. също Василева 2009: 17).
1
2
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2. Методи на изследване
Използваната методика е продиктувана от спецификата на проучвания материал и от целите и задачите на изследването. На първо място, основата на
изследването се поставя чрез инвентаризация на ономастичния материал (по
терминологията на А. Суперанская) (Суперанская 1986: 201) и в частност класификация на имената с оглед на семантичната им мотивираност – предмет
на анализ са всички микротопоними, включващи в състава си орографски термин. Прилагат се етимологичният (ограничава се до свеждането на имената
до апелатив или собствено име (вж. Жучкевич 1968: 103; Суперанская 1986:
206), генетичният (установява се произходът на отапелативните местни имена), ареалният (изясняват се ареалите на отделните лексеми, онимизирани в
микротопонимията) метод. За ареалната характеристика на микротопонимите
се използват административно-териториални единици (околии). Очертаването
на ареалите се основава на сходство на основите на имената и на техните компоненти (Суперанская 1986: 198–214).
Отношение към работата има и анализът на основите, чието приложение
е с непосредствено отношение към семасиологичния аспект на изследване на
онимната лексика. Онимните основи се отделят в хода на структурния анализ
(Суперанская 1986: 201–208).
Темата предполага и прилагането на метода на сравнителния анализ, посредством който се изясняват общите и отличителните черти на микротопонимите от Северозападна и Югозападна България4.
Като основни аспекти на ономастичното изследване се определят ономасиологичният и семасиологичният5.
Ономасиологичният подход изследва начина на назоваване на предметите
и понятията – интересно е да се види какви названия се използват за назоваването на един и същи географски обект. За тази цел корпусът лексеми се разделя
в две основни тематични групи, които от своя страна се подразделят на по-мал-

4
Според Й. Заимов статистичният и картографският метод също са приложими към
микротопонимите. Така например резултатите от проучванията върху български географски имена с -jь показват, че много микротопоними не отговарят на особеностите на местния говор и крият старинни елементи, а „Чрез посочените методи микротопонимията може
да ни даде плътна и жива картина на географското разпространение на имената, да ни очертае ареалите със старинни елементи и така да ни даде данни за по-стара фаза от развоя
на говора и дори на езика, който може да осветли откъм граматичен строеж и речников
състав“ (Заимов 1973: 6).
5
Тези методи на изследване са приложени в трудовете на Ив. Кочев, Гребенският говор в Силистренско. С особен оглед към лексикалната му система. – Трудове по българска
диалектология. Т. 5. София, 1969, с. 88–181, на В. Радева, Селскостопанската лексика на
централния балкански говор. – Българска диалектология. Проучвания и материали, кн. 9.
София, 1979, с. 79–223 и др. За географския и семасиологичния аспект в ономастичните изследвания вж. и Суперанская, А. В. Теория и методика ономастических исследований (в соавторстве с Н. В. Подольской, В. Э. Сталтмане, А. Х. Султановым). Москва, 1986, с. 222, 229.
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ки подгрупи: Означения за изпъкнали земеповърхни форми и техните елементи
и Означения за вдлъбнати земеповърхни форми и техните елементи.
Чрез семасиологичния подход се установява системата от значения, характерни за географската терминология в състава на микротопонимията.

3. Географско-исторически и езикови особености на терена
Важна предпоставка за реализиране на изследването е да се конкретизира
теренът на ономастичното проучване, а именно Западна България. Според III и
IV том на Българския диалектен атлас (БДА) в Северозападна България влизат
земите, „ограничени от следните граници: на изток 25-ия меридиан, на север
– р. Дунав, на запад – границата с Югославия и на юг – билото на Стара планина по линията между Троян – Карлово, Етрополе – Златица, непосредствено
северно от София, Брезник до държавната граница“ (БДА IV 12). В границите
на Югозападна България влиза областта „включена между държавната граница
с Югославия на запад, 25-ия меридиан на изток, държавната граница с Гърция
на юг и южните склонове на Стара планина по линията Карлово – София –
Брезник на север“ (БДА III 12). Докато в БДА не се прилага обикновеният географски принцип и се включва материал главно от села със старо местно българско население, села, единни по говор – в топонимните монографии, както и
в настоящия труд се включват имена от всички села от бившите околии. Така
подбирането на материала в изследването се основава на географския принцип,
т.е. включва се орографска апелативна лексика и микротопоними с нейно участие, които са регистрирани на територията на Западна България, независимо
от населението на селищата към бившите околии (старо или преселническо)6.
Известно е, че в бългaрската ономастична наука топонимният материал се събира според административно-териториалното деление на страната по околии
до 1959 г. Този начин на изследване дава известно основание границата на проучваната в изследването територия да се съгласува със съвременното административно-териториално деление на страната и със съвременните райони за
планиране (вж. Копралев 2001)7.
В географско отношение територията на Западна България има удивително разнообразен релеф. Срещат се широки равнини и планински местности,

6
Вж. подробно Карта на диалектната делитба на българския език. Изд. „Проф. Марин Дринов“. По данни на физикогеографското и социално-икономическо райониране,
които се прилагат в географската наука, разглежданият материал спада към следните териториални единици: Михайловградска (Монтанска) област съвпада със Северозападния
социално-икономически район, Софийска област съвпада с Югозападния район (вж. География на България 1989: 270).
7
Тези райони са съобразени с административно-териториалното деление на България, регламентирано със Закона за административно-териториалното устройство и Закона
за регионалното развитие. Територията на Северозападния район е разположена между
р. Искър на изток, р. Тимок на запад, р. Дунав на север и билото на Стара планина на юг.
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в които се врязват дълбоки речни дефилета или полета. От северната част на Западна България, между долината на р. Тимок и вододела на р. Искър и р. Вит, се
простира Западната Дунавска равнина. Тя се отличава с равнинно хълмист релеф.
На юг от Дунавската равнина е разположена Западната област на Предбалкана,
която има хълмист и нископланински релеф, а на юг от Предбалкана е Главната
старопланинска верига. Западната подобласт е разположена между долините на
р. Тимок и Ботевградската седловина. Южно от Стара планина е западната част
на т.нар. Преходна планинско-котловинна област, където е Краищенско-Ихтиманската подобласт. Тук са разположени планинските редици Планско-Завалска,
Верило-Руйска и Конявско-Милевска; също Ихтиманска Средна гора, включваща Лозенска планина, Вакарелска, Белица, Еледжик, Септемврийски рид. Планинските ридове са разделени от Габерска, Софийска, Трънска, Брезнишка, Пернишка, Радомирска, Треклянска, Кюстендилска, Самоковска и други котловини.
В най-южната част на страната е Рило-Родопският масив, който включва Осоговско-Беласишката планинска редица, Рила, Пирин, Родопите и котловините,
по които са ориентирани долините на р. Струма и р. Места. Разложката и Гоцеделчевската котловина изграждат Местенската гребенова долина (Георгиев 1979:
309, 342, 361; География на България 1977: 47–48, 106).
Географските условия са обусловили появата и специфичността на
орографската терминология, а по отношение на релефа повечето от изследваните околии се очертават като планински и полупланински. Релефът в западната част на Старопланинската верижна система, на Преходната планинско-котловинна област, на Западните Родопи и Осоговско-Беласишката крайгранична
планинска област се определя като планински (География на България 1997:
106). В съгласие с Н. Ковачев, който разделя бившите околии на планински,
планинско-предпланински, предпланинско-полски и полски, Ломско и Белослатинско се определят като полски, Михайловградско (днес Монтанско), Берковско и Врачанско – като предпланинско-полски, Пирдопско и Радомирско – като
планинско-предпланински (Ковачев 1968: 223)8.
По отношение на етничния състав на населението следва да се отбележи, че за Западна България е характерна демографска устойчивост и липса на
големи и разнопосочни миграционни премествания, каквито са характерни за
източните български земи. Прегрупиранията на населението в Северозападна България са имали главно локален характер и не са променяли съществено

Северната граница на Югозападна България преминава по билото на Стара планина от
връх Ком през Искърския прелом до Манаселска река. На изток границата е очертана само
по поречието на р. Места. Южната граница съвпада с държавната граница на Република
Гърция, а западната съвпада с държавните граници с Република Македония и СР Югославия (Копралев 2001: 12, 43).
8
Вж. подробно и Михайлова 1984: 5; Михайлова 1986: 5; Попов 1950: 7; Николов
1997: 10; Заимов 1959: 7; Симеонов 1965: 491; Михайлова 2008: 9; Еленин 2006: 7–8;
Велев 2009: 9–10; Чолева-Димитрова 2009: 6–7; Иванов 1996: 7; Попов 1979: 5; Иванов
1996: 5.
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демографската картина. Почти половината от селищата в Северозападна България са стари, с коренно (автохтонно) население. Основните миграционни процеси са от старопланинските области на север към Дунавската равнина. Например в Белослатинско коренното население е по-малко в сравнение с придошлото от старопланинските райони. Най-интензивните преселнически движения се
извършват в края на XVIII и началото на XIX век. Причините са политически
– свързани с войните, които Турската империя води с Русия и Австро-Унгария,
и с националноосвободителните борби на българския народ, както и икономически – обусловени от социално-икономическите промени.
Югозападна България също не е засягана от масови миграционни процеси,
което до голяма степен се дължи на планинския характер на областта. Старото (коренното) население е съсредоточено главно в планинските райони и във
високите планински полета и котловини. Икономическите причини за преселванията имат главно локален характер, а политическите засягат българското население, останало след 1878 и 1913 г. извън променените граници на България.
В немалка част от селищата са се настанили преселници от по-далечни области,
главно от селища извън държавните граници на България (например в Гоцеделчевско, Петричко и Санданско) (вж. подробно поместената литература по
въпроса в БДА IV 12–21; БДА III 12–19).
Съдейки по местните имена, в най-общи линии върху формирането на
западната топонимия са оказали влияние следните преселнически движения:
заселването в Северозападна България на татарски преселници през втората
половина на XVIII век, след Кримската война; преселническото движение на
власи главно в крайдунавските села от края на XVIII век (така например бреничените са донесли от Влашко МИ Групаня, МИ Гургул в Белослатинско); заселването на българи от Сърбия (имена с дж < dj и ч < tj като Веджа̀, Га̀чи, имена
с © > у като Дуб, Гу̀зер); преселници от западните краища – Белоградчишко,
Трънско, Брезнишко, Пиротско и Царибродско (имена от прил. на -чки като
Евара̀чки дол, Ру̀чка падѝна, За̀ечка падѝна; имена с наст. -ъц: Венъ̀ц, Кла̀денъц;
българи от Македония) (Дуриданов 1952: 15–17; Михайлова 1984: 75–76; Михайлова 1984: 75–76); потурчването на ловешките и тетевенските помаци и тяхното проникване в Белослатинско; заселването в Белослатинско на български
родове от балканските села във Врачанско, Ботевградско и Тетевенско (Попов
1960: 7–15); помохамеданченото българско население и пастирското турско население (юруците) в Родопите, използвало високите планински пасища през
времето на османското владичество, също заселването на бежанци от Сярско и
Зърновско (Гърция) след Първата световна война в Разлог, Бачево, Баня и Белица (Попов 1979: 5–13; Иванов 1996: 56–57).
Въпреки изброените преселнически движения на територията на Западна
България в своята цялост западнобългарската топонимия е от славянски произход. Микротопонимите са главно български по произход или възникнали на българска почва. Български имена са не само тези, чиито основни елементи са със
славянско потекло, но и тези, възникнали на българска почва. Това са имена като
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Баиръ, Ендекъ, Бандерата, образувани от нарицателни от неславянски произход,
но влезли в речниковия състав на общобългарския език, или Моллатица, Султаница, които са български по структура (Дуриданов 1952: 120). Малкият брой
местни имена от чужди думи говори за чисто християнско население.
Сравнително най-много турски имена от изследваната територия се срещат
в Пирдопско, Разложко и Гоцеделчевско. В Пирдопско български са 5200 имена, турски – 584. Българските имена обхващат както равнинните, така и планинските части, докато турските преобладават в равнините, тъй като там турското
население е било гъсто. Най-много турски имена има в западния край на Златишкото поле, а Златица е бил главният турски град в околията. От турски произход са и имената в Златишката планина (Заимов 1959: 97–99). В разложката
топонимия от 4108 имена 441, или 10,7%, са турски, а хибридните двуосновни
названия са 484, или 11,78% (Попов 1979: 77). В Гоцеделчевско от 8500 имена
382, или 4,51%, са турски (Иванов 1996: 66). За съпоставка турските имена в
Монтанско (Михайловградско) от общо 7049 са 13 (Михайлова 1984: 75–76), а
във Врачанско от 15 530 имена турски са 6 (Николов 1997: 81–83). В Разложко
и Гоцеделчевско има и най-много гръцки имена.
Географско-историческата характеристика на територията от българското
историческо землище, която обхваща изследването, определя редица номинативни особености на микротопонимите.

4. Теоретична база на изследването
В изследването е възприет основен терминологичен апарат, с помощта на
който се разкрива взаимодействието между микротопонимията и орографската
апелативна лексика. Ключови термини са микротопоним, местно име (МИ),
орографска лексика, географски термин, терминология, апелатив, диалектно
име, топонимизация.
4.1. Терминът микротопоним и неговото съдържание
в ономастичната литература
Терминът микротопоним възниква по аналогия на термини като микро
ландшафт, микрорелеф, микрофлора, микрорайон и др. Възприет е в Англия,
Америка (microtoponymy), Франция (microtoponymie), скандинавските страни
(microtoponymi) и други за названия на малки обекти, използвани от малка група хора. Появява се в края на 50-те години на XX век. За първи път се среща в
работата на О. С. Мельничук Топонiмiка Кодимьского району Одескоi области,
1957 г., а терминът микротопонимия – в статията на Ян Свобода К slovanske
onomastike terminologii, I Międzynarodowa slawistyzna konferencja onomastyczna.
Warzawa-Kraków, 1961. Първият повод, когато микротопонимията става предмет на специално обсъждане, е през 1964 г., когато Московският държавен
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университет и топонимната комисия на Московския филиал на географското
общество провеждат съвещание по микротопонимия. В статиите, поместени в
публикувания след съвещанието сборник „Микротопонимия“ (1967 г.), се дават
различни определения на понятието микротопоним.
Оказва се, че в ономастичната литература сравнително често установяването на границата между микро- и макротопоними се оказва условно.
На първо място, различните автори отнасят названията на различни географски обекти към микротопонимията. Западнославянските топонимисти причисляват към този клас оними названията на полета, ниви, пасбища, горски участъци
(Šmilauer 1963: 8), А. Суперанская изключва названията на улици, на части от
улици и квартали (Суперанская 1967: 32), като по-късно пояснява, че улиците
не могат да се включат в категорията микротопоним нито по размер, нито по
известност, нито по честотност на употреба, нито по първичност на названията (Суперанская 1973: 165–170) и т.н. Различните класификации са обусловени
именно от факта, че микротопoнимите са названия на малки обекти, но всъщност
размерът е само един от критериите за отнасянето на топографския обект към
категорията микро- или макротопоним. Съществена специфика на микротопонимите е, че те не са известни на широк кръг от хора и имат ограничена сфера на
употреба. Степента на известност е характерна за големите обекти. Наименованията на малките села например са близки до микротопоним, но се отличават с
това, че фигурират в справочниците по административно-териториално деление
и на картите с районен мащаб. Те са писмено закрепени, официално признати,
макар и с регионален мащаб. Микротопонимите са лишени от този признак –
фигурират само в устната форма на езика, обслужваща неголям колектив от хора,
обикновено жители на едно село. Разбира се, микротопоними могат да фигурират
и в художествените текстове (вж. Суперанская 1973: 1651–70).
В топонимната литература често се обсъжда и връзката микротопонимия/
диалектна лексика. Много изследователи анализират микротопонимията като
особена група в топонимната система, като подчертават, че тя се отличава с диалектен характер на формите и лексемите (вж. Подольская 1965: 213). В действителност диалектната лексика е интересен и богат източник за образуването на
този вид оними. Връзката микротопонимия/диалектна лексика се проявява на
фонетично, словообразувателно, граматично, лексикално ниво. Тъй като микротопонимите имат ограничена сфера на употреба, няма съществена причина,
която да налага промяната на тези имена и съответно замяната на диалектните
лексеми или афикси с книжовни. Предложеното изследване ясно показва, че
основният корпус оними са диалектните микротопоними, т.е. възникнали на
основата на диалектна географска лексема, с нейно участие или с диалектен
формант9.
9
За отправна точка в изследването се вземат посочените от Н. Подольская значения
на термина диалектно име: 1) име, възникнало на основата на диалектна лексема или
формант; 2) диалектен вариант на име (Подольская 1988: 56).
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В топонимната литература се обсъжда и проблемът за непродължителността на съществуване на микротопонимите. Според едни автори тези имена
често се менят и изчезват, според други – микротопонимите се отличават със
значителна устойчивост. В тази връзка съществен критерий, който характеризира микротопонимите, засяга фазата на развитие на онимите. Много топонимисти споделят мнението, че микротопонимите са по-малко формализирани от
макротопонимите и съответно са по-близки до нарицателните имена (Карпенко
1967: 17–18). Според А. Суперанская микротопонимите са първично именувани обекти, които още не са констатирани като топоними. Така всички естествено дадени названия преминават през категорията микро-, преди да изгубят
мотивираността си и да се превърнат в топоним. Авторката различава микро- от
мезо- и макротопоним по линията понятийност–непонятийност, системност–
асистемност: микротопонимите са понятийни и несистемни, и по отношение
на процеса на формиране за тях е характерен стадий на микроименуване (ако
блато е назовано Блатото) (Суперанская 1973: 165–170). М. Ангелова-Атанасова споделя този факт и допълва, че „...микротопонимите, които са пределно
ясни по отношение на форма, значение и принцип на номинация и в много отношения се отличават с голямата си вариативност поради незавършения процес
на онимизация, създават специфичен ономастичен фон, на който функционират
онимите, при който процесът на онимизация е отдавна завършил...“ (Ангелова
-Атанасова 1996: 83).
Като работна дефиниция на термина микротопоним в изследването се
приема следната: „название на малък географски обект, който има тясна сфера
на употреба, функционира само в пределите на малка територия, известен е
само на тесен кръг хора“ (Чолева-Димитрова 2002: 23)10. Когато се набляга на
разликата микро-/макро- в топонимията, се използват термините микротопоним/макротопоним.
4.2. Съдържание на понятията географски термин,
орографски термин, географска лексика, орографска лексика
в ономастичната литература
По своята същност географската терминология е част от лексикалната система на езика. Географските термини и собствените имена принадлежат към
два различни класа лексика – апелативната и онимната. Близостта на двата класа думи е обусловена от факта, че, първо, назовават едни и същи географски

10
В книгата термините микротопоним и местно име се използват като синоними.
Според Л. Димитрова-Тодорова терминът местностно (теренно) име не трябва да се смесва с названия като местно име, микротопоним или ороним. Авторката определя термина
местно име като идентичен с термина топоним, който включва в себе си теренни имена,
ороними, хидроними и ойконими. Към микротопонимите тя отнася названията на терени
с малки размери, микрооронимите и хидронимите (Димитрова-Тодорова 2003: 165–166).
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обекти и второ, географските термини активно се подлагат на топонимизация.
Въпреки че много от думите са преминали в научния език, други са изчезнали
от говоримия език или са променили своето значение, днес огромна част от тях
са фиксирани в събрания през времето топонимен материал. Причината за това
може да се търси в значително по-бавното изменение на онимната лексика, за
разлика от апелативната (вж. Суперанская 1986: 83).
Особено важен в това отношение е анализът на микротопонимите. Освен
че фиксират географските особености на района, микротопонимите отразяват
разнообразието от народогеографската терминология (Мурзаев 1970: 21). Затова систематизирането на географската терминология в специални речници
е от огромо значение – както за топонимията, така и за науки, с които ономастиката се намира в тясна връзка. Тази лексика заслужава подробно изследване
именно заради възможността да се проследят сложните взаимоотношения със
собствените имена. Изучаването на семантиката на географската терминология
е важно за установяване пътя на онимизация на апелативната лексика. В статията си Onomasticon slavicum. Етапы развития ономастической лексикографии
С. Роспонд акцентира вниманието върху факта, че най-актуалната задача на
славянската топонимия е създаването на речници на географските апелативи,
които попълват съвременните и историческите лексикални основи, реконструирани от топоними (Роспонд 1980: 221–226).
В българската наука географската лексика не е добре проучена. От една
страна, тя е разпръсната в тълковните, етимологичните, топонимните, общите речници на някои говори и специализиранaта географска лексикография, от
друга, като източник за образуването на огромен брой географски названия все
още не е подложена на специално проучване. Проблемът, който поставя Н. Ковачев пред българските топонимисти и географи, а именно събирането и проучването на географската терминология от цялата страна с крайна цел създаване
на пълен Речник на народните географски термини в България по подобие на
речника на Э. Мурзаев Словарь местных географических терминов, е актуален
и днес. По думите на ономаста „С оглед на създаването на Речник на народните
български географски термини е необходимо специално проучване на топонимията ни“ (Ковачев 1973: 77–79; 1987: 75) .
В българското научно пространство отсъстват и ономастични речници с
основните топооснови, което затруднява началния етап на ономастичните, в
частност топонимните изследвания. Това е една от причините, поради които
липсват и изводи за това кои географски термини най-често се превръщат в
онимни основи, какви са структурните и словообразувателните особености на
топонимите с тяхно участие (вж. Суперанская 1986: 42). Географската лексика,
запазена в българската топонимия, е изследвана фрагментарно и все още не е
подложена на пълно и организирано лексикографско описание.
В ономастичната литература се срещат названията географски термин,
местен географски термин, народен географски термин, номенклатурен термин, топографски термин, индикатор, нарицателно име, в англоезичната
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литература – generic term (Мурзаев 1970: 16; 1974: 95). Особен интерес за изследването представляват същността и обемът на понятието географски термин (вж. Ковачев 1973: 77–78; 1980: 199).
Терминологичното словосъчетание народен или местен географски термин е прието в руската и българската литература. Под народен термин се разбира „нарицателно име или словосъчетание, по-често диалектно по произход, назоваващо различни обекти и явления от физическата география“. Н. В. Подоль
ская отдава предпочитание на предполагащото по-малка локалност съчетание
„народный термин“ (Подольская 1970: 54).
Систематизирайки топонимите от географска лексика, ономастите обикновено сочат като географски термини названия на орографски и хидрографски
обекти като бара, вир, баир, гребен, рид, поляна, пещера и т.н. Следователно в
българските монографични топонимни изследвания като географски термини
се посочват думи, означаващи обекти от физическата география. На практика
обаче някои автори отнасят към сферата на географската терминология думи,
обозначаващи селскостопански, промишлени и транспортни обекти, като завод, път, мост и т.н. Така например, описвайки географската терминология в
Севлиевско, Н. Ковачев включва названия от селскостопанската лексика като
свина ’кошари за свине’; място, дето са пасли свине; солище, полугар ’кошара
за добитък’; катун ’цигански и влашки шатри’; котор ’примитивна ниска колиба от камъни и плочи’; копанина ’нива, получена от изкоренена гора’ (Ковачев
1961: 11–20). Според Ковачев понятието географски термин трябва да разшири
своя диапазон на значение, като обхване и думи, свързани с ойконимията, с
растителни асоциации и със селскостопанската география. Авторът дава следното определение за географски термин: „общонародни или местно ограничени думи, означаващи орографски, хидрографски или аграрностопански обекти
като нарицателни имена“, които чрез онимизация се превръщат в първични
топоними или участват като втори компонент в двусъставни топоними (Ковачев
1973: 77–79; Ковачев 1987: 75, 86).
Приложената от Н. Ковачев (Ковачев 1973: 77–99) систематизация на географската лексика е най-близко до класификацията на руския учен В. Жучкевич,
който диференцира 6 групи географски имена според значението им: 1) общо
географски (ландшафтни); 2) хидрографски; 3) орографски; 4) геоботанични;
5) отнасящи се към типа поселение и жилище и 6) икономикогеографски, които
могат да бъдат подразделени на промишлени, селскостопански, транспортни
(Жучкевич 1970: 139; Жучкевич 1980: 37–38). На практика тези систематизации се оказват най-изчерпателни от географска гледна точка, тъй като покриват
почти всички направления в географията. Почти, защото не включва ветровете,
които спадат към климатологията, а авторът не посочва такава група термини.
Невключването на тази група е напълно основателно, тъй като е от значение
фактът, посочен от Э. Мурзаев, че те рядко се подлагат на топонимизация, поради което авторът не ги включва в своя речник на географските термини (Мурзаев 1984: 7).
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Колебанията между учените относно обема на понятието географски термин произтичат от факта, че географията се поделя на две големи направления – физическа и социално-икономическа, всяко от които използва различни термини. Най-общо физическата география се поделя на геоморфология,
хидрология, климатология и ландшафтознание, а социално-икономическата –
на география на населението, на селищата, на производството, на транспорта и
разни други хибридни между тях направления. Както е посочено в първия тематично подреден речник на ономастичната терминология, един от основните
принципи в ономастиката е да се погрижим да съгласуваме лингвистичната и
географската терминология (Основен систем и терминологиjа на словенската
ономастика 1983: 49). Когато става дума за географски имена, мотивирани от
вида на географския обект, има значение фактът, че част от земеделската лексика е предмет на социално-икономическата география. Т.е. част от земеделската
лексика се разглежда в географията на производството, известна и като география на селското стопанство.
Макар да обединяват повечето опити за групиране на географската лексика,
споменатите класификации в по-голяма степен са съобразени със спецификата
на географската, а не на лингвистичната наука. Тези систематизации се основават на различни критерии от топонимното разделение на групите Имена, свързани с природата/Земеписни имена и Имена, свързани с човешката дейност,
прието в българската ономастика. Най-често в българските топонимни трудове
към първата група спадат имена от географски термини, имена според различни
признаци, пространствени белези, отношение към други обекти, във връзка с
растителност и животни, а към втората – имена във връзка със занаяти, търговия,
земеделие, горско стопанство, скотовъдство, култови обекти и т.н. Така топонимите, мотивирани от географски термини, семантично се обособяват в отделна
група, към която авторите причисляват имена, мотивирани главно от орографски и хидрографски термини като било, бърдо, могила, чука, блато, своге и
пр. Изхождайки от опита на чуждите автори, създали речници на географската терминология като речника на Joseph Schütz Die geographische Terminologie
des Serbokroatischen, 1957 г., Peter Nitsche Geographische Tеrminologie des
Polnischen, 1964 г., също на Э. Муразаев Словарь народных географических
терминов, 1984 г., Р. Малько Географическая термология чешского и словацкого языков, 1974 г., Н. Толстой Славянская географическая терминология, 1969
г., Б. Видоески Географската терминологиjа во диjалектите на македонскиот
jазик, 1999 г., Э. Григорян Речник на местните географски термини в българския и македонския език, 1975 г., следва да заключим, че всички изследователи включват в речниците общи географски термини за земеповърхни форми,
орографски, хидрографски и морфолого-вегетативни термини (вж. подробно
Данчева 2008: 35–46). Групите термини, отнасящи се към типа поселение, жилище и икономическо-географските термини (промишлени, селскостопански,
транспортни), остават извън лексикографските систематизации, освен в случаите, когато географските термини преминават в групата на селскостопанската
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лексика и обратно. В тази връзка интерес представлява изследването на руската
учена Ю. Азарх, която изучава диалектни названия от селскостопанската лексика и обръща внимание на факта, че често географските термини могат да преминат в групата на селскостопанската лексика и обратно. Например березник с
първоначално значение ’брезова гора’, по-късно ’брезова гора, предназначена
за сечене’ и т.н. (Азарх 1970: 78, 79).
В конкретното ономастично изследване се приема следната позиция:
Географски термини са общонародни или местно ограничени думи, указващи вида на географския обект: 1) означения за води и свързани с тях обекти;
2) означения на изпъкнали земеповърхни форми; 3) означения на вдлъбнати земеповърхни форми; 4) означения на морфолого-вегетативни форми; 5) общи означения на земята и на земни участъци, които участват активно в образуването
на топонимите (вж. Мурзаев 1974: 22; Дуриданов 1963: 191–215) – подялбата на
материала (използван от Ив. Дуриданов) е основана на географския критерий,
приложен от J. Schütz.
Орографски термин е общонародна или местно ограничена дума, с която
се назовават изпъкнали или вдлъбнати земеповърхни форми.
Различават се понятията географска/орографска лексика и географска/
орографска терминология. Приема се, че значението на лексемата е по-широко от значението на географския термин. В границата на нейната семантична структура се включват и значения, които нямат отношение към релефа, а
често географското значение е получено на основата на преносното значение.
Географският термин е равен на лексема, ако последната в говорите има само
земеписно значение.
Терминът лексема се употребява наред с название и наименование, като с
това се подчертава номинативната функция на езика.
Взаимодействието между микротопонимия и орографска апелативна лекика се разкрива чрез процеса на топонимизация – един от най-старите начини
за образуване на географските имена.
4.3. Аспекти на изследване на географската
терминология в ономастиката
Известно е, че както лингвисти, така и географи, картографи и историци
от цял свят участват активно в събирането, систематизарането и изучаването на
географските термини.
Тъй като географските термини присъстват в огромно количество топоними, тяхното изучаване се е превърнало в едно от плодотворните направления в
славянската топонимия. Библиографията на статиите, монографиите, сборниците и речниците, посветени на тези проблеми, съдържа хиляди работи с различен обем и съдържание. На изучаването на отделни групи географски апелативи са посветени изследванията на В. М. Мокиенко „Лингвистический анализ
местной географической терминологии“, 1969 г.; Н. В. Бурко „Орографическая
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лексика в орловських говорах“, 1998 г.; Л. Г. Невская „Балтийская географическая терминология“, 1997 г., в което изследване се съпоставят балтийската
географска терминология и славянската; В. Л. Васильев „Новгородская географическая терминология“, 2001 г., в чието изследване географските апелативи се
анализират на източнославянски фон и т.н.
Различните лингвистични цели налагат множество различни аспекти на изследване на географската терминология.
Поради голямата повтаряемост на термини от тюркски и други езици в ред
названия, по аналогия на суфиксалния метод в славянската топонимия, като
част от формантния метод в топонимията намира място „методът на географските термини“ (Мурзаев 1970: 4; Поспелов 1970: 96–104).
Други изследователи класифицират географските термини в зависимост от
корелацията диалектно/книжовно. Така например Г. П. Бондурак систематизира три групи термини: 1) общи за книжовния език и всички диалекти, напр. река,
гора, болото; 2) термини, които се срещат в книжовния език и в някои говори
– често значението е различно; 3) диалектни термини с ограничена териториална употреба и отсъстващи в литературния език. Авторът подчертава практическото значение за картографията и административните органи за изучаването
на диалектните географски термини, които по правило не се заменят със синонимни от книжовния език (Бондурак 1970: 128–130). Анализирайки сложното
взаимодействие между географските апелативи и имена, както и принципите
на тяхната класификация, Н. К. Флоров обръща внимание на тривиалността
на лексикално-семантичната класификация на термините и имената и на лингвистичния функционален аспект на тези езикови единици. Така Флоров класифицира узуални и диалектни термини и имена, от които може да се отделят
семантични, лексикални, словообразувателни и други диалектизми. Авторът
смята, че могат да се обособят: 1) отапелативни названия, които принадлежат
на книжовния език; 2) локални названия, известни само в топонимията на Западен Сибир и близките му територии; 3) отапелативна лексика, известна само в
отделни микрорегиони (Флоров 1982: 40–43)
Н. В. Подольская обръща внимание на мястото и ролята на диалектните
термини в научната терминология. Като основни функции на народните термини тя определя способността им: 1) да назовават различни видове географски
обекти; 2) да служат като основа за образуване на топоними и 3) да бъдат използвани в качеството на научни термини (Подольская 1970: 54–59).
Н. Толстой разглежда диалектните термини във връзка с въпроса за славянската прародина. Ученият изследва семантичния развой на географските апелативи от славянски произход и отделя четири големи групи лексика
(вж. Толстой, 1969). Същият автор обръща внимание на факта, че в научните
работи е задължително да се изследват поотделно книжовната и диалектната
географска терминология (Толстой 1970: 46–53).
В търсене на определени лингвистично-етнически ареали А. К. Матвеев
изследва ролята на географските термини в субстратната микротопонимия.
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Авторът различава пет групи термини в зависимост от две неща: 1) тяхната употреба като детерминати или употребени самостоятелно в качеството на микротопоними и 2) според наличието или отсъствието им в лексиката на народните
говори (Матвеев 1970: 106–119).
Изхождайки от разпространението и функциите в езика, Э. М. Мурзаев разграничава родови и видови термини, границата между които не е категорична.
Родовите обозначават крупни елементи от релефа, хидрологията и почвено-растителната покривка като река, езеро, блато и т.н. Видовите термини характеризират по-ограничени елементи от географската среда, като тяхната функция
е не да обобщават, а да фиксират специфичните черти на обектите, например
затон, рукав, гребень, голец, белок и др. (Мурзаев 1970: 18–19).
Повечето от тези изследователи изхождат от убеждението, че географската
(общонародна или местно ограничена) терминология е неизчерпаем източник
за попълване на нашите знания за ландшафтните особености и лексикалното
богатство на диалектите. Различните видове диалектизми, фиксирани в микротопонимията, представляват ценен езиков материал за народните говори, а
отдавна забравените и излезли от употреба думи бележат неоценим принос към
историческата лексикология.

5. Кратък преглед на българските изследвания
по проблемите на географската терминология
Формирането на българската географска терминология е започнало преди векове. Освен в географската и топонимната литература, предназначена за
специалисти и неспециалисти, тя често се среща в краеведските трудове и в
произведенията на българските писатели. Интересът към този клас лексика възниква още с изследванията на краеведи и пътеписци като К. Иречек, П. Делирадев, Г. Гунчев и други, както и с преводните и полуоригинални учебници по
география, издадени преди Освобождението, които „поставят на здрава основа
географската ни терминология от чужд (гръцки, латински, западноевропейски
и руски) и домашен произход“ (Ковачев 1987: 39, 77).
Първият регионален речник на българските географски термини Географските названия в централния родопски говор е съставен от етнографа и фолк
лорист С. Шишков. Речникът е публикуван в кн. 2, 3–4 на списание „Родопски
напредък“, 1909 г. и включва 103 основни лексеми.
Посветена на географската терминология е статията на Владимир Георгиев
от 1961 г. Die Verteilung von dol, dere, bara, reka in der bulgarischen Toponymie
(Георгиев 1961).
Географската лексика е обект на изследване в работата на Ив. Дуриданов Географската лексика на старобългарския език с оглед на праславянски.
Това е първият труд, в който географската лексика се анализира като цялостна
система. Материалът се опира главно на старобългарски писмени паметници
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от X–XI в., а подялбата му е основана на географския критерий, приложен от
J. Schütz. Вследствие на тази класификация Ив. Дуриданов разграничава споменатите вече семантични групи лексика: 1) означения за води и свързани с
тях обекти; 2) означения на изпъкнали земеповърхни форми; 3) означения на
вдлъбнати земеповърхни форми; 4) на морфолого-вегетативни форми; 5) общи
означения на земята и на земни участъци (Дуриданов 1963: 191–215).
Огромни заслуги за проучване на проблемите на географската лексика в
топонимната литература има Н. Ковачев. Особено внимание заслужава неговото изследване Географската лексика в топонимията на Северна Средна
Стара планина, в рамките на което, ученият поставя изключително важния
въпрос за обсега на понятието „географска лексика, географски термин“
(Ковачев 1973: 77–78). Ценността на статията е и в това, че се анализира
връзката между географската терминология и топонимията, като взаимоотношенията и френквентността им се илюстрират чрез статистическа обработка.
Нагледно е приведен фактът, че в изследваната област, Северна Средна Стара
планина, от общо 25 182 топонима 7298, или 28,98%, са образувани от или
с помощта на географски термин. Териториално Н. Ковачев разглежда географските термини по околии (бившите Габровска, Севлиевска и Троянска
околия), семантично ги систематизира в групите оронимични, хидронимични
и ойконимични географски термини от типа на село, колиба, махала. Отделно
термините са групирани по чист и свързан вид, реализиран в топонимите
(Ковачев 1973: 77–99).
Макар да не се основава на топонимен материал, съществена за прегледа е работата на Н. Ковачев Географската лексика в пътеписите на Иван
Вазов. В нея ученият отново разширява броя на географските термини с
лексеми, които отразяват не само хидронимни и орографски обекти, но и
с термини за селища и техни части като колибак, улица, чаршия; термини,
свързани с понятия или представи за наличие или липса на растителност,
животински видове или човешка дейност като голина, паша, мера; термини
за пътни съоръжения и пътища като друм, завой, падало и т.н. (Ковачев 1980:
197–221).
Географската терминология е обект на изследване в статиите на Ат. Саламбашев Географски термини в топонимията на Смолянско и Маданско
(Саламбашев 1976: 35–37); на Е. Иванова Народните географски термини в
топонимията на Ловешки окръг (Иванова 1986: 195-200); на Й. Иванов Неизвестни географски термини в българската топонимия: скърка и аргач (Иванов
1979: 325–327), на Г. Риков Българските диал. мръцкам ’топя нещо във вода
или друга течност’ (Самоковско) и мрака ’ниско водно място’ (Граово) (Риков
1989: 144–146), в които авторите си служат с топонимен материал. Следва да се
спомене и статията на Л. Йорданов Старинни думи в българския език за местности, където е имало гора (Йорданов 1983: 142–147), в която се илюстрира
топонимизиращата функция на разгледаните нарицателни, произлезли от старобългарски думи.
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Голяма част от метафоричните термини в българската топонимията са
проучени от Л. Димитрова-Тодорова. В работата Български географски термини и топоними по части на тялото на човека и животните за първи път
системно се разглеждат географски термини от анатомичната лексика, срещани в българската топонимия (Димитрова-Тодорова 1988: 259–266). Един
от изводите, до които достига авторката, е, че в процеса на номинацията се
дава предпочитание на тяснолокални диалектни думи. Интерес заслужава и
изследването Анатомична лексика в българската географска терминология
и в българската топонимия (вж. Димитрова-Тодорова 1987: 109–124). В него
се проследява развитието на значението на голям брой нарицателни с анатомично съдържание, „които, преминавайки в географски термин, получават
ново географско съдържание“. В труда се потвърждава заключението на руския учен Э. М. Мурзаев, че метафоричните географски термини и топоними
са универсална закономерност за всички езици (индоевропейски, угрофински, тюркски, семитски и т.н.) (пак там 110, 123). В статията Метафорични
названия в българската хидронимия Л. Димитрова-Тодорова прави подробен
семантичен анализ на метафоричните хидроними и разглежда голям брой
географски термини, получени по пътя на преносната употреба (ДимитроваТодорова 1989: 91–97).
Географската терминология в топонимията е обект на изследване още в
трудовете на Мария Ангелова-Атанасова Лексикалната основа на българската и лужишката топонимия (Доклад на немско-българска конференция по
ономастика в София през 1990 г.) и Някои наблюдения над географската терминология и топонимията в произведенията на писателите от Търновската
книжовна школа (Ангелова-Атанасова 1994: 369–376).
В статията Из географската терминология на румънските документи от
XIV–XVI в. Т. Балкански анализира термини от великобългарските грамоти и
намира техни паралели в българската топонимия, с което доказва, че те са елемент от българската географска терминология. Извеждат се непознати дотогава
в ономастичната литература значения на географски термини от топонимията
ни. Такива са значението ’вид възвишение, обикновено продълговато; рид’ за
термина градище; географското значение ’хълм или планина с остри върхове,
остър връх’ за българското костур(а); значенията ’прибрежен храсталак’, ’ливада’ за термина завои (Балкански 1993: 505–514).
Ранното присъствие на много географски термини в езика ни доказва Лора
Тасева в книгата си Българска топонимия от гръцки и сръбски средновековни
документи. Авторката анализира обема на семантичните сфери, отразени в топонимията на византийските и сръбските юридически документи от XII–XV в.
За целта проследява предпочитанието към определени апелативи и топонимни
модели. Така например става ясно, че в групата названия според семантиката на
мотивиращата основа, като вдлъбнатини, дупки, се обособяват 27 имена от 11
корена и т.н. (Тасева 1998: 105).
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Посветени на проблемите на географската лексика са изследванията на Г.
Клепикова Болг. бара, баруга и родственные географические термины в других
славянских языках (Клепикова 1974: 595–604), на Э. Григорян: Термины для обозначения водного источника в болгарском и македонском языке (Григорян 1974:
235–242); вече споменатият речник Словарь местных географических терминов болгарского и македонского языков (Григорян 1975); Болгарская местная
географическая терминология (семантический аспект) (Григорян 1977) и Некоторые семантические явления в болгарской географической терминологии
(Григорян 1978: 101–106). От значение за българската наука са също работите
на Б. Видоески Термини за блатни терени во македонскиот диjалектен jазик
(Видоески 1980: 85–93), речникът Географската терминологиjа во диjалектите на македонскиот jазик (Видоески 1999) и др.
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В Т О РА ГЛ А В А
Лексикално-семантична характеристика на орографската
лексика с топонимообразуваща роля в микротопонимията
от Западна България

Изучавайки взаимоотношенията между лексикалните единици, лексиколозите и диалектолозите обособяват различни типове групи от думи – семантични, тематични, терминологични, понятийни полета и др.11 Предложеното
изследване няма за цел да се спира на особеностите на различните лексикални
систематизации, но за да се обоснове изборът на приложената тук систематизация, следва да се посочат някои основни положения.
Терминът семантично поле е създаден от немските лингвисти в началото
на XX век. В дадено семантично поле думите се свързват смислово въз основа на предметите, явленията и свойствата, отразени в техните значения. Всяко
семантично поле има обединяваща тема. Така се получават т.нар. тематични
групи. Определянето на състава на тематичните групи е въз основа на извънезикови предметно-логически фактори и компонентите на тези групи невинаги
са тясно свързани от лингвистична гледна точка. Семантичното поле е езиково
явление. За да обособим семантично поле, трябва да се обединят думи от една
и съща част на речта и да се открие диференциалният семантичен признак в
значенията на думите12 (вж. подробно Мутафчиев 1971: 27–38).
В зависимост от материала и задачите на изследването географската терминология е обединена в две големи тематични групи: Означения за изпъкнали
земеповърхни форми и техните елементи и Означения за вдлъбнати земеповърхни форми и техните елементи13. Това групиране е продиктувано от спе-

Вж. Уфимцева, А. Н. Опыт изучения лексики как системы. М., 1962.
Например в семантичното поле на названията на иглолистните дървета бор, ела,
хвойна, смърч не може да се включи думата дърво, чийто семантичен признак има друга
степен на абстракция. Докато всяко семантично поле има обединяваща тема, не всяка
тематична група представлява семантично поле. Обединяването на думите в лексикалносемантични групи (ЛСГ) е приложено в изследването на В. Радева за селскостопанската
лексика на централния балкански говор, където авторката разкрива многобройните смислови връзки, характеризиращи думата като основна единица на лексикално-семантичната
система на езика (вж. Радева 1979: 128–132).
13
В славянската лексикология се отделя значително място именно на предметно-тематичното изучаване на лексиката, като се изследват отдели тематични обединения като
географска, роднинска, селскостопанска терминология и др. Това позволява да се разграничат значенията на думата, да се установяват ареалните връзки в лингвогеографски план
и да се разкрият семантичните връзки и взаимоотношенията между думите, обединени в
дадената предметно-тематична група лексика (вж. Радева, В. Селскостопанската лексика
на централния балкански говор. – Българска диалектология, кн. 9, 1979, с. 80).
11

12
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цификата на изследването, което обхваща апелативна орографска лексика, реконструирана от микротопонимията на относително голяма географска територия, като вниманието е съсредоточено върху географски понятия, обозначени
с думи, които много често не са еднозначни в говорите. Проучването не цели
изчерпателен семантичен анализ на всички значения на думите.
Географската лексика в състава на тези две тематични групи е разпределена в по-малки групи на основата на извънезикови критерии, обусловени от тясната връзка на лексиката с екстралингвистичната действителност, както и на основата на близостта на лексикалното значение на думите. Думите са подредени
в азбучен ред. Първо се дават домашните, след това – чуждите. Следователно:
• Реконструираната оттопонимна лексика се анализира в зависимост от
нейната предметна и тематична съотнесеност (т.е. критерий за обединение на
думите е общността на означените с тях реалии).
• С цел да разкрие системният характер на изследвания лексикален материал се прилагат два взаимно допълващи се метода: ономасиологичен метод
(изследва как се именуват дадени понятия или явления) и семасиологичен (изследва значението на думите)14.
• Доколкото в лексикалната система на диалектите съществуват и тясно си
взаимодействат локално ограничени и общонародни елементи – обект на изследване са всички фиксирани на дадената територия названия за изпъкнали и вдлъб
нати форми на релефа (позитивни и отрицателни релефни форми – по терминологията на Л. Димитрова-Тодорова) (Димитрова-Тодорова 2001: 299). Целта е да се
представи обширният корпус от орографска лексика, онимизиран в микротопонимията. В последвалите изводи вече се разграничават общонародната лексика и
лексикалните и семантични диалектизми (вж. Бояджиев 2007: 31–32).
• Семантичната интерпретация на лексемите е следната: Думите се тълкуват чрез посочените в лексикографията значения (съответно чрез посочените от
топономистите значения), като стремежът е да се уточни семантичната динамика на географските названия.
• Анализът на лексемите се съпровожда с етимологични бележки (в някои
случаи) и с точна географска фиксация на всяка лексема. За ареалната характеристика се използват административно-териториални единици (околии).
По принцип групирането на лексиката по тематични групи, свързани с определен
кръг от понятия, се отнася до ономасиологичната характеристика на лексиката. Предимството е, че ономасиологичният подход дава възможност да се проучат близки по значения
думи или думи, свързани с определен кръг от понятия, които отразяват близки явления
от реалния живот (Левковская 1962: 45; Кочев 1969: 91–92). Ив. Кочев обединява лексикалния материал тематично в лексикали групи (природа, бит и пр.), които се делят на
лексикални редове (цит. съч., с. 92). Изхожда се от реалията към понятието и неговата
различна номинация в диалектите. Ономасиологичният подход е тясно свързан с метода
на лингвистичната география, чрез който се съставят диалектни атласи (БДА. Обобщаващ
том 2001: 49; Радева 1979: 89). На лексикалните карти в атласа названията са обединени
според принадлежността си към различни тематични кръгове (къща; растения; животни;
човек и неговото тяло и т.н. (вж. БДА. Обобщаващ том 2001: 45–46).
14
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• Не се изследват вариантите на една дума, а именно названията, които означават едно и също понятие, имат тъждествени коренни и словообразувателни
морфеми, но се различават във фонетичния състав, разпределението на фонемите или мястото на ударението. Фонетичните варианти като връх//върх само се
регистрират, без да са подложени на анализ15.
• В края на описанието на думата се посочва илюстративен топонимен материал от включените монографични изследвания.
• Подялбата на материала е основана на географския критерий, приложен
от J. Schütz , 1957 и P. Nitsche, 1964.
1. Означения за изпъкнали земеповърхни форми и техните елементи
1.1. Общи названия за възвишеност
1.2. Названия за възвишеност по отличителни белези
1.2.1. Орографски апелативи, в значението на които е актуализиран семантичният признак ’скалиста височина’
1.2.2. Орографски апелативи, в значението на които е актуализиран семантичният признак ’покрит с растителност’
1.3. Названия на части от структурата на възвишените форми на релефа
1.3.1. Названия за върхове
1.3.2. Названия за склонове и стръмни места
1.3.3. Названия за склонове с южно изложение
1.3.4. Названия за склонове със северно изложение
1.3.5. Названия за равнина на височина
1.3.6. Названия, основани на пространствени характеристики
1.4. Названия за планински проход, планинска теснина
1.5. Названия за скала, камък, сипей, пещера
1.5.1. Названия за скала и камък
1.5.2. Названия за сипей
1.5.3. Названия за пещера

15
Такъв анализ би бил особено продуктивен в едно чисто диалектоложко изследване.
Причината за това е, че основа на проучване е топонимен материал, който по правило се
отличава с по-големи ареали на дадените лексеми вследствие на исторически причини и
следователно включва лексеми, привнесени от разнородни говорни области, поради което голям брой от тях не съдържат закономерните фонетични облици, присъщи на даден
говор. Разбира се, като цяло топонимията на дадена околия отразява фонетичните особености на говорите на нейната територия, но трудно на базата на топонимията бихме
достигнали до някакви категорични закономерности относно фонетичните особености на
говорите. Това се постига в диалектологията и в изследвания, посветени на конкретни
фонетични или други закономерности.
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2. Означения за вдлъбнати земеповърхни форми и техните елементи
2.1. Общи названия за ниско място
2.2. Названия за низини по отличителни белези
2.2.1. Орографски апелативи, в значението на които е актуализиран семантичният признак ’наличие на влага’
2.2.2. Орографски апелативи, в значението на които е актуализиран семантичният признак ’покрит с растителност’
2.3. Названия за ями
1. Означения за изпъкнали земеповърхни форми и техните елементи
1.1. Общи названия за възвишеност
В тази група се включват апелативи с обобщено значение ’високо място’.
Макар рядко да се онимизират в микротопонимията, на първо място се отделят названията за възвишености с големи размери.
гора̀: Терминът се среща във всички славянски езици. Основното значение на гора днес е ’място, обрасло с дървета’, стб. гора е означавало ’планина’
(вж. БЕР I 264; Schütz 19576: 22). През XIV век апелативът гора̀ приема значение ’лес’ и е изместен от планина̀ (вж. Димитрова-Тодорова 2001: 300; вж. и
Кандева-Радева 1981: 573–576). Остарялото значение ’планина’ на старобългарската дума гора се пази в макротопоними като Чѐрна гора̀, Срѐдна гора̀.
Днес можем да открием МИ като Дебѐлата го̀ра, т.е. широк планински хребет
в Гоцед (Иванов 1996: 98); Цъ̀рна гора, стар снишен планински масив, който
огражда от югозапад Брезнишко (Велев 2009: 453) и др., които пазят старото
значение на апелатива.
дял: Терминът дял//дел е повсеместно разпространен в микротопонимията. От общите названия за възвишеност с големи размери това нарицателно се
очертава като най-разпространен орографски термин. Дял означава ’част, получена при делене; вододелен планински връх; рът между долове’ (Ботевгр)
(вж. подробно БЕР I 472); вж. стб. δýëϊ ’хълм, рид’ (Заимов 1952: 111). Значенията, които посочва Геров, са ’връх на планина, на бърдо, отгдето и на двете
страни иде нанадолнище; климаш, превал, бърдо, хълм, могила, връх, рид’
(Геров I 391), а в старинни микротопоними с -jь от Троянско и Тетевенско
намираме запазено значението ’вододелен връх’ (Заимов 1973: 52). В РБЕ
думата дял със значение ’връх на планина’ е отбелязана с бележка диалектно,
в БТР като диалектно значение е посочено ’било на планина, превал’ (РБЕ IV
599; БТР 1995: 204).
Едносъставни и двусъставни топоними от дял//дел срещаме в цяла Западна България. Географските значения, с които терминът е онимизиран,
са ’бърдо, рид’ (Дуриданов 1952: 111); ’било, връх, дял’ (Михайлова 1984:
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104; Михайлова 1986: 78); ’височина, било, бърдо, рът или хребет, дял’ (Николов 1997: 174); ’било, вододелен връх, граница’ (Чолева-Димитрова 2009:
187); ’планински (вододелен) връх (Иванов 1996: 107); ’вододелна рътлина’
(Заимов 1959: 39). В Ботевгр дел е със значение ’обособена с долове височина
по било на планина’ (Михайлова 2008: 124). Наблюденията над релефните форми показват, че терминът участва в микротопоними, назоваващи главно рътове
с ливади или гори, много рядко планински гребен. От вида на географските
обекти в Монт и Берк може да се заключи, че терминът е синонимен на рът.
Във Врач с нарицателното дел са назовавани височини с ливади и пасища, но
терминът е онимизиран и в значение ’дял на планина’ – югоизточният дял на
Врачанската планина носи името Ба̀зовски дел; дял на височината Беговѝще е
Беговѝшки дел; Бежа̀нов дел е дял на Бежанова могила. От вида на географските обекти в Брезн може да се заключи, че думата е синоним на вододел, тъй като
почти във всички случаи нарицателното означава ’високо място, което разделя
два речни басейна’ (Велев 2009: 224). В Лом се среща само едно едносъставно име от този термин Дѐловете, хълм (Дуриданов 1952: 132). В микротопонимията на Белосл, Пирдоп, Год и Разл апелативът не е топонимизиран.
Хълмове в Дупн и Гоцед носят имена Дѐло (Дупн) и Дя̀ли (Гоцед); срв. Ра̀ вни
дел, високопланинско пасище, Ра̀ нков дел, възвишение (Ботевгр). Този славянски термин е запазен в румънски документи от XIV–XVI век с по-старото
си значение ’планина, хълм’, запазено и днес в рум. deal (Балкански 1993: 508).
Умал. делѐц е запазено в един едносъставен микротопоним Делѐц, връх с пасище (Врач) (Николов 1997: 174).
планина̀: Нарицателното планина̀ има три значения: 1) ’голямо земно
възвишение’; 2) ’гора’; 3) ’планинско равнинно пасище; ливада в гора – вероятно със запазено реликтно значение ’пуст, гол’ (БЕР V 302–303). Днес този
географски термин участва в образуването на голям брой едносъставни и двусъставни имена в микротопонимията на райони с планински релеф като Монт,
Берк, Врач, Ботевгр, Гоцед и Радом със значение ’голямо земно възвишение’.
Такива са Я̀зова планина̀, Широ̀ка планина̀ (Монт); Берковска планина̀ (Берк);
Врача̀нска пла̀нина, Трѝте пла̀нини (Врач); Било планина̀, планински масив
(Берк); Планинъ̀та, Планна̀та (Гоцед), Джа̀мен пла̀нина, Ко̀нявска планина̀
(Радом). Микротопонимите Планенѝца, издигнатина в полето (Ботвгр) (Михайлова 2008: 186) и МИ Планинѝца, широка букова рътлина (Пирд), пазят
старинно значение на термина планина̀ ’широко, равно и издигнато място’
(Михайлова 2008: 186); ’широко равно място в планина’ (Заимов 1959: 232);
срв. също планина̀ ’планинско пасище’ в МИ Гѐшева планина̀, гора, Чепинско
краище (Балкански 1998: 214) и МИ Арбу̀тската планина̀ (Панагюрско) (Заимов 1977: 147).
Големи земни възвишения се назовават с имена, в които са онимизирани
апелативите балка̀н и даг – регистрирани само в югозападната топонимия.
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балка̀н: Ареалът на термина балка̀н ’планина ’е ограничен. Топонимизиран е в МИ като Балка̀но, част от Врачанска планина (Врач); Драгой балкан,
хълм (Ботевгр). (За прх. вж. БЕР I 29).
даг: В топонимията на Гоцед от изследваната територия е топонимизиран апелативът даг (тур. dağ ’планина’) (Иванов 1996: 98); ’планински дял’ (Заимов 1959: 39): Да̀гчифлѝк, старото име на село Добротино (Иванов 1996: 98,
115). Л. Димитрова-Тодорова обръща внимание на разликата в регистрираните значения на апелатива, тъй като в някои ороними даг се среща в значение
’планина’, а в други е фиксиран фонетичният вариант дā със значение ’гора’
(вж. Димитрова-Тодорова 2001: 300). Срв. МИ, възникнали на турска почва
Калъ̀нда = Калъ̀ндаа̀, гора (Гоцед) и двусъставните МИ Ара̀ даа̀, равна гора
между високи поляни, Парца̀л даа̀, въздълъг гол рид (Пирд) (Заимов 1959:
107, 180, 191, 226).
Терминологията за назоваване на възвишения с по-малки размери е изключително богата и разнообразна, като това разнообразие е обуславено от
факта, че поради своята достъпност тези релефни форми играят важна роля
в селскостопанската дейност на хората. Дадената група лексика е представена
както от родови, така и от видови названия, а диалектното противопоставяне в
рамките на микротопонимията на различните говори се базира главно на лек
сикално-словообразувателните различия в обозначенията на такива географски
реалии.
Възникнали в резултат на процеса на образна номинация са следните лек
сикални единици:
бабу̀на: диал. дума бабу̀на ’издатина, изпъкналост’ (РБЕ I 366), също ’купчина пръст и камъни’ е топонимизирана в МИ като Бабу̀нкье, склон с дънери
– тук дънерите и храстите са като купчини; Бабу̀нкята, котловина с височини в
нея (Брезн) (Велев 2009: 158).
б²ца: диал. б²ца ’твърд безформен къс от нещо; подутина по тялото’ (БЕР
I 94; вж. също РБЕ I 865), с географско значение ’малка могила’ (Елинпелинско) (БЕР I 94); ’издатина’ (Врач); ’могилка; купчина пръст’ (Берк); ’заоблена
могила’ (Пирд); също буца̀к: буца̀к, произв. от бу̀ца ’купчина пръст, могилка’,
са топонимизирани в МИ: Бу̀цата, Трѝте бу̀ци (Врач); Бу̀цата, изкуствени и
естествени могили (Пирд) и т.н.
б³рдо: Един от най-разпространените термини, с който често се назовават
по-малки възвишения и планински дялове, е книжовният бърдо ’въздълъг рид’
(стб. áðúäî ’рид, бърдо’). Производните са б³рдчина ’голямо бърдо, рътлина’;
бъ̀рдчѝнка, бъ̀рдце и др. (БЕР I 101). Терминът активно се подлага на топонимизация в едносъставни и двусъставни местни имена по цялата територия, като
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по-често се среща като определяемо в двусъставните микротопоними. МИ:
Висòко бъ̀рдо (Гоцед); Бъ̀рдо (Год); Синьото бъ̀рдо (Врач); Го̀ло бъ̀рдо (Монт);
Бръ̀до (Разл); Бръ̀дото (Врач); Зад бъ̀рдо (Пирд); Под бръ̀дото (Ботевгр).
В Разл и Гоцед са регистрирани диалектизмите бр³чина ’бърдо’: Бръ̀чина,
горист рид; Бръ̀чина̀та, също (Разл) (Попов 1979: 88), бърчùна ’рид, бърдо,
хълм’: Гла̀дна бърчѝна, Крѝвата бърчѝна, Чùчова бърчùна и др. (Гоцед) (Иванов 1996: 82); вж. бърчина, диал. ’баир, хълм, бърдо’ (РБЕ I 894).
По-малки възвишения са назовани с фонетични и словообразувателни диалектизми, които са умалителни от термина бъ̀рдо. Това са бр³це//бр³це//бъ̀рдце//
бо̀рдце//бо̀рце, топонимизирани в микротопоними като Камено бр³це (Монт)
(Михайлова 1984: 118); Бъ̀рдцето, малък рът с пасище и ливади (Врач) (Николов
1997: 120); Бръ̀дцето, малък рид, Ка̀мено бръ̀це (Ботевгр) (Михайлова 2008: 101,
143); Бòрце, бърдо, Бòрцето, бърдо с ниви (Гоцед) (Иванов 1996: 78).
венѐц16: венѐц ’извит скалист хребет; скала във форма на венец’ (Врач, Белосл, Берк, Монт, Брезн); ’камъни или дървета, подредени във формата на венец’
(Радом, Дупн); ’дъгата между склона и билото’ (Брезн), срв. и венец ’издължен
планински гребен’ (Видоески 1999: 30). Терминът е онимизиран в микротопоними като Венѐца, хребет във формата на венец (Белосл); Ву̀дова венѐц (Ботевгр); Малѝо, Срѐднио венѐц, Вѐнците, падина с дъбова гора (Радом). Срещат
се също венъ̀ц: Венъ̀ц (Монт, Брезн, Год) и производните венча̀р: Венча̀р, поголям венец, като ридар (Брезн); венчѐ: Венчѐ, умал. (Брезн); вѐнчич: Вѐнчичи,
вероятно мн.ч. от вѐнчич ’малък (скален) венец’ (заето от сръб. в(j)енчиħ). Срв.
Бо̀рич, До̀лич (Монт).
вѐжда17: диал. вежда̀//веждя̀//вя̀жда ’ивица косми над окото’, в значение
’надвесени или извити гори, скали; извити като вежди възвишения’ е топонимизирано в МИ Вѐждите, два големи скални навеса на връх, с които стената
наподобява човешко лице (Дупн); Вѐждите, гол рид с подредени камъни като
вежди (Радом); Вежда̀/Веждя̀, връх (Брезн); Вя̀ждата, водоравен надвесен рид
(Пирд); Вежда̀та, ивица гора над стръмнина (Ботевгр); производното вѐшка//
вя̀шка: МИ Вѐшката, връх, Вя̀шката, скалист хребет (Гоцед).
викало: викало ’място, където се е викало, за да се предупреди населението,
че идва опасност’ (за образуването срв. вреска̀ло, дрънка̀ло, тук с отмет на ударението) (Радом) (Чолева-Димитрова 2009: 144); ’място, от което викът се чува
надалече’ (Дупн) (Еленин 2006: 193); ’висока част на минаре, откъдето се вика’
(Монт); срв. ’балконче на минаре’ (БЕР I 146) е топонимизирано в МИ Вѝкалото,
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рид с ниви; камениста чука (Радом) (Чолева-Димитрова 2009: 144); Вѝкалото,
хълм; ниви на хребет (Дупн) (Еленин 2006: 193); Вѝкала, високо равнище с няколко чуки (Брезн) (Велев 2009: 186–187); Вика̀ло(то), висок връх в (Монт); вика̀ч:
Вика̀чо, рид с ниви (Радом) (Чолева-Димитрова 2009: 144) (вж. БЕР I 146).
гледа̀н: гледа̀н ’високо място, откъдето се оглежда околността’ (Брезн): Гледа̀н, височини; хълм; Го̀рньи Гледа̀н (Брезн)18, семант. близко до МИ
Доброглѐд, Погледъ̀ц; гледѐц: гледѐц ’за високи места’ в МИ Гледѐц, дъбак и
ниви (Радом) (Чолева-Димитрова 2009: 163); срв. глед ’гледане, поглед’, стб.
глдати (БЕР I 247).
изч. *доброглѐд: доброглѐд ’местност, от която се вижда добре’, често в
МИ: Доброглѐд, горист рът (Берк); Доброглѐд, рът (Монт); Доброглѐд, хълм
(Год); Доброглѐд, връх, обзорно място; срв. с. Гледан, Одзрем (Брезн).
огледа̀ло: огледа̀ло ’височина, от която се вижда, оглежда надалеч’ (Дупн)
(Еленин 2006: 359). МИ: Огледа̀лото, изправена скала с дупка, фиг. (Врач);
Огледа̀ло, високо място, откъдето се вижда всичко като на огледало (Год);
Оглѐдалото, малко поле с формата на огледало (Разл); Огледа̀лото (Дупн);
Огледа̀лото, висок склон – използва се от граничарите за наблюдение на
местността (Гоцед).
по̀глед: по̀глед ’насочено зрение, еднократно или краткотрайно гледане, поглеждане; взор’ (БТР 1995: 648) в значение ’високо място, от което се
вижда околността’ (Разл) (Попов 1979: 140); ’място, от което се гледа, вижда
надалече’ (Дупн) (Еленин 2006: 381). МИ: По̀глед, По̀глед планина̀; Погледѐц
(Дупн) (Еленин 206: 381); Погледѐц, висок връх (Ботевгр) (Михайлова 2008:
187); По̀гледъц, високо било – място с широк кръгозор (Брезн) (Велев 2009:
365); Погледец, рид (Монт).
стрàж/а/: стража ’въоръжена охрана, помещение на въоръжена охрана’
(БЕР VII 485–486); страж/а/ ’хора, на които е възложено да пазят нещо; охрана;
помещение за такива пазачи, стражница’ (БТР 1995: 930), стб. ρςπàζа ’стража’ с
изч. знач. ’високо място, откъдето се вижда цялата околност’ е топонимизирано
в МИ: Стра̀жата, рът (Монт) (Михайлова 1984: 175); Стражѝца, височини
(Врач) (Николов 1997: 404); Стра̀жа, горист връх, откъдето се обглежда нашироко; Стражите, върхове (Разл) (Попов 1979: 158)19.
Възможно е наставката да е добавена на топонимна почва.
Топонимите, които означават място, откъдето се вижда добре околността, са образувани главно от глаголите гледам, видя, стб. зрýти, зьрýти (срв. МИ Видѝ-бог, високо
място, от което се вижда цялата околност, от заповедна форма на глагола вѝдя, т.е. ’високо
място, от което може да се види’, по строеж от типа Дерѝ-вол (Радом) (Чолева-Димитрова
2009: 144).
18
19
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вис: Фиксиран в микротопонимията е апелативът вис (стб. βĽñîςà). Терминът се среща в мъжки и женски род, а неговото диалектно значение е ’планински връх; връх на дърво’ (БЕР I 152). Днес книжовното значение на думата
е ’висока част на планина; височина’. В топонимията нарицателното се среща
в книжовното и в диалектното значение ’планински връх’ (РБЕ II 199; БЕР I
152). Във Врач думата е онимизирана в МИ Висо̀, Вѝсовец, назоваващи височини (Врач) (Николов 1997: 127); в говора на с. Превал (Монт) вис е със значение
’планински връх’ и с него е назоваван само един обект – Вѝсът, връх (Монт)
(Михайлова 1984: 90). Със значение ’височина’ думата е регистрирана в МИ
Вѝса, стръмна скала (Гоцед); Вис, високо място; Вѝсовете, пасища в планината
(Год). В Брезн е запазено старинното име Виша̀я, два върха (вж. Симеонов 1971:
411–425) и т.н.
висинà: Нарицателното висина ’планинско възвишение; височина’ (произв. от вис) (РБЕ II 199; БЕР ІІ 152) се среща като основа на МИ Висина, високо
пасище с пропаст над р. Светля (Брезн) (Велев 2009: 188).
*висота: Изчезналият апелатив *висота ’височина, чукара’ (БЕР I 152) е
запазен в основата на МИ Висотùн дол (Брезн) (Велев 2009: 189).
височина̀: Изследването на материала показва, че книжовното название височина̀ се онимизира много рядко. Намираме го еднократно в МИ
Гологла̀вските височинѝ, ниска верига от ридове (Дупн) (Еленин 2006: 212).
Част от т.нар. лексикализирани метафори са следните орографски термини:
влачога̀зица: влачога̀зица ’място, където трябва да се влачиш по гъз,
стръмно място’. МИ: Влачога̀зица, стръмна, непроходима падина с дъбова гора
(Радом) (Чолева-Димитрова 2009: 147).
връ̀га: връ̀га ’хълмче, изпъкнала местност’ (Д.-Тодорова 1987: 114), срв.
врга ’стръмно място, остра стръмнина’ (Порече) (Видоески 1999: 35), развило
значението си от връга в значение ’оток, подутина върху тялото в резултат на
удар; народно название на някаква опасна болест’ (РБЕ II 641–642; Геров I 157);
’подутина на главата’ (Радом) (Чолева-Димитрова 2009: 153); ’гнойни пъпки по
говедата, когато за пръв път се напасат със зелена трева’ (Брезн) (Велев 2009:
194). Нарицателното е онимизирано главно в едносъставни микротопоними
като Връ̀гите, ниви и ливади; Връгаѝвица, ливада (Радом) (Чолева-Димитрова
2009: 153); Връгаѝвица, равнище (Брезн) (Велев 2009: 194).
глава̀: Често срещани в топонимията са микротопоними, в основата на които или като втора съставна част е онимизиран апелативът глава̀ ’горната или
предна част на човек или животно, където е мозъкът и повечето сетивни органи’
(стб. глава) (БЕР I 244). Освен анатомичното значение в речниците е отразено
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и географското (хидрографското) ’извор, начало на река’ (БТР 1995: 132; РБЕ
III 137). Нерядко обаче апелативът има и орографско значение ’височина, връх’;
срв. ’обла чукара; могила, заоблена височина, връх с обла форма’ (Д.-Тодорова
1987: 110). Географските значения на думата най-пълно са отразени в речника
на Геров ’място, където изтича река, извор; вершина, върхове, исток на река’
(Геров I 214). МИ: Попо̀ва гла̀ва (Радом) (Чолева-Димитрова 2009: 162); Вуча̀
гла̀ва, Го̀ла гла̀ва (Дупн) (Еленин 2006: 207). Производни са термините главѝна
с изч. знач. ’(висока) главеста местност; скално образувание’, срв. главѝна ’корен, пън, кютук на лозе’ (Геров I 216) в МИ Го̀ла главѝна, рът (Монт); Бакѝйова
главѝна, ниви и пасища, Главѝните, хълмодолие с ниви (Гоцед) и главѝчка,
умал. от гла̀ва: Попо̀ва главѝчка, планински поляни (Дупн) (Еленин 2006: 207).
*го̀рка: В Берк и Ботевгр се срещат микротопоними, в които е онимизирано изчезналото нарицателно *го̀рка ’могила, чукара, срв. górka ’поле на хълм’ в
полската географска терминология (Nitsche 1964: 121. Tова са МИ Зелѐни го̀рки,
равни ливади (Берк); Го̀рка, могила (Ботевгр), срв. МИ Го̀рката, Го̀рките (Пещерско) (Михайлова 1986: 73; Михайлова 2008: 118).
грѐбен: Нарицателното грѐбен ’месест израстък на главата на петел или
друга птица’ се топонимизира в микротопонимията в географски значения
’било, дял, превал на планина, на рът, зъберак’ (Геров I 246); ’било на планина
или хребет’ (БТР 1995: 1440)20; подобно значение има нарицателното greben в
срхр. географска терминология (Schütz 1957: 28). Терминът се топонимизира
в следните значения: ’скален венец, хребет; остро било като гребен; назъбена
като гребен скала; планинско било’, главно в едносъставни МИ: Грѐбен (Радом)
(Чолева-Димитрова 2009: 176); Грѐбенецо, хълм с ниви; Грѐбено, рилски хребет
(Дупн) (Еленин 2006: 222); Грѐбен, хребет, извит като дъга, подобно на гребен
(Брезн) (Велев 2009: 214).
гред: Главно в Северозападна България в значение ’продълговато възвишение, рът’ се използва диалектната дума гред (стб. ãðäà), срв. значението ’малко
възвишение между ниви; слог, греда’, срв. греда ’дълго дебело дърво за строеж,
процеп на плуг’ (БЕР I 277; РБЕ III 377). Още в старобългарски са употребявани дублетите ãðäà и ãðäъ в значение ’греда’. По-късно по метафоричен път е
станала диференциацията в значението, така че днес в диалектите думата означава определена земеповърхна форма (Дуриданов 1952: 11). В географската
литература названието гред е ’общо наименование на линейни, относително невисоки положителни линейни форми на земната повърхност’ (Кънев 1999: 8).
Терминът е най-разпространен в топонимията на Лом, където е запазен в местния говор с географското значение ’малко продълговат рът’ (Дуриданов 1952:
20
Възможно е първоначалното значение да е ’уред със зъбци за сресване; бърдо на
домашен стан’ (вж. Д.-Тодорова 1987: 110).
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110). В микротопоними от Год и Врач нарицателното е онимизирано в същото
значение, но то е изчезналото от говорите. Също така в топонимията на Пирд
нарицателното е запазено в значението ’дълъг нисък рид’ – назовава дълги ридове и гребеновидни склонове, но в говора не е известно географското понятие
на думата (Заимов 1959: 38). На територията на Монт думата е разпространена
само в значение ’слог на нива’ и с това значение е топонимизирана. В микротопонимията на Белосл терминът означава ’малък проточен рът между ниви
като насип, греда, слог’ (Попов 1960: 106) и е онимизиран в оними, които назовават изгърбени и продълговати като греда местности между падини или ниви.
В микротопонимията е онимизирано нарицателното греда̀ със значение ’дълъг
рът; ивица гора’ (Михайлова 2008: 120). МИ: Грѐдовете, продълговати височини, Грѐдъ, малко възвишение (Лом) (Дуриданов 1952: 37, 35); Грѐдище (Врач)
(Николов 1997: 163); Грѐда, изгърбена и продълговата местност (Белосл) (Попов 1960: 106); Греда̀та, дълъг рът; ивица гора, Зла̀та греда, скали (Ботевгр)
(Михайлова 2008: 120); Греда̀ сърт (Пирд) (Заимов 1959: 38).
гръб: Думата гръб ’задната част на тялото от шията до кръста’ е топонимизирана с географско значение ’изгърбена височина’; ’хребет, било, рид’ (Д.Тодорова 1987: 110). МИ: Ко̀зи гръб (Берк); Ба̀бин гръб, О̀шли гръб, гребен на
височина (Врач); Осѐл гръб (Ботевгр); Стръчѝгръб, стръмен баир, който стърчи
като гръб (Разл) (Попов 1979: 158).
От микротопонимния материал се ексцерпират и следните производни съществителни:
гръбѐж//гърбѐж срв. гръбеж ’гърбица’ (Геров I 250), развило орографско
значение ’гърбовидна местност; рът като гърбица’: Гръбѐжо, ниви и ливади;
Пѐтков гърбѐж, Гърбѐжите (Радом) (Чолева-Димитрова 2009: 178); гръ̀бел
’местност, която прилича на гръб’: Гръ̀бельо, връхчина с ниви (Врач); Гъ̀рбельо,
хълм (Год); гръбасѝца ’гърбица’ → ’височини с гърбица’: Гръбасѝца (Врач);
гръбня̀к ’гръбнак’ → ’стръмен нагънат склон, скалист хребет’ (вж. Д.-Тодорова 1987: 111): Ко̀зи гръбня̀к (Монт); Гръбня̀ко (Берк); Гръбня̀ко, скалист хребет
(Врач); гръбна̀ч ’гръбнак’ → ’стръмно място’: Кози гръбна̀ч (Брезн).
гъз: Думата гъз (стб. ã¦çú ’задник’) (Монт, Берк, Лом) (газ с а<¦ в Берк,
Врач, Ботевг; гуз в Брезн) се топонимизира с орографско значение ’обли чуки,
височини, върхове’ (вж. Д.-Тодорова 1987: 111) и се среща в имена като Станѝгъз (Монт); Плезѝ-гъз (Берк); Вирѝгъз (Лом); Газнѝца (Врач); Газа̀ка (Ботевгр).
Други нарицателни, преминали по преносен път към сферата на географската терминология, са:
гъ̀зер: гъ̀зер простонар. ’всяка от двете месести и закръглени половинки
на седалищната част на човека и на някои четириноги’, диал. ’задната част на
нещо’ (РБЕ III 475) → ’заоблена чука, могила; заоблени височини’ (с вариант
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гу̀зер с рефлекс ¦ > у и -ер) (Год, Монт, Брезн); срв. газер ’долният планински дял на възвишение’ (Порече) (Видоески 1999: 39). МИ: Гъ̀зера (Монт);
До̀чков гъ̀зер (Врач); Гу̀зер, Гу̀зерът (Год); Гу̀зер, чука; скат (Брезн); Газера̀, рът
(Ботевгр); газей: газей ’връх’: Газей, висок пирински връх, два върха (Разл);
*газнѝца: Газнѝца, два ръта (Ботевгр); гузѝца: гузѝца ’задник’: Дерѝ-гузѝца
(Монт); срв. влачига̀зица ’стръмно място’, топонимизирано в МИ Влачога̀зица,
стръмна, непроходима падина с дъбова гора (Радом) (Чолева-Димитрова 2009:
147); *гъзерчѝна: гъзерчѝна’ заоблена чука’: Гъзерчѝната, рът с ниви (Берк).
*дутина: дутина ’издуване на нещо от вятъра’, ’издутина, изпъкналост’
(БЕР I 450) → ’естествена могила’. МИ: Дутина̀та, голяма естествена могила
(Пирд).
дупѐ: дупѐ → ’местност с изпъкнала форма’. МИ: Дупѐнцето, местност с
изпъкнала форма (Лом); вж. Дупѐ вало̀г, голо място, трънак, от *Дупѐ/в/ вало̀г,
прил. от дупѐ (Радом) (Чолева-Димитрова 2009: 210).
за̀вал: В пет двусъставни вторични имена в Брезн са онимизирани прилагателни от изчезналото нарицателно за̀вал, запазено в СелИ За̀вала: Завалска кьùтка, Зàвалска Орлòвица, Зàвалска Црънча, Зàвалско Задèлье, Завàлско
ливàгье. Нарицателното се среща в други славянски езици, срв. рус. завал ’издигнато място, хълм’, укр. завала ’натрупана маса на нещо, затрупване, снежни
преспи’; срв. СелИ Zavala в Църна Гора, Хърватско; пол. zawale ’лек наклон на
земната повърхнина’ (Дуриданов 1978: 76; Чолева-Димитрова 2002: 126). Като
земеписен термин думата е отразена в речника на руските и полските географски термини (Мурзаев 1984: 211, Nitsche 1964: 177, 251–252).
клюн: Вероятно мотивирани като образни микротопоними са следните имена: Клю̀но, горист връх, рът (Берк); Клю̀нът, връх (Год), в основата
на които е легнало нарицателното клюн (стб. êëþíú ’човка на птица; голям
нос’), с което се назовават извити и издадени ридове, върхове, скали; срв. и
Клю̀ндеро, височина между два дола, висок връх, зъбер, скала, могила (Монт);
Клю̀ндеро, горист рът (Берк), от диал. дума клю̀ндер ’човка на птица; голям
нос’ в същото географско значение.
*кормѝна: Метафорично е и МИ Кормѝнеш, ниска разлата могила с ниви,
образувано с топонимна наставка -еш (Пирд) (Заимов 1959: 193), в основата на
което е легнало старинното нарицателно *кормѝна ’корем’, с което се назовава
разлата могила в топонимията.
От микротопонимния материал проличава, че в Северозападна България
нарицателните къса̀к и къса̀ч са придобили терминологично значение ’къс
рът’ – географското значение на къса̀к ’къс рът’ е отбелязано в БЕР III 227–228.
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МИ: Голѐмио къса̀к, Късако̀, горист рът, Малѝо къса̀к (Монт) (Михайлова 1984:
129); Къса̀ч, рът с ниви, Къса̀чо, рът с ливади, Ма̀ли къса̀ч (Берк) (Михайлова
1986: 100).
могѝла: Повсеместно разпространен в микротопонимията е терминът
могѝла (стб. μîγҐла). Значенията, посочени в българската лексикография, са
’малко земно възвишение; натрупана като хълм пръст, обикновено над старинен гроб’; ’малко естествено или изкуствено земно възвишение’ (БЕР I 198;
ЕтР 302; БТР 1995: 461). Най-ранното присъствие на апелатива е засвидетелствано в средновековната българска книжнина. От старобългарски терминът е зает в балканолатински, запазен в арум. maruiǎ ’могила, хълм’, в рум.
mǎgura, а по-късно е зает обратно (БЕР IV 198; Тасева 1988: 107). В топонимията нa Год терминът е онимизиран като обратна заемка от рум. Магу̀льица
(вж. Симеонов 1966: 67). Апелативът и негови диалектни варианти могѝла//
магѝла//могьѝла//магьѝла често са топонимизирани в микротопонимията.
МИ: Песъклѝва могѝла, Трѝте ту̀йнишки могѝли (Монт); Магѝла (Год); Магьила, Висо̀ка магьѝла (Брезн); О̀стра могѝла (Ботевгр); Трѝте могѝли (Дупн).
За малка височина се използват производните умалителни от могѝла:
могѝлка//магѝлка//магьѝлка//могьѝлка; могѝлица//магѝлица; могьѝл
че//могильчѐ//могилчѐ. МИ: Могьѝлица, Могьѝлче (Брезн); Могѝлиците,
Могилчѐто (Дупн); Могѝлките (Берк); Могѝлката, Могѝлките (Врач);
Могѝлките (Ботевгр). За място с могили се използват могьѝлище, онимизирано в МИ Могьѝлище (Брезн), и събират. могѝле, топонимизирано в МИ
Могѝле (Врач, Ботевгр).
По метафоричен път са възникнали:
пъп ’корем’ → ’полукълбеста могила’ (Д.-Тодорова 1987: 112): Пъ̀па, полукълбеста могила (Пирд); Пъпек (Трънско).
пъ̀пка ’малка кръгла подутина по кожата на човек или животно’ → ’изпъкнал земен участък’ (Д.-Тодорова 1987: 112): Марѝина пъ̀пка, ливади и пасища (Берк).
рѐбро: В микротопонимния материал се откриват едносъставни имена, в
които е онимизиран апелативът рѐбро ’дъгообразна тънка кост, прикрепена за
гръбначния стълб’ в неговото географско значение ’нанадолнище на планина,
склон’ (Геров V 75); ’склон на планина’ (БТР 1995: 831); ’слог’ (Монт), срв.
словен. rébrje, rebri ’склон, стръмнина’ (Дуриданов 1978: 80). МИ: Бо̀бени
рѐбра, рът, Ребро̀то, рът (Монт); Ребра̀та, зареда от скали (Врач) (Николов
1997: 373); срв. СелИ Ребро̀ (Брезн) (Велев 2009: 390).
рид: Намерил широка употреба в микротопонимията от Западна България
е книжовният термин рид ’висока земна издатина; хълм, рът’ (БЕР VI 249; БТР
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1995: 843). Топонимизиран е в имена като Фердина̀нски рид (Монт) (Михайлова 1984: 182); Крушѐчки рид (Берк) (Михайлова 1986: 98); Рѝдовете (Год)
(Симеонов 1966: 95); Ридопа̀д, рид със стръмна страна (Разл) (Попов 1979:
148); Рид Въ̀зела, дълъг рилски хребет, зает от пасища (Дупн) (Еленин 2006:
404). Терминът се очертава като най-разпространения орографски апелатив,
онимизиран в западнобългарската микротопонимия, а поради значителната му
честота в Югозападна България там са онимизирани и най-много производни
от него. В микротопоними от Радом, Разл и Гоцед е запазен старинният облик хрид (хрит) от стб. *хπΈäϊ: Хридо (Радом) (Чолева-Димитрова 2009: 448);
Хрѝдо, рид и ниви, Хрѝдо усо̀ето, рид, ниви и усое (Разл) (Попов 1979: 164);
Кара̀ хрид, склон с ниви (Гоцед) (Иванов 1996: 118, 185).
В географско значение ’голям рид’ се използват пълните номинативни диалектизми рида̀р и ридѝна. МИ: Рида̀р (Брезн) (Велев 2009: 393); Рида̀ро, Го̀лата
ридѝна, Ридѝната (Радом) (Чолева-Димитрова 2009: 381); също Ридарцѝ (Босилеградско и Кюстендилско) (Заимов 1967: 61); Ба̀ба Ка̀тина ридѝна (Дупн)
(Еленин 2006: 405). От микротопонимния материал се ексцерпират умалителните ридарчѐ и ридѐ, онимизирани еднократно в имена като Ца̀ричко ридарчѐ
(Радом) (Чолева-Димитрова 2009: 381) и Ридѐто (Дупн) (Еленин 2006: 405).
В значение ’място с ридове’ са онимизирани пълните номинативни диалектизми
рида̀к, събир. от рид: Рида̀ко, каменист рът (Монт) (Михайлова 1984: 165); ридарье, събират. от рида̀р: Ридарьѐто, гористи чуки (Радом) (Чолева-Димитрова
2009: 381) и ридѝще: Ридѝщата (Дупн) (Еленин 2006: 405).
рът: За назоваване на издигнати места и продълговати височини широко
разпространени в микротопонимията от Западна България са имена, в които
участва терминът рът (стб. ğúςú) (БЕР VI 379). Нарицателното рът е едно
от най-често топонимизираните нарицателни в микротопоними от Северозападна България, там се регистрират и най-много производни. Синонимите на
рът са продълговат рид; бърдо, хълм; връх, могила, чука, баир (БЕР VI 379).
МИ: Гѐргов р(ъ)т (Монт) (Михайлова 1984: 95); Сечѐв рът, Рътовѐте (Берк)
(Михайлова 1986: 128); Скака̀вишки рът, Рът Драга̀ница (Дупн) (Еленин
2006: 410); Ръ̀та, То̀мов рът (Ботевгр) (Михайлова 2008: 91, 231). Прави впечатление, че с онимите, в които нарицателното рът е онимизирано, са назовани главно невисоки височини, които са заети с работни площи. Топонимният
материал сочи, че в Брезн терминът е стеснил своето значение и представлява
семантичен диалектизъм, тъй като конкретното значение е ’нисък не дълъг рид,
зает с работна площ, страните му се сливат с околното равнище’ (Велев 2009:
398). Събирателно от рът е топонимизирано изолирано в Монт в оним Ръ̀те
(Михайлова 1984: 167).
В значение ’малък рът’ се използват словообразувателните диалектизми
ръ/т/чѝна: Ръчѝната, горист рът, Та̀нките ръчѝни (Берк) (Михайлова 1986:
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128); ратлѝна//рътлѝна, широко разпространено в Пирд и рядко в Ботевгр:
Кавако̀ва рътлѝна, Рътлѝните (Пирд); Ръ̀тлина, нисък рът, Та̀нката рътлѝна
(Ботевгр), също рътина: Вуча рътина (Кюст) (Заимов 1973: 53). Срв. рътлина ’възвишаващ се склон между два дола’ (Габровско) (Ковачев 1965: 27).
Семантично равни са названията р/ъ/тѐц//ъртѐц: Р/ъ/тѐц (Монт) (Михайлова 1984: 167); Ъртѐц (Берк) (Михайлова 1986: 149); р/ъ/тѝч: Р/ъ/тѝчите,
(Монт); р/ъ/тѝчка: Р/ъ/тѝчки (Монт); също рътла̀че, умал. от рътла̀к:
Рътла̀чето (Монт) (Михайлова 1984: 167).
В микротопонимията на Берк и Год е запазено и изчезналото *арча̀г ’голям рът’ (вж. Михайлова 1986: 57) в оними Голѐмио арча̀г, Малѝо арча̀г, Арча̀го
(Берк) (Михайлова 1986: 57); А̀рчаг, издигната местност във вид на самар (Год)
(Симеонов 1966: 122). В значение ’голям рът’ се използва и думата ръ̀тище:
Ку̀нчовски ръ̀тища, мн. ч. (Ботевгр) (Михайлова 2008: 202).
Нарицателното рътла̀к//рътля̀к//ъртла̀к//рътла̀г//артла̀к//рътлъ̀к ’малък рът’ също е топонимизирано в западнобългарската микротопонимия. МИ:
Рътля̀ка, височинка, Бресто̀в рътла̀к, висока равнина до падина (Белосл)
(Попов 1960: 160); Рътля̀ка, малък скалист рът; малка рътлина (Врач) (Николов 1997: 379–380); Артла̀ка, горист рът, Кра̀ен рътлъ̀к, рът (Ботевгр) (Михайлова 2008: 202). В Ботевгр апелативът носи значение ’висок равен хълм’
(Михайлова 2008: 91, 202).
ту̀тма: В Северозападна България в значение ’хълм’ (Берк) (Михайлова
1986: 140); ’височина, хълм’ (Монт) (Михайлова 1984: 181); ’височина’ (Врач)
(Николов 1997: 425) е разпространено диалектното название ту̀тма. Произходът на думата е неясен; в БЕР е посочена думата тутмъ ’естествена издигнатост сред нива’ (Кулско, Видинско, Белоградчишко) (БЕР VIII 359). Нарицателното е познато в говорите на Берк и Монт, онимизирано е в МИ Иста̀това
ту̀тма, Ту̀тмата, каменист рът, грамада от камъни (Берк) (Михайлова 1986:
140); Ту̀тма, рът (Монт) (Михайлова 1984: 181). Във Врач и Год се използва
производното ту̀тмар ’малка могилка’: Ту̀тмара, височини (Врач) (Николов
1997: 425); Ту̀тмар, височина (Год) (Симеонов 1965: 36), възможно е обаче наставката да е прибавена на топонимна почва.
Термини, заети от други езици:
баùр: Високи места се назовават с термина баùр (тур. bayır) (БЕР I 26)21.
Oнимизиран e в едносъставни, двусъставни и композитни имена, възникнали както на българска, така и на турска почва. Най-често се топонимизира в
микротопонимията на Гоцеделчевско, където означава ’хълм, планина; гора’;
регистрирана е и умалителната форма с турска наставка баирджѝк (Иванов

21
В РБЕ думата е отбелязана като разговорна със значение ’не много високо земно
възвишение; хълм, рид’ (РБЕ I 378).
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1996: 71). МИ: Баѝра, Куру̀ баѝр, Я̀бкиниа баѝр (Пирд 1959: 38); Мешè баùр,
Баирджѝк, средновисоко планинско възвишение (Гоцед) (Иванов 1996: 71).
Производните баирчина, баирче, баѝрец, баирчинка, баѝрище (БЕР I 26; РБЕ
I 379) не са регистрирани в западнобългарската микротопонимия, което потвърждава слабата активност на земеписния термин баѝр.
буру̀н: Диалектната дума буру̀н (тур. burun ’нос; издадена част’) със значение ’връх, рид, издаден като нос, рът, бърдо, хълм; скалист склон’ е топонимизирана в преномени като Боруне, Боруне, Борунката (Разл), Кара бурун, хълм
с гора (Гоцед); Буруно, хълм над дол (Дупн). Нарицателното е регистрирано
главно в едносъставни местни имена или в композити от Югозападна България. Отбелязано е в лексикографията ни със следните значения и стилистични
бележки: *бурун ’издадено от брега навътре в море; нос’ (Геров I 86); буру̀н,
диал., рядко ’рътлина, бърдо, носер’ (БЕР I 91); диал. бурун 1. ’вдадена навътре
в морето малка част от сушата; нос’; 2. ’рътлина, бърдо’ (РБЕ I 851).
с³рт: В микротопонимията на Югозападна България (само в Пирд, Гоцед
и Разл) се срещат неголям брой микротопоними, образувани от или с участието
на нарицателното съ̀рт (тур. sιrt ’бърдо’ в същото значение) (Иванов 1996: 174);
’рът’ (Заимов 1959: 40). МИ: Съ̀рта, склон с ниви; Съртѝца, пасище и поляни,
с топонимна наставка; Съ̀ртовете, хълмодолие; Сътрла̀р, склон с ниви (Гоцед)
(Иванов 1996: 174); Съ̀ртдере, дере по ридове (Попов 1979: 159).
Умалителната форма съ̀ртичка се среща в основата на микротопоним еднократно: Съ̀ртичка, хълм (Гоцед) (Иванов 1996: 174).
тепѐ: Заемка от тур. tepe е диалектната дума тепѐ ’връх, могила, хълм; чука,
чукара; стръмен планински склон с ронлива пръст, пясък или дребни смъкващи
се камъни’ (вж. подробно БЕР VII 950); срв. тепе, диал. 1) връх; 2) могила,
хълм (БТР 1955: 966). В тези значения думата е онимизирана в едносъставни,
двусъставни и композитни оними главно в Югозападна България. МИ: Тепѐто,
малък горист връх (Дупн) (Еленин 2006: 449); Тепето, гол рид (Радом) (Чолева-Димитрова 2009: 427); Пожа̀р тепѐ (Гоцед) (Иванов 1996: 175); Кара̀тепѐ
(Разл) (Попов 1979: 159).
ту̀мба: В Югозападна България в значение ’могила, заоблено възвишение’
се среща терминът ту̀мба (вж. подробно БЕР VIII 374–377). Терминът е найразпространен в Гоцед. Топонимният материал сочи, че в Брезн значението е
’затревена могилка на билото’, вж. Ту̀мбеница//Ту̀мбиница, затревено било (Велев 2009: 439). МИ: Ту̀мба (Радом) (Чолева-Димитрова 2009: 437); А̀нкината
ту̀мба, Ту̀мбите, ниви и могили (Гоцед) (Иванов 1996: 178).
Малки заоблени възвишения се назовават с умалителните от ту̀мба тумбе,
регистрирано като основа на малко на брой МИ в Дупн и Радом: Тумбѐтата,
три могилки сред ниви (Дупн) (Еленин 2006: 458); Тумбѐто, малко възвишение
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(Радом) (Чолева-Димитрова 2009: 437); също ту̀мбичка: Ту̀мбичките (Гоцед);
ту̀мбажик: Ту̀мбажик, с тур. умалителна наставка -cık (Иванов 1996: 179).
В значение ’голяма могила’ на територията на Гоцед е фиксирано нарицателното тумба̀ра в МИ Тумба̀ра, могила с ливади (Гоцед) (Иванов 1996: 179).
1.2. Названия за възвишеност по отличителни белези
1.2.1. Апелативи, в значението на които
е актуализиран семантичният признак ’скалиста височина’
От изследвания микротопонимен материал се ексцерпират голям брой
нарицателни за назоваване на скалисти височини.
Онимизирани апелативи в значение ’скалиста височина’ са гла̀ма; умалителното гла̀мица; изчезналото *гла̀мей (от гла̀ма и -ей, както сѝп-ей, чѐрв-ей);
събират. гла̀ме; грама̀да//гарма̀да; събират. грама̀гье//гарма̀де; грамадѝще
’място с каменни грамади’ и прѝпор, разгледани подробно в точки 1.3.3. Названия за склонове с южно изложение и 1.5.1. Скала, камък.
Малки височини и могилки често се назовават с диалектните нарицателни джу̀гла, джу̀гел, джу̀ гер. Значението на думата джу̀ гла е ’купчина пръст,
струпана край нива или ливада, за да показва размерите ѝ’ (РБЕ V 98), в микротопонимията назовава каменисти височини и върхове. В БЕР е отбелязано
джу̀гел, джу̀гла ’чукара’ (Пирд) (БЕР I 369). МИ: Джу̀гела, чукара, Джу̀гла,
рид (Пирд) (БЕР I 369; Заимов 1959: 155); Мѝнкова джу̀ гла, Джу̀ глите,
изправени скали, Джу̀ гел, каменист връх (Врач) (Николов 1997: 177);
Джу̀ глата (Брезн) (Велев 2009: 228). В значение ’място с джугли, т.е. скали’ е топонимизирана диалектната дума джугля̀ ш: Джу̀ гляшо, голи скали
(Врач) (Николов 1997: 177).
кръш: В северозападната микротопонимия се среща диалектното название кръш ’стръмнина’, също кърш ’стръмно място, стръмнина’, в срхр.
крш ’скала, канара; каменист край; отломък; чупене’ и др. (за прх. вж. БЕР III
66–67; 224). Срв. значенията на нарицателното кръш ’стръмно място, стръмнина’ (Геров II 425); ’голяма скала’ (Монт, Берк, Врач) (Михайлова 1984: 128;
Михайлова 1986: 99; Николов 1997: 257); ’стръмен рид’ (Еленин 2006: 309);
срв. крш ’нанос от камъни и дърва от порой; гола стръмнина’ в топонимията на Велешко, Охридско, Порече, Кичевско, Тиквешко ’гол рид’ (Видоески
1999: 79). Производните от кръш участват в образуването на по-голям брой
имена – кр/ъ/ша̀к: Кр/ъ/ша̀к, стръмен рът, стръмна скала; Ра̀ински кр/ъ/шак,
Кр/ъ/шако, дол (Монт) (Михайлова 1984: 128); кръ̀шей ’голяма скала’: Кръшейо, скали (Берк) (Михайлова 1986: 99); Кръ̀шео, височина с гора (Врач)
(Николов 1997: 257); *кръшѝя ’стръмнина’: Кръшѝята, горист наклон (Берк)
(Михайлова 1986: 99).
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В микротопонимията е онимизирано старинното и рядко креш < креж
’гола канара, покрита с мъх или дребна гора’ (Монт, Берк) (Михайлова 1984:
126; Михайлова1986: 98); ’скалиста височина с храсти и дребна гора’ (Ботевгр) (Михайлова 2008: 153); креш често срещано в района ’каменисто пасище’ (Врач) (Николов 1997: 252); срв. креж, креш ’скалиста височина, покрита
с храсти и дребна гора’; рус. кряж ’невисока планинска верига; гористи хъл
мове’; укр. кряж ’могила, хълм’ (вж. БЕР II 729). МИ: Креш, стръмна скала
(Монт) (Михайлова 1984: 126); Мала̀та креш, каменист наклон (Берк) (Михайлова 1986: 106); Креща̀, скала; Крешчѝцата, скали, умал. (Ботевгр) (Михайлова 2008: 153).
ку̀кла: Орографският термин ку̀кла се топонимизира често в микротопонимията. Значенията в Северозападна България са ’издигнато място, покрито с
канари, камъни и тук-там дървета; хълм, могила; отделен голям камък или скала’ (вж. подробно БЕР III 83, 84, 91, 92). Географското значение е посочено и от
Н. Геров ’издигнато място, покрито с канари и камъни’ (Геров II 428). На територията на Год и Ботевгр диалектното значение на названието е ’голям камък,
скала’, тъй като в говора ку̀кла се използва вместо скала (Симеонов 1966: 61;
Михайлова 2008: 155); в говора на Дупн значението е ’висока скала, канара, подобна на човешка или животинска фигура’ (Еленин 2006: 310); ’каменна чука’
(Монт, Берк, Врач) (Михайлова 1984: 128; Михайлова 1986: 99; Николов 1997:
257); ’чука, чукара’ (Радом) (Чолева-Димитрова 2009: 269). Анализът посочва,
че с топоними, образувани от този термин, се назовават именно скали. МИ:
Ку̀клата, изправена скала; каменна чука; гола скала (Врач) (Николов 1997:
258); Орло̀ва ку̀кла, О̀стрите ку̀кли (Берк) (Михайлова 1986: 99); Ку̀кла, скала
(Год) (Симеонов 1965: 61); Ку̀кла, чука (Радом) (Чолева-Димитрова 2009: 269);
Ку̀клата, стръмна канара; висок камък; скала (Дупн) (Еленин 2006: 309–310).
В топонимията на Врач са онимизирани умалителното ку̀клица (произв. от
ку̀кла): Ку̀клица, висока скала; също събирателните ку̀клище ’място с ку̀кли, с
чуки’: Ку̀клище, височина с изправени скали (Врач) и ку̀клье: Въ̀лчето ку̀клье
(Врач) (Николов 1997: 258).
куку̀л//ку̀куль: Само в неголям брой микротопоними от Югозападна
България е онимизирано производното от ку̀кла куку̀л//ку̀куль ’каменна чука,
връх, скалисто място’; ’височина (с форма на конус)’ (Ботевгр) (Михайлова
2008: 156); ’чукара’ (Заимов 1959: 109), с вариант ку̀коль ’скалисто място’
(Гоцед) (Иванов 1996: 127). За значенията вж. и ку̀куль ’чука’ (Гоцед); ’малка
височина с форма на конус’ (Странджа); ’изострена скала’ (Велинградско) и
др. Терминът е старинен, вж. подробно БЕР III 101–102. Срв. кукул ’издигнато
място, рид във формата на конус; остра скала; остър каменист връх’ (Охридско, Преспанско) (Видоески 1999: 80). Видът на географските обекти, назовани с куку̀л, потвърждава извода, че в българската топонимия е съществено значението ’нещо, обект в горната част на рид, хребет, хълм’, което е регистрирано
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в румънски документи от XIV–XVI в., срв. cucul ’горна част на хълм’ (Балкански 1993: 507–508). Микротопонимите, в които е топонимизирано нарицателното, назовават скалисти склонове, склисти върхове и остри голи чуки. МИ:
Куку̀л, остър връх (Врач) (Николов 1997: 258); Ку̀куля, височинка (Ботевгр)
(Михайлова 2008: 156); Ба̀бин ку̀кул, гола остра чука (Пирд) (Заимов 1959:
109); Кукулѝца, гора (Радом) (Чолева-Димитрова 2009: 269).
*лъбина: В микротопонима Лъбинци (Кюст) (Заимов 1967: 61) е засвидетелствана старинната форма *лъбина със значение ’заоблена чука’. За произхода вж. лоб ’чело, череп’ (стб. лъбъ) (БЕР III 447), срв. СелИ Ло̀бош (Радом)
(Чолева 2002: 142) и регистрираното географско значение ’могила’ (Д.-Тодорова 1987: 111).
тѐме: Нарицателното тѐме ’горна част на главата между челото и тила’ се
използва със специализирано географско значение и в западнобългарската микротопонимия се срещат не малко имена, образувани с негово участие – главно
едносъставни микротопоними. Регистрираните значения са ’височина’ (Врач);
’гола страна на било’ (Брезн) (Велев 2009: 432; Д.-Тодорова 1987: 112); ’гол
връх’ (Ботевгр) (Михайлова 2008: 215). МИ: Тѐме, височина (Врач); Тѐме, голата страна под билото на Гребен (Брезн); Тѐмето, гол връх (Ботевгр), срв. теме
’най-горният заравнен дял на планина, заравнен планински връх’ (Кичевско)
(Видоески 1999: 157).
чу̀ка: Широко топонимизирана в микротопонимията е синонимната на
ку̀кла книжовна дума чу̀ка в значение ’могила, каменисто възвишение, връх’.
Среща се по цялата територия. Преди всичко с нея се назовават каменисти височини, каменисти хълмове, върхове и възвишения, на които има тракийски надгробни могили. Някъде чуките са голи, другаде – покрити с растителност. Географското значение в Год е стеснено – ’издигната камениста местност в склон
или било на планина’ (Симеонов 1965: 115). МИ: Косма̀та чу̀ка (Берк); Трѝте
чу̀ки (Монт); Боя̀нина чу̀ка (Дупн); Чу̀ка, надгробни тракийски могили; Чу̀ката
над изво̀ра (Брезн); Чу̀ка, гол връх (Радом).
Изключително много се поддават на топонимизация чука̀р, чука̀ра. Регистрираните географски значения са следните: ’голяма планинска могила’
(Пирд) (Заимов 1959: 40); ’каменист връх; височина, покрита с растителност’
(Врач) (Николов 1997: 450); ’рид, каменист хълм, връх’ (Год) (Симеонов 1965:
115); в Монт, Ботевгр, Гоцед терминът е синонимен на чука ’камениста височина’ (Михайлова 1984: 189; Михайлова 2008: 228; Иванов 1996: 191); ’голяма чука; камениста височина’ (Берк) (Михайлова 1986: 146); ’голям каменист
хребет’ (Дупн) (Еленин 2006: 483); ’голяма чука’ (Радом) (Чолева-Димитрова 2009: 463). Топонимният материал сочи, че обикновено в Северозападна
България с термина се назовават големи възвишения, които често са покрити с гори, лозя или ниви. МИ: Къ̀сия чука̀р (Монт) (Михайлова 1984: 189);
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Чука̀рете, каменисти височини; върхове с пасища (Врач) (Николов 1997:
450); Чукѐр, чука (Год) (Симеонов 1965: 115); Чѐрен чука̀р, каменист склон
(Ботевгр) (Михайлова 2008: 109); Бонѐв чука̀р (Радом) (Чолева-Димитрова
2009: 127).
чу̀кла: Високи скали, скалисти и каменисти височини (предимно в Югозападна България) се назовават и с диалектните чу̀кла със значение ’сравнително
малка, обикновено остра могила; малка насипна могила’ (Ботевгр) (Михайлова 2008: 228); също чу̀клина. МИ: О̀стра чу̀кла (Врач) (Николов 1997: 450);
Трѝте чу̀кли; Чу̀клина (Брезн) (Велев 2009: 462); Чу̀клата (Радом) (Чолева-Димитрова 2009: 464).
Отново в югозападната топонимия малки височини и могили се назовават
с оними, образувани от или с участието на умалителните: чукарчѐ, от чука̀р;
чуклѐ, умалително от чу̀кла; чукарица, умалително от чукар, подобно на
могилица от могила; чука̀рка, умалително от чука̀ра; чу̀клица, умалително
от чу̀кла. Също чу̀чка и чу̀чица. МИ: Чука̀рчето, връхчина с пасище (Врач)
(Николов 1997: 450); Чу̀клицата, могилка (Ботевгр) (Михайлова 2008: 228);
Чуклѐ,Чуклѐто (Радом) (Чолева 2009: 464); Бърло̀шко чуклѐ (Брезн) (Велев
2009: 462); Чу̀клицата, малка чука (Дупн) (Еленин 2006: 483, 484); Клечо̀ва
чу̀чка (Радом) (Чолева 2009: 247). За означаване на място с няколко чуки са топонимизирани чу̀кье, събир. от ч̀ука: Чу̀кье (Брезн); чукарье, събир. от чука̀р:
Чукарьѐто (Радом) (Чолева-Димитрова 2009: 463). Прави впечатление, че
производните от чу̀ка са топонимизирани предимно в микротопонимията на
околиите, принадлежащи към югозападните български говори (рядко в източните от изследваната територия), и не се срещат в онимията, спадаща към
северозападните говорни области.
Термини, заети от други езици:
Онимизирани апелативи в значение ’скалиста височина’ са кама̀ра ’куп
камъни’ и др. (от гр. καμάρα ’свод, купол; сводест покрив; нещо натрупано,
сводесто’) (БЕР II 184); заетата диалектна дума кая ’каменна чука, скала’
(тур. kaya ’скала)’; заетият географски апелатив кайра̀к//кайря̀к //каря̀к//
ка̀йлак//ка̀йрек (от тур. kayrak ’каменливо, песъчливо място’) (SDD 859)
(вж. БЕР II 147) със значения ’каменист рът с трева и дребни храсти’ (Берк),
’припечно място; припек’; ’място със слаба земя’ (Пирд); ’място, което е голо,
каменисто, не ражда нищо’ (Самок) (Заимов 1965: 102), разгледани подробно
в точка 1.5.1. Названия за скала, камък.
чо̀та: Нарицателното чо̀та откриваме еднократно употребено в качеството
на микротопоним в Радом: Чо̀та, склон с ниви и овощни градини. Като географски термин думата се среща в сърбохърватската географска терминология
čőt ‘чука’ (Schütz 1957: 23). Срв. с рум. ciot ’чепат пън, дънер, чеп’, тук вероятно
името Чо̀та е привнесено от преселници от западните краища (вж. Чолева-Димитрова 2009: 462).
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Локални по разпространение в западнобългарската микротопонимия са
диал. ю̀жек, ю̀жак ’чукара’: Ю̀жека, Ю̀жака (Пирд); срв. Ю̀жека (Момчил
градско); Южек (Кърджалийско) и др. вероятно от тур. yücek, yüğcek ’високо
място в поле, малка чука, връх’ (Зимов 1959: 40, 201).
Изкуствени могили в Пирд се назовават с оними, в които е топонимизирано нарицателното юк (вж. диал. тур. форма üуüк) (в Североизточна България
с това нарицателно се означават многобройни изкуствени могили): Мавѝ юк,
Ю тепе, изкуствена могила (Зимов 1959: 40, 291). Вж. Л. Димитрова-Тодорова,
Местните имена в Поповско, 2006 г.
1.2.2. Апелативи, в значението на които
е актуализиран семантичният признак ’растителност’
Индикатор за липсата на растителност са онимизираните диалектни апелативи, производни от прилагателното гол:
гола̀к ’обезлесено място’ (Еленин 2008: 209); ’местност, лишена от растителност’ (Иванов 1996: 91): Гола̀к/Го̀лак, гола чука (Дупн) (Еленин 2008: 209);
Гола̀ка, гол хълм, Го̀лек, склон (Гоцед) (Иванов 1996: 91);
гола̀ш ’голо място’: Го̀лашица, извор (Монт) (Михайлова 1984: 97); Гола̀ш,
оголено място (Год) (Симеонов 1966: 27);
гóлеш ’гола местност’: Го̀леш, равни ниви, наоколо гора (Радом) (Чолева-Димитрова 2009: 168; Чолева-Димитрова 2002: 112); Го̀леш, каменен зъбер
(Пирд) (Заимов 1959: 141) (за наст. вж. Дуриданов 1958: 223);
голешѝна ’голо място, голак’: Голешѝна, нива (Радом) (Чолева-Димитрова
2009: 168);
голина̀, също голинѐ ’голо незалесено място’ (Дуриданов 1952: 134, 136);
’местност без растителност’ (Михайлова 1984: 98); ’обезлесено място’ (Иванов
1996: 91): Голина̀та, Голинѐто, равна местност, с наст. -е, срв. СелИ Го̀линци,
от стб. голина ’гола, необработена земя’ (Лом) (Дуриданов 1952: 37, 127);
Голина̀та, за голи каменисти върхове (Монт) (Михайлова 1984: 98); Го̀линъ̀та,
голи хълмове (Гоцед) (Иванов 1996: 91); Голинá (Умленски/Ковачев 2009: 140);
*голѝяк ’гола местност’: Голѝяк, гол рид с глинеста почва (Монт) (Михайлова 1984: 98);
го̀лкя ’гола местност’: Го̀лкя, гол рът (Врач) (Николов 1997: 154);
*голоу̀/х/ ’място с път между две височини’ (Брезн); ’голо място’ (Радом):
Голу̀/х/, гол рид, Голѐми голу̀/х/, Под Голу̀/х/ (Радом) (Чолева-Димитрова 2009:
169).
Индикатор за присъствие на растителност са онимизираните диалектни
апелативи:
перчѝн ’кичур коса, перчем’ (тур.-перс. perçem) в орографско значение
’височина с шубраци’: Перчѝнка (Лом); Мо̀кри перчѝн (Берк).
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перчѝнка ’кичур коса’ в значение ’височина с шубраци; височина, която
прилича на кичур, перчем с шубраците по нея’: Перчѝнки, рид с букова гора
(Монт), както Кѝчера, Косма̀тица, Ро̀шава могѝла22.

1.3. Названия на части от структурата
на възвишените форми на релефа
1.3.1. Названия за върхове
бùло: Нарицателното бùло ’гребен на планина или на рид’ се топонимизира в микротопонимията на цяла Западна България (за произхода и развоя
на значението вж. БЕР I 48). В географската литература с думата се назовава
’най-високата част на положителните форми’ (Кънев 1999: 5). Като географски
термин най-често се топонимизира в сверозападната микронимия, на югозапад
се среща по-рядко, главно в микротопонимията на Разложко и Гоцеделчевско.
Назовава височини с пасища, гористи върхове, голи рътове, голи хълмове. МИ:
Бѝлото, гол хълм (Год); Длъ̀гото бѝло (Ботевгр); Го̀рното/До̀лното бѝло (Радом); Рилѐцко бѝло (Дупн). Топонимизирано е и умалителното бѝлце: Бѝлцето,
било на рид (Ботевгр) (Михайлова 2008: 96).
венѐц: Днес не се схваща като метафора нарицателното венѐц ’кръг, изплетен от цветя или клони; месеста покривка на челюст’ (стб. вύньць) (БЕР I
133–134), с терминологични значения ’извит скалист хребет; скала във форма
на венец’, вж. ’скалист хребет’ (Еленин 2006: 191); ’скала във форма на венец’
(Михайлова 1984: 89; Михайлова 1986: 67); ’камъни или дървета във формата на венец’ (Радом) (Чолева-Димитрова 2009: 142); ’дъгата между склона и
билото’ (Брезн) (Велев 2009: 185); ’скална дъга’ (Михайлова 2008: 105). Терминът отново е по-разпространен в северозападната микротопонимия. МИ:
Венѐцо, скалист връх, Орло̀ви вѐнци (Монт) (Михайлова 1984: 89); Ла̀ковия
венѐц, горист склон (Ботевгр) (Михайлова 2008: 105); Вѐнците, камъни във
формата на венец (Радом) (Чолева-Димитрова 2009: 142); Венѐц, голо хълмисто било (Дупн) (Еленин 2006: 191). Среща се диалектният вариант венъ̀ц:
Венъ̀ц, скала (Монт) (Михайлова 1984: 89); Венъ̀ц, височина във вид на венец.
Умалителната форма венчѐ: Венчѐ (Брезн) (Велев 2009: 185). Вероятно мн. ч.
от вѐнчич ’малък (скален) венец’, заето от сръб. в(j)енчиħ, е онимизирано в
названието Вѐнчичи (Монт) (Михайлова 1984: 89).

22
Семантичният признак ’покрит с растителност’ присъства и в значението на нарицателното ту̀мба (обикновено ’могила, заоблено възвишение’); ’затревена могилка на
билото’ в Брезн, вж. Ту̀мбеница//Ту̀мбиница, затревено било; също чука̀р ’каменист връх;
височина, покрита с растителност’ (Врач) (Николов 1997: 450); кайра̀ к, ка̀ йрек ’каменист рът с трева и дребни храсти’ (Берк) (Заимов 1965: 102). Вж. точка 1.2.1.
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връх: Названието връх ’връх, гребен на планина’ (стб. връхъ, врьхь)
(БЕР I 190) с неговите варианти и производни е ономизирано в голям брой
микротопоними по цялата изследвана територия. Фонетичните варианти, които се срещат, са: вра(х)//връ(х)//вър//върх. МИ: Зади връ̀/х/о, ниви
(Монт) (Михайлова 1984: 113); Бо̀ев връх (Белосл) (Попов 1960: 90); Връ̀/х/а,
обла гола чука (Пирд) (Заимов 1959: 134); Връ̀/х/ па̀дешки, връх (Ботевгр)
(Михайлова 2008: 111).
В значение ’малък връх’ са регистрирани следните старинни и диалектни
форми – връхчѐ: Връхчѐто, каменна чука (Пирд) (Заимов 1959: 134); Връфчѐто,
височина (Лом) (Дуриданов 1952: 73, 136); Връ̀шчето, малък връх с пасище
(Николов 1997: 139), а в част от имената, основно в Северозападна България,
е запазено умалителното старо образувание вършѐц: Вършѐц, връх (Монт)
(Михайлова 1984: 94); Вършѐц, връх (Радом) (Чолева-Димитрова 2009: 156),
срв. СелИ Вършѐц (Берк) (Михайлова 1986: 70).
В значение ’връх’ са онимизирани гла̀ма, гла̀ме ’гол, каменист връх’
(стб. *ãîëì) (БЕР I 246) и предѐл (стб. ïπıдıëϊ ’граница, страна, област’)
(БЕР I 472) в значение ’връх’, който разделя селища, местности, води’, срв.
’вододел’ (Год) (Симеонов 1966: 88); ’гранична височина, обикновено между
две селища’ (Ботевгр) (Михайлова 2008: 190); предя̀л ’вододелно било’ (Пирд)
(Заимов 1959: 237); ’седловина; вододел’ (Разл) (Попов 1979: 142). – Вж. подробно по-долу.
Нарицателното грѐбен се топонимизира с терминологично значение ’планинско било’ (БЕР I 277) и се оказва значително по-разпространено в Югозападна България (не се среща в Лом, Монт, Берк и Белосл), вж. стр. 39 по-горе.
По метафоричен път са възникнали микротопоними като Игла̀та, гол
връх; самотна, много остра скала; Дя̀волските иглѝ (Дупн) (Еленин 2006:
270; 271), в които е ономизирано нарицателното игла̀ ’къса (метална) пръчица
със заостен край’ → ’остър връх, остра скала’, срв. семантично пробо̀й ’остро сечиво, с което пробиват дупки на желязо’ (Геров IV 167) → ’остър връх’:
Пробо̀йница, остър връх; Шѝлото (Берк).
ком: ком ’куп, купчина, грамада’ (БЕР II 566; Симеонов 1966: 56–57), като
земеписен термин → ’високо място, връх’. Названието Ком е разпространено в
пределите на южните славяни, у нас назовава върхове в Стара планина и Родопите (Девинско, Смолянско), среща се в Троянско, Карловско, Кюстендилско,
Ломско и др. (Симеонов 1966: 56–57). Апелативът е употребен в качеството на
местно име в следните оними от изследваната територия: Ком, планинският
масив, който се издига над с. Комщица и Бърля с върховете Голѐми Ком и Ма̀ли
Ком (Год) (Симеонов 1966: 56–57); Ком, връх в Чипровско; Голѐмио/Малѝо/
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Срѐдни Ком, върхове (Берк) (Михайлова 1986: 95); срв. също СелИ Кòмщица
(Чолева-Димитрова 2002: 132)23.
копѝто: копѝто ’рогово образувание в края на краката на тревопасните
животни’ →’извито, издадено било с формата на полукръг’ (вж. Д.-Тодорова 1987: 111). МИ: Марково копѝто, каменисто било; Копитото във Витоша
(Брезн) (Велев 2009: 319).
ко̀рдел: Названието ко̀рдел (вж. БЕР II 631) е топонимизирано в микротопонимията от Западна България със следните значения: ’бърчина, набърчено, накъдрено’ (Врач) (Николов 1997: 240); ’тесен, стръмен склон или
връх между два дола; вододелно било между две реки’ (Дупн) (Еленин 2006:
311); ’връх между два дола’ (Пирд) (Заимов 1959: 191); ’връх или склон между два дола’ (Ботевгр) (Михайлова 2008: 151); срв. ко̀рдел ’връх между два
дола’; ’тесен възходящ склон между два дола’ (Севлиевско); ’хребет над два
събиращи се дола’ (Троян) (БЕР II 630–631); също кордел ’тесен възвишаващ се хребет, по който често върви пътека’ в Северна Средна Стара планина, топонимията на Габровско, Севлиевско и Троянско’ (Ковачев 1973: 83);
срв. ко̀рдялъ, м. р. ’връх между два дола’ (Геров II: 399); курдѐля > курдѐлия
’тесен, стръмен склон или връх между два дола’ (Ковачев 1973156). MИ:
Ко̀рдел, рътлина с ливади (Врач) (Николов 1997: 240); Курдѐлия, вододелно
било между две реки (Дупн) (Еленин 2006: 311); Ко̀рделя = Корду̀на, гол връх
в Стара планина (Пирд) (Заимов 1959: 191–192); Кордѐля, връх (Ботевгр)
(Михайлова 2008: 151).
прѝгор: Диалектно прѝгор ’връх, височина, било, хълм’ (Геров IV 268),
запазено в други славянски езици, срв. също приго̀ре ’високо планинско място’ (вж. БЕР V 706; Михайлова 1989: 521; Михайлова 2008: 191; Schütz 1957:
37) е топонимизирано еднократно в МИ Пригорта̀, връх (Ботевгр) (Михайлова 2008: 191).
хрѐбет: Диалектни варианти на книжовния географски термин хрѐбет в същото значение ’планински гребен’ откриваме само в микротопоними от Врач:
Фѝлипов /х/рѐбет; /Х/рѐбета, височина със скалист хребет, също /х/ребѐж в /Х/
ребѐжо, височина с хребет (Врач) (Николов 1997: 434).

В. Миков и Й. Заимов свързват имената с рус. ком ’куп, купчина; буца; грамада;
топка’; Б. Симеонов също се съгласява със славянския произход на думата, тъй като в
романската топонимия на Балканите то не е засвидетелствано (Миков 1943: 196, 242;
Заимов 1967: 139; Симеонов 1966: 56–57; Михайлова 1986: 95; БЕР II 566). Срхр. Кàм
е често в оронимията. Славянският произход приема и Skok, който сочи в срхр. производни от изходната форма ко̀мац ’голяма стръмнина’, о̀комито ’надолу’ и сравнява с
укр. ко̀мить ’стремглаво’ (вж. подробно БЕР II 566).
23
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Термини, заети от други езици:
gurgui: Топонимията на Белосл, Соф, Дупн, Брезн е ареалът, в който се
срещат микротопоними, назоваващи височини или могили, като за основа на
тези имена най-вероятно е послужило румънското нарицателно gurgui със значение ’връх на могила; висок хълм, могила’. В БЕР са отбелязани СелИ Гургулят (Соф); Малък Гургулет, Голем Гургулет, могила (Белосл) (БЕР I 295);
(вж. също Чолева-Димитрова 2002: 115).
дуру̀ к: В няколко микротопонима от Берк и Гоцед е топонимизиран апелативът дуру̀ к (тур. dуruk ’връх, било’) (Михайлова 1986: 83; Иванов 1996:
105). МИ: Дуру̀к вада, рът с ниви (Берк) (Михайлова 1986: 83); Ючдуру̀к, хълмодолие с ниви (Гоцед) (Иванов 1996: 105, 195). Терминът е разпространен
на изток в топонимията на Горнооряховско, Първомайско, Севлиевско, Новозагорско.
чал: В микротопонимията на Югозападна България, в неголям брой имена, е онимизиран турският термин чал (тур. çal ’планински връх’) в значения
’височина’ (Разл) (Попов 1979: 165); ’планински връх’ (Гоцед) (Иванов 1996:
188); ’гол високопланински връх’ (Дупн) (Еленин 2006: 475). МИ: Во̀дни чал,
Ча̀ла, планинско бърдо (Дупн) (Еленин 2006: 475); Ча̀ле, височина, Котѐчкиа
чал (Разл) (Попов 1979: 166, 135); Ча̀ла, връх (Гоцед) (Иванов 1996: 188).
1.3.2. Названия за склонове и стръмни места
Най-често срещаните термини от тази семантична група, онимизирани в
западнобългарската микротопонимия, са брег, лицѐ, присо̀е, мъ̀ртвина̀, усо̀е,
стран, страна̀, усо̀йна и прѝпек.
ба̀ба: Нарицателното ба̀ба ’стара жена’ се среща като земеписен термин в
значение ’височина с гърбава форма; гръбовидна местност’ в Югозападна България. МИ: Бàба, връх (Гоцед); Дѝвата ба̀ба, пусто място с каменна кариера
(Берк); срв. СелИ Ба̀ба (Трънско); Ба̀бица (Брезн) (Велев 2009: 158; ЧолеваДимитрова 2002: 95).
бряг: В книжовния български език нарицателното бряг означава ’ивица
земя край река, море и др.’ (стб. απύγϊ ’стръмнина’) (БЕР I 84–85). В микротопонимията на цяла Западна България нарицателното бряг//брег е онимизирано
освен с книжовното значение ’бряг на река’ и с диалектните значения ’стръмнина’ (Монт, Берк, Врач) (Михайлова 1984: 85; Михайлова 1986: 64; Николов
1997: 112); ’отвесна стръмнина’ (Брезн) (Велев 2009: 174); ’склон, страна’ (Самок) (Заимов 1965: 86); ’стръмен склон от рид’ (Радом) (Чолева-Димитрова
2009: 130); ’стръмен склон, склон на речно корито’ (Умленски/Ковачев 2008:
86); ’стръмен склон’ (Пирд) (Заимов 1959: 121); ’стръмнина, урва; стръмен
склон, хълм’ (Гоцед) (Иванов 1996: 79). МИ: Брего̀, малка гола височина (Самок)
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(Заимов 1965: 86); Брега, стръмнина (Ботевгр) (Михайлова 2008: 100);
Бреговèте, стръмнини (Врач) (Николов 1997: 112).
В значение ’голям бряг; стръмнина’ е онимизирано старинното нарицателно брега̀р: Брега̀ро (Радом); Брега̀ро, Брега̀ра (Кюст) (Чолева-Димитрова 2009:
130); също РечИ Брега̀рска ва̀да (Самок) – прил. от изчезнало МИ *Брега̀р(о) от
брегар ’бреговито, (стръмно) място’ или ’голям стръмен бряг’, МИ Брега̀рица
(Год) (Заимов 1965: 86). Нарицателното е послужило за образуване на жителско
име, от което е топонимът Брегарцѝ в Босилеград (Заимов 1967: 59).
Значението ’стръмно място’ носи и диалектното брежѝна (образувано от
брег с наст. -ина от типа ровина, падина, долина) (вж. БЕР I 84). Ексцерпират се
имена от събирателното брѐжинье: Брèжинье, пасище (Год) (Симеонов 1966:
15); Брежѝнье, набразден склон (Брезн) (Велев 2009: 174), в значение ’място с
брегове’ е топонимизирано нарицателно брежѝще: Брежѝще (Радом) (ЧолеваДимитрова 2009: 131).
вр³ло: Диалектното прилагателно вр³ло е с географско значение ’стръмно
място’. Срв. върл ’лют, стръмен’; върлина̀ ’лютина, стръмнина’, върла̀к ’стръмнина’ (за прх. вж. БЕР I 211). В микротопонимията са онимизирани следните
производни от вр³ло: връля̀к//връ̀лак//върла̀к ’стръмно място’ (Михайлова
1984: 92; Михайлова 1986: 69; Чолева-Димитрова 2009: 153); връ̀лище ’стръмно място’ (Михайлова 1984: 92); вр/ъ/лю̀га ’стръмнина’ от вр/ъ/л, като пеню̀га,
чвору̀га (Михайлова 1984: 93); връ̀леж ’стръмнина’ с озвучаване на -ш (Михайлова 2008: 110); върлѝна ’стръмнина’ (Заимов 1959: 135); срв. върлина̀ ’лютина,
стръмнина’, върла̀к ’стръмнина’ (БЕР I 211) и въ̀рлешко ’стръмно място’ (Разл).
МИ: Връля̀ко, стръмни ниви (Берк) (Михайлова 1986: 69); Вр/ъ/ля̀ка, рът; Вр/ъ/
лю̀гата, могила (Монт) (Михайлова 1984: 92); Врълѐжо, Връля̀ците (Радом)
(Чолева 2009: 252–153); Връ̀лото, стръмен бряг и път (Врач) (Николов 1997:
137). Срв. още врла̀к ’стръмно място, стръмнина’ (Кукушко), врлеж ’стръмнина’ (Радовишко), врлетина ’стръмно място’ (Кумановско), врълина ’стръмнина’
(Кочанско) (Видоески 1999: 36).
злин: Старинното и рядко злин, ж.р. ’непристъпна местност, зло място’
(Ботевгр, Соф) (БЕР I 646, 664); ’стръмно, непроходимо място’ (Михайлова
2008: 139); ’зло, стръмно, проклето място’ (Николов 1997: 210–211) е запазено
в микротопонимията: Злин, непроходима гора (Ботевгр); Злинта̀ (Свогенско);
Злѝнски рид (Разл) (Михайлова 1989: 521; Михайлова 2008: 139); Злинта̀,
скалист стръмен дол (Врач) (Николов 1997: 210), също злѝняк, произв. от
злин в МИ Злѝняк, стръмен каменист склон, Злиня̀ко, стръмна височина с остри камъни (Врач) (Николов 1997: 210); Злиня̀ка, непроходима гора (Ботевгр)
(Михайлова 2008: 139). Срв. семантично *стра̀шер ’опасно място’, произв.
от страх: Стрешеро̀, планински върхове, стръмни, скалисти (Врач) (Николов
1997: 406); страшнѝк ’страшно, непроходимо място’, образувано от прил.
стра̀шен с -ик (Радом): Страшника̀, гориста долина с много стръмни брегове;
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Стра̀шниците, гъста непроходима гора, метаф. (Радом) (Чолева-Димитрова
2009: 416–417).
Стръмни склонове са назовани с имена, в основата на които е топонимизиран старинният апелатив ко̀рдел. – Терминът е разгледан в точка 1.3.1.
о̀блег: Рядко в изследвания материал се среща формата о̀блег ’лек, равен
наклон’: Длъ̀ги о̀блег, равен полегат наклон с ливади; О̀блега, наклони (Врач)
(Николов 1997: 182, 320–321) .
по̀лог: В микротопонимите Беглѝшки по̀лог, гора, Манастѝрски по̀лог,
ниви (Ботевгр) е онимизирано съществителното по̀лог в значение ’нанадолнище, бряг на планина; странище, крьшь’ (Геров IV 149; Михайлова 2008: 188);
срв. ’втрапена местност’ (Троянско); ’планински склон’ (вж. БЕР V 504). Терминът се среща в славянската географска терминология – в срхр., словен., рус.,
укр., чеш., пол., а според Ив. Дуриданов рано се явява в писмени източници
като географско название (вж. Мурзаев 1984: 449; Schütz 1967: 40; Nitsche 1964:
36235; 286; Дуриданов 1963: 201).
*припо̀н: Изчезналото нарицателно *припо̀н ’мъчение, зор’ се среща с географско значение ’стръмнина’. С МИ Припо̀н е назован стръмен наклон в Михайловградско. Д. Михайлова извежда името от изч. *припо̀н, произв. от глаг.
пъ̀на, поради усилието при изкачване на височината. Вж. на̀пон ’напън’, репо̀на
’спънка, пречка’, спо̀на ’къса връв, с която се връзват краката на добитъка’;
срхр. прѝпон ’въже за връзване крака на кон’, прѐпона ’спънка, пречка’ (БЕР
VI 56). Срв. също с географския термин припон ’стръмно място’ (Порече)
(Видоески 1999: 123).
склон: Книжовното нарицателно склон не се поддава на онимизация. То е
топонимизирано еднократно в едносъставното име Склон, склон над селската
река до Ръджавъц (Брезн) (Велев 2009: 408).
страна̀: Нарицателното страна̀ (стб. ρςπΰíΰ) има много значения в съвременния български език, географското значение е ’страна на река, страна на планина, страна на височина; стръмнина’. Топонимният материал от Западна България посочва следните диалектни варианти на термина: стран ’стръмнина’ (от
страна̀, остатък от родителен падеж); стра̀на//стръ̀на//стъ̀рна//странъ̀//странѐ
’равен склон на височина’ (Врач) (Николов 1997: 405, 406); ’стръмнина, склон над
река, спус’ (Пирд); страна̀ ’от слаб почти до отвесен наклон на терена’ (Брезн)
(Велев 2009: 425); стра̀на ’наклонено място’ (Радом) (Чолева-Димитрова 2009:
416). МИ: Страна̀та, Стра̀нето, Странъ̀та в Гоцед назовават именно невисоки
ниви, лозя и пасища (Гоцед) (Иванов 1996: 172); Зла̀та стран (Врач) (Николов
1997: 405); Стръ̀мната страна̀ (Ботевгр) (Михайлова 2008: 212); Страна̀та,
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стръмни места (Год) (Симеонов 1966: 105); старинно име с -jь Странча (Кюст)
(Заимов 1973: 54).
Събирателните форми са стра̀не//стра̀нье и се срещат като основа или
като втора съставна част: Ду̀ьово стра̀не (Ботевгр) (Михайлова 2008: 212);
Стра̀ньето, стръмни склонове (Монт) (Михайлова 1984: 175); Стра̀нье сло̀го,
страна и ниви (Год) (Симеонов 1966: 105).
В топонимията на Брезн в МИ Мало странище е онимизирано производното стра̀нище ’нанадолнище, бряг, стръмнина на планина, на връх; крьшь,
пологъ’ (Геров V 267; Велев 2009: 425); вж. също странѝца: Странѝца, дялове
на бърда (Врач) (Николов 1997: 405); срв. страница ’склон, страна’ в Колче
страница (Белоградчик) (Заимов 1973: 54) и *стра̀н/и/ца ’стръмнина’ (Михайлова 1984: 175).
*стръ̀моль: В микротопонимията е запазено и изчезналото нарицателно
*стръ̀моль ’стръмнина’: Стръмо̀льо, стръмни гори (Берк) (Михайлова 1986:
135); Стръ̀моля, стръмни пътища, брегове, стръмнини (Врач) (Николов 1997:
407); Стръ̀моль, стръмен склон с пасища и орница; Стръмо̀ля, дъбак (Радом); Стръмоль (Кюст) (Чолева-Димитрова 2009: 419). Срв. стръ̀молиште
’стръмнина’ (Преспанско) (Видоески 1999: 152).
у̀ рва: Книжовното название у̀рва (стб. óðúâа от óð¥) (Младенов ЕтР 654;
Михайлова 1986: 140; Михайлова 2008: 221) има следните значения: 1) дол
с високи стръмни брегове; 2) нанадолнище, стръмнина (БТР 1999: 1006);
’стръмнина’ (Монт) (Михайлова 1984: 182); ’пропаст със стръмни брегове’
(Ботевгр) (Михайлова 2008: 221). Терминът се подлага на топонимизация
сравнително рядко. МИ: Ур/о/вѝч, пасище (Берк) (Михайлова 1986: 140–141);
У̀рвата, рът, При у̀рвата, У̀ рвите, стръмнини (Монт) (Михайлова 1984:
182); У̀рвич, височина (Ботевгр) (Михайлова 2008: 221). Срещат се и диал.
уро̀ вище и у̀ рвище ’голяма стръмнина’: Уро̀ вището, гориста стръмнина
(Дупн) (Еленин 2006: 462); У̀ рвище, стръмнини с път (Брезн) (Велев 2009:
204).
Термини, заети от други езици:
йоку̀ш: Рядко в топонимията на Югозападна България е онимизирано
турското название йоку̀ш ’нанадолнище, стръмнина’ (от тур. yokuş със същото
значение) (вж. БЕР II 106): Йоку̀шо, заострено място край р. Джѐрман (Дупн)
(Еленин 2006: 274).
панаго̀н: Само в двусъставни местни имена е топонимизиран апелативът
панаго̀н ’стръмнина, по която може да се кара само с колесар’ (Пирдопско)
(за етимологията на нарицателното вж. БЕР V 38): Панаго̀н тепѐ, стръмна
чука, Калнѝа панаго̀н, Ра̀шковиа панаго̀н (Пирд) (Заимов 1959: 225).
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ца̀рина: Географският апелатив ца̀рина (от рум. ţarină ’страна’) е онимизиран в микротопонимията на Годечко: Ца̀рина, склон, ливади и ниви; лек наклон на долината Нишава с ниви (Симеонов 1966: 112).
Рядко в топонимията на Югозападна България са онимизирани:
яка̀: яка̀ ’склон’ (от тур. yaka) (Еленин 2006: 497; Иванов 1996: 196; Балкански 2000: 208): Яка̀та, земи пирамиди до Ку̀лския рид (Дупн) (Еленин 2006:
497); Коза̀ра яка̀, планински връх; Якала̀р, гора (Гоцед) (Иванов 1996: 122, 196).
ялма̀н: ялма̀н ’стръмнина’ (от тур. yalman ’стръмнина’): Ялма̀на, стръмнина с ниви (Пирд) (Заимов 1959: 292).
Вероятно турското нарицателно яма̀ч със значение ’склон’ (от тур.) е
онимизирано в МИ Яма̀чо, рътлинна местност с ниви (Самок). Този термин
не се среща никъде другаде в топонимията на Западна България, но е разпространен в топонимията на Първомайско и други области (Заимов 1965:
87). Срв. Мѝнчовия яма̀ч, стръмен склон с ниви (Поповско) (Димитрова-Тодорова 2006: 495, 633); Яма̀чъ, височина, заета от ниви; полегата местност (Първомайско) (Дуриданов 1958: 189) и др.
1.3.3. Названия за склонове с южно изложение
варенѝк: варенѝк ’припек’, произв. от глаг. варя̀ в МИ Варенѝко (Гоцед)
(Иванов 1996: 84)24; срв. семантично местни имена Грѐевица, ливади на припек; Грѐйща, присое, припек, от глаг. грея (Разл) (Попов 1979: 99).
*крес: Думата *крес е изчезнала от книжовния български език и диалектите му. В някои части на Западна България (Брезн, Дупн, Кюст, Санд,
Чипровци) са запазени топоними от прилагателно от изчезналото съществително, чието значение вероятно има земеписен признак. Засега лексемата
не е изяснена достатъчно. СелИ Крѐсна (Санд), МИ Крѐсно (Чипровци), МИ
Крѐсна (Кюст.), МИ Крѐсна, падина с ливади и ниви (Дупн), Крѐсна, скалисти стръмни места на припек, в речни проломи (Брезн) вероятно са прил. от
*крес, стб. *êðýñú, праслав. *krěsъ (срв. срхр. крêс ’пек, жега; увеселителен
огън’, словен. krésati ’секвам кремък’, рус. кресить ’секвам огън’ и др.) (БЕР
III 1; Дуриданов 1971: 167; Велев 1984; Еленин 2006: 304; Чолева-Димитрова
2002: 135).
лицѐ: Книжовното нарицателно лицѐ ’предната част на глава на човек;
външната (предната) страна на нещо’ (стб. лице) (БЕР III 438–249) е широко
24
Топонимната наставка -ик никога не носи ударение, за разлика от нарицателните,
срв. годенѝк, ученѝк (Заимов 1961: 218).
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разпространено в микротопонимията на цяла Западна България за означаване
на места с южно (или югоизточно) изложение, най-често склонове; срв. лицѐ
’припек, присое’ (Михайлова 1984: 133; Иванов 1996: 133); ’местност с южно
изложение’ (Михайлова 1986: 1033); ’стръмнина с южно или югоизточно изложение’ (Михайлова 2008: 162); ’припек, присое; слънчево място, обърнато към
слънцето, на юг’ (Д.-Тодорова 1987: 111). Терминологичното значение вероятно е пренесено по метафоричен път. Среща се значително по-често в северозападната микротопонимия. На северозапад са регистрирани и умалителното
личѐнце (Монт) и изч. *ликцѐ ’припек, присой’ (Монт, Берк). Названието найактивно е онимизирано като втора част в двусъставни МИ от Монт, Берк и Врач.
МИ: Лица̀та, рът с пасище (Берк) (Михайлова 1986: 103); Лича̀нцата, два ръта
с южно изложение (Монт) (Михайлова 1984: 134); Ликцѐто, ниви с южно изложение (Монт) (Михайлова 1984: 132).
Една част от микротопонимите, назоваващи склонове с южно изложение,
са образувани от географски апелативи от корен жег-, жеж-, пек-. Това са МИ:
По̀жега (Врач), образувано от диалектното нарицателно по̀жега, синонимно на припек, присое, срв. диал. жег ’жега, пек’, жега ’горещина, пек’; стб.
жешти, жег© и жьг© (БЕР I 529–530; Николов 1997: 351); Жѐжниче, наклон
с южно изложение (Монт); Жѐжниче, високо слънчево било (Брезн), в които вероятно е легнало умалително от изч. нарицателно *жѐжница ’горещина’, произв. от жѐг ’пек’. Срв. с местния глагол жежа ’изгарям’ (Михайлова
1984: 113; Велев 2009: 249).
В микротопонима Пеклѝца, ниви на склон в топонимията на Радом, е запазено изч. нарицателно *пеклѝца ’присое, топло припечно място’, успоредици на което можем да открием в хърватското СелИ Peklanica и чешкото Peklo
(вж. подробно Чолева-Димитрова 2009: 342). Семантично равно е местното име
Пѐкльище, гора и камънак (Дупн) от диалектното пѐкльище ’припечно място, присое’ (Еленин 2006: 373); също печѝще: Печѝще, слънчево място с ниви
(Брезн) (Велев 2009: 360). Срв. диал. пекло ’припек, присое’ в СелИ Пеклище,
връх в суха гора в Скопско (вж. БЕР V 134); също пекло ’припек’, топонимизирано в оним Пекляни (Кочани) (Заимов 1967: 61).
От пещ ’фурна; пещ; пещера’ (вж. БЕР V 220–221) са онимизираните
пѐщица: Пѐщица, каменист припек, умал. от пещ (Брезн) и пѐщище: Пѐщище,
обширен каменист припек, увел. от пещ (Брезн) (Велев 2009: 360).
прѝпек: Синонимно на лицѐ е нарицателното прѝпек ’място, където силно
пече слънцето’ (БЕР V 727–728), което обаче не се подлага активно на топонимизация. МИ: Прѝпекъ, полегата местност с южно изложение (Лом) (Дуриданов 1952: 66); Прѝпека, място в баир с южно изложение (Белосл) (Попов 1960:
152); Прѝпеците (Врач) (Николов 1997: 360).
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прѝпор: Семантичният признак ’припек’, допълнен с диференциален признак ’камениста стръмнина’, е налице в старинното диалектно нарицателно
прѝпор (вж. БЕР V 730). Думата е топонимизирана главно в имена от Югозападна България. Географското ù значение е познато в родопските говори
припор//припар ’стръмно, голо място, изложено на припек’ (Стойчев 1965:
251), вж. ’стръмнина’ (Ботевгр); ’стръмно голо място, изложено на припек’
(Смолянско); припорчина ’стръмно място’ (Севлиево, Троянско, Тетевенско)
(Балкански 1993: 510; БЕР V 730), срв. и припор ’стръмнина, стръмно място’
(Велешко), ’височина’ (Мариово), ’припек’ (Скопско, Радовишко) (Видоески
1999: 123). Значенията, изведени от микротопонимния материал, са: ’стръмно
голо място, изложено на припек’ (Гоцед) (Иванов 1996: 156); прѝпор ’стръмно
каменисто място’ (Дупн) (Еленин 2006: 392); припор ’камениста стръмнина’
(Брезн) (Велев 2009: 377); ’стръмнина’ (Чолева-Димитрова 2009: 364). МИ:
Прѝпоро, горист склон; стръмни ниви; стръмен склон; гориста стръмнина
(Дупн) (Еленин 2006: 392); Прѝпоро, ниви на склон, На Припо̀ро (Радом) (Чолева-Димитрова 2009: 364; 321); Прѝпор, стръмнини (Брезн) (Велев 2009: 377);
Прѝпоро, наклонено, стръмно място в Пирин (Разл) (Попов 1979: 143).
В югозападната топонимия най-разпространено в значение ’място, изложено
на слънце’ е нарицателното присо̀е//пресо̀е, също присо̀я//пресо̀я (БЕР V 733).
МИ: Гулѐмото присо̀е, Присо̀ето (Дупн) (Еленин 2006: 393); Присо̀е (Радом)
(Чолева-Димитрова 2009: 365); Пресо̀ето, Присо̀ето (Разл) (Попов 1979: 143).
Регистрирани са и производните присо̀йка и присо̀йна. МИ: Присо̀йка
(Врач) (Николов 1977: 360); Лѝлова присо̀йка (Ботевгр) (Михайлова 2008: 191);
Присо̀йната, ниви (Дупн) (Еленин 2006: 393).
пролѐтник: Изчезналото пролѐтник ’място с южно изложение’ (Радом)
(Чолева-Димитрова 2009: 367) се среща в МИ: Пролѐтнико, равни ниви (Радом); Пролѐтнико, местности с южно изложение (Разл) (Попов 1979: 143).
рогопѐч: В микротопонимията на Врачанско е регистрирана нарицателната композита рогопѐч ’прѝпек присо̀е’, както челопеч и челопек. МИ:
Рогопѐч, южни наклони (Николов 1997: 375). Апелативът е посочен от Й. Заимов (вж. Заимов 1973: 26); срв. терминът рог, с който се назовават издигнати места; ’местност, вдадена в друга като рог; кривул’ (вж. Геров V 82; също
БЕР VI 281–288; Чолева-Димитрова 2002: 162; Видоески 1999: 136). Терминът
е разгледан на стр 69.
чѐло̀: Нарицателното чѐло̀ ’предната част на лицето между косата и веждите, горната лицева част на черепа’ служи за назоваване на определена земеповърхна форма, а именно ’издадена висока местност’; срв. и чело ’равнинка
между два рида; равно и голо място на планина; предният дял на връх на пла60

нина’ (Видоески 1999: 171). МИ: Чело̀то, пасища (Радом) (Чолева-Димитрова
2009: 188, 457); Чело̀то, скалист припек (Врач) (Николов 1997: 444); Чело̀то =
Панду̀рските ло̀зя, хълм с лозя (Дупн) (Еленин 2006: 477).
*челопек: Изчезналата дума *челопек с географско значение ’припек, присое’ (Михайлова 1984: 187); ’слънчевата страна на планински склон’ (Тасева
1998: 112); ’припек’ (Заимов 1967: 62) е запазена в следните топоними (предимно макротопоними или вторични имена): МИ Челопѐк, ливади (Монт) (Михайлова 1984: 187); СелИ Челопѐчане (Соф), СелИ Чело̀пек (Врач) (Николов 1997:
444); МИ Челопѐшка ба̀ба, връх в посока на с. Челопеч (Ботевгр) (Михайлова
2008: 225)25. Със същото значение терминът е запазен в диалектите (вж. Пjanka
1970: 154; Григорян 1975: 240, Видоески 1999: 172), познат е и в сърбохърватските диалекти čelópek ’Sonnenseite eines Berges’ (Schütz 1957: 32). Отсъствието
му в другите славянски езици кара Л. Куркина да го определи като иновация
в източната част на южнославянския ареал (Куркина 1979: 45). МИ от XIV в.
документират разпространението на композитата чåëξïåêό в средновековната
българска реч. Изследвайки български топоними от гръцки и сръбски средновековни документи, Л. Тасева свързва имената Χåëξïåêό (1330) в Кумановско или
около Перивол, Χåëξïå÷êå (1346) в Тетово и ΧåëξïåöΈ (1348-53) в Кичево именно
с апелатива челопек ’слънчевата страна на планински склон’ (Тасева 1998: 112).
Термини, заети от други езици:
гюнѐ: В микротопонимията на Югозападна България се среща терминът
гюнѐ (срв. тур.) (вж. БЕР II 308), онимизиран в МИ Гюнѐто, ниви срещу слънцето (Разл); Гюнѝите, Гюнлу̀ка, залесена местност (Гоцед); срв. МИ Гюнъ̀та, гора
на слънчево място от гюнъ̀ ’припек’ (Доспатско) (Балкански, Цанков 2000: 124).
1.3.4. Названия за склонове със северно изложение
Склоновете със северно изложение в диалектите се назовават главно с
нарицателните мрътвина̀ и усо̀е.
мървина: Регистрираните в микротопонимния материал варианти и значения на нарицателното мървина, както и производните му, са: мрѐтвина//
мрътвина̀ //мратвина̀//мъртвина̀ ’северен рът, усое’; ’усойна местност в гора’
(Ботевгр) (Михайлова 2008: 172); мр/ъ̀/твин//мъ̀ртвин ’пусто място’ (Брезн) (Велев 2009: 331); мрътва̀к ’студено, усойно място със застояла вода’ =
25
Й. Заимов извежда СелИ Чело̀печ (Пирд) от чѐло ’място, възправено като чело’ и пек
’припек, присойка’, т.е. ’человидно припечно място’ (печ е получено чрез регресивна асимилация и под влияние на началното ч-). Местонахождението на селото отговаря на името
– разположено е в последния склон на полите на Стара планина, срв. семантично МИ Чело
(Кюст); Челник (Белосл); Причел (Брезн и Кюст) – имена на чукари, възправени като чела; за
втората част срв. МИ Рогопеч (Врач); Печище (Соф). Топонимът Χåëξïåêό се среща в Мрачката грамота на Стефан Душан XIV֪–XV в., СелИ Челопеки (Тетовско), Челопеци (Кичево),
Челопец (Тиквешко) (Заимов 1959: 280), вж. също Чолева-Димитрова 2002: 179.
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мрътвѝк (Дупн) (Еленин 2006: 349); срв. мъртвак ’склон със северно изложение’ (Петрич, Пирдопско) (БЕР IV 420); мрътва̀к//мъртва̀к ’пусто място, усойна страна’ (Пирд, Брезн) (Заимов 1959: 218; Велев 1984); мрътвѝло//мратвѝло
’северен склон, усое’ (Врач, Пирд, Радом), също ’зимовище на змии’ в Пирд
(Николов 1997: 311; Заимов 1959: 218; Чолева-Димитрова 2009: 315) (вж. също
БЕР IV 421–422). МИ: Мрътвина̀та, склон с ниви; Мрътвинѝте, рът (Монт)
(Михайлова 1984: 143, 144); Мрътвѝлото, северен склон с пасище (Врач) (Николов 1997: 310, 311); Мрътва̀ка, западен склон с ниви; Мрътвѝлото (Пирд)
(Заимов 1959: 218); Мрътвина̀та, сенчеста страна (Брезн) (Велев 2009: 331).
усо̀е: Диалектната дума усо̀е ’северно, неогрявано от слънцето място’ (БЕР
IV 942–943) по-често се подлага на топонимизация. Освен формата в ср.р., разпространена в югозападната топонимия, е формата в м.р. усо̀й; също производните усо̀йна//осо̀йна и усо̀йка//осо̀йка//усо̀йкя. Регистрираните значения
на нарицателните в микротопонимния материал са ’сенчесто място, слабо огрявано от слънцето’; често сенчест склон’ (Михайлова 1984: 182 Михайлова
1986: 141; Попов 1960: 171; Николов 1997: 429; Иванов 1996: 182; Еленин 2006:
463; Попов 1979: 163). МИ: Усо̀я, гора, Усо̀йната (Монт) (Михайлова 1984:
182); Усо̀ите, Усо̀йната (Врач) (Николов 1997: 429); Усо̀ето, срв. СелИ Усо̀йка/
Осо̀йка, село, разположено в усойно място (Дупн) (Еленин 2006: 463) и др.
Термини, заети от други езици:
куз: Семантично равно е диалектното куз ’усойно място, усое’ (от тур.),
топонимизирано в малко на брой имена в Пирдопско и Самоковско. МИ: Ку̀за,
усойна стръмнина; Ку̀зовете, голяма пресечена местност; Тютюнлю̀ куз (Пирд)
(Заимов 1959: 39, 197); Чата̀л куз (Самок) (Заимов1965: 107). По-често терминът е онимизиран в топоними от Източна България – в Поповско, Севлиевско,
Горнооряховско, Първомайско, Новозагорско, Доспатско и др. (Д.-Тодорова
2006: 450; Ковачев 1961: 214; А.-Атанасова 1996: 272; Дуриданов 1958: 151;
Петкова 2007: 297; Балкански, Цанков 2000: 154).
1.3.5. Названия за равнина на височина
Обикновено терасовидни местности се назовават с имена, в които са онимизирани апелативи като ла̀вица; полѝца, полѝчка, полѝче; пезу̀ль; ча̀рдак;
диал. басамак (главно ЮЗБ); скѐле; стъ̀лба//слъ̀ба//съ̀ба, слъбица; срв.
катара̀га (Врач), ката̀рашка (Врач); гр. κλίμαξ ’стълба’ (Пирд). Имената са
образувани въз основа на пренос.
ла̀вица: Нарицателното ла̀вица ’полица, рафт; остар. дъска за сядане; пейка, скамейка’ има специфично терминологично значение ’терасовидна местност’. МИ: Му̀гарешката ла̀вица, Ла̀вицата, рът (Монт); Ла̀вицата, терасовидна местност (Белосл); Ла̀виците, терасовидни наклони (Врач).
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*плат: В микротопонима Оплáтов кръс(т) (Радом) е запазено изчезналото
нарицателно *плат (с префикс о) със земеписно значение ’рид, бърдо; склон,
стръмнина; тясна, дълга местност’ (Заимов 1967: 61, 159) (вж. подробно Чолева-Димитрова 2009: 331). В МИ Плата̀, стръмни ниви (Монт); Плато̀, равнища (Берк); Пла̀товете (Врач); Средопла̀т, стръмнина (Ботевгр); Плат, хълм
във форма на плат (Год) (Симеонов 1966: 85); Плато̀, стръмнина с дъбова
гора (Дупн) (Еленин 2006: 379) е запазено нарицателното със значения: ’равнище на височина’ (Врач); ’дълго тясно парче земя’ (Дупн) (Еленин 2006:
379); ’проточена надлъжна стръмнина’ (Ботевгр) (вж. подробно за славянските
паралели Дуриданов 1960: 144–145; Чолева-Димитрова 2009: 331).
полѝца: Специализирано географско значение е придобило нарицателното полѝца и производните му полѝчка, полѝче. Значенията на полѝца в съвременния български език са ’хоризонтално закрепена дъска в долап, шкаф или на
стена; домакинска мебел от няколко хоризонтално закрепени дъски’ (БТР 1955:
675), но в топонимията се регистрира диалектното значение ’терасовидна местност – най-често стъпалообразна стръмнина, терасовидна скала; равнище върху склон’. Географските значения на съществителното са отбелязани в лексикографската литература, срв. полѝца ’равнинка на склон’ (Смолско, Пирдопско,
’полянка на планина, на бърдо, на нанагорнище; застъпка’ (Геров), ’тераса на
склон’ (Пещерско) (БЕР V 500). Срв. също полица ’равнинка в склон’ (Заимов
1967: 61); ’равнинка в рът или склон’ (Монт, Дупн) (Михайлова 1984: 156; Еленин 2006: 383); полица ’висока равнина’ (Дебърско), ’равнина на стръмната страна на възвишение’ (Тетовско, Прилепско) (Видоески 1999: 114). Можем да допуснем, че географското значение на лексемата полица е засвидетелствано още
през Средновековието, тъй като оттогава са регистрирани географски имена в
средновековната българска топонимия и според Л. Тасева се тълкуват по-подходящо чрез посоченото от Геров значение ’полянка на нанагорнище’, а не чрез
значението в старобългаристичната лексикография ’част от епископска одежда’
или ’околожка на шапка’ (Тасева 1998: 112). МИ: Полѝцата, равнинки, поляни
в склонове; Полѝците, равнище, Полѝчките, стъпаловидни полянки; равнинки
по склон; По̀личката, Полѝчките (Монт) (Михайлова 1984: 156); Полѝчката,
малки ниви в склон на хълм (Дупн) (Еленин 2006: 383) и др.
*по̀дина: В микротопоними в Дупнишко е запазено изчезналото нарицателно *по̀дина със значение ’равнище в склон на планина’ (Еленин 2006:
382); срв. още по̀дина ’високо равнище’ (Петричко), по̀дище ’равна местност
в подножие на възвишение’ (Кичевско; Кумановско) (БЕР V 429–430); срхр.
pődina ’равнинка в страните на възвишение’ (Schütz 1957: 33). Географското
разположение на обектите, назовани с тези оними, съответства на географското значение на нарицателното. МИ: По̀дина, ниви и равнище в подножието
на Ко̀нявска планина; Го̀лема по̀дина, равнище (Еленин 2006: 258), срв. МИ
По̀дина (Кочанско), По̀динье (Беровско) (Видоески 1999: 112).
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Фигуративно са възникнали микротопоними като:
Стол, равнище върху рът (Берк) (Михайлова 1986: 134); Сто̀ла, фиг. за
висока равна тераса; Столо̀вете, равни скални тераси (Врач) (Николов 1997:
403); Столо̀вете, най-горната част на Лѝсински връх, камъняци (Год) (Симеонов 1966: 105), в които е онимизирано нарицателното стол (ñòá. сòîëú) ’приспособление за сядане’ с орографско значение ’равно било, заравнена височина,
скална тераса’; вж. стол ’скала с облик на стол, пасище; рид’ в МИ в Западна
Македония, Леринско, Пелопонес, Епир и др. (Видоески 1999: 151).
Топонимизирани в микротопонимията са нарицателните стълба//слъ̀ба//
съ̀ба, умал. слъ̀бица в земеписно значение ’терасовидна местност’. МИ: Стълба, Съ̀бите, високи скали като стълби (Разл) (Попов 1979: 159); Слъ̀бата,
скалисто място до водопад (Радом) (Чолева-Димитрова 2009: 399); Слъ̀бица,
терасовидна местност (Монт) (Михайлова 1984: 171); Слъ̀бица, терасовидни
наклони и скални лавици (Врач) (Николов 1997: 393). Със същото значение са
имена като Катара̀гите, наклон с полици една над друга (Врач); Катара̀шка,
подредени една над друга скали, умал. (Врач) от катара̀га ’стълба, която се
мести’ (Геров II 353); диал. ’подвижна стълба’ (БЕР II 270) и Клима̀ш, голям
планински дял в Средна гора, поради стъпаловидните пътеки през чуката,
срв. МИ Кимаш, Тетевенско (Пирд) (Заимов 1959:186), в основата на които
е легнало гр. κλίμαξ ’стълба’; срв. МИ Клима̀ш, планински дял; рид между
Бели и Черни Вит в Тетевенско (БЕР II 450).
Равни места в микротопонимията обикновено се оприличават на:
тепсѝя//тепцѝя ’голям, кръгъл и разлат меден съд, в който се пече’ (БТР
1995: 966) (от тур. tepsi) (вж. БЕР VII 954). МИ: Тепсѝята, скалиста равнина
(Гоцед) (Иванов 1996: 175); Тепцѝата, ниви, равно място (Разл) (Попов 1979:
159); Тепцѝята, височина с равно било, заето с ниви (Дупн) (Еленин 2006: 449).
тига̀нь ’кръгъл разлат метален съд с дълга дръжка за пържене’ (БТР 1995:
969): Тига̀нкова ба̀ра, локва с кръгла форма, прил. от тига̀н (Врач) (Николов
1997: 413); Тига̀ньо, равно място с ниви и пасища, Тига̀нь, равна местност
(Радом) (Чолева-Димитрова 2009: 427); тига̀нче, умал. от тиган: Тига̀нчето,
естествен кръгъл скалист вир (Врач) (Николов 1997: 413).
трапѐза ’софра’ (стб. ςπΰοезΰ): Трапѐзата, терасовидна скалиста местност
(Гоцед) (Иванов 1996: 177–178); Трапезарѝя, очертано равнище на билото на
Гребен в м. Круше (Брезн) (Велев 2009: 436); трапѐзица, умалит. от трапѐза:
Трапѐзица, тесни ниви; рид (Еленин 2006: 453).
тъпан ’ударен музикален инструмент’ → ’заоблено незалесено равнище
или хълм, височина’: Тапа̀но, пустеещи ниви по ветровит склон на хълм (Дупн)
(Еленин 2006: 447); Гол тупа̀н (Берк) (Михайлова 1986: 139); Тупа̀на, заоблена
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част на хълм (Монт) (Михайлова 1984: 180); Тупа̀нъц, хълм, който прилича на
тъпан (Год) (Симеонов 1966: 110).
ча̀рдак ’покрита отгоре площадка на къща пред стаите’ (от перс. < тур.)
(БТР 1995: 1058); срв. *чарда̀к ’чердак, одър, потон, диван и др.’ (Геров V 529)
→ ’местност, издигната над околността’ (Брезн) (Велев 2009: 456); ’терасовидна местност’ (Гоцед); ’сенник в полски имот’ (Дупн) (Еленин 2006: 476).
МИ: Ча̀рдако, гол рид, терасовидна местност (Радом) (Чолева-Димитрова 2009:
456); Ча̀рдак, тераса с ниви; било (Брезн) (Велев 2009: 456).
1.3.6. Названия, основани на пространствени характеристики
заб³рдо: Нерядко названието на обектите се мотивира от тяхното положение спрямо други обекти. Така се получава група топоними от географски
термини, образувани по модела предлог-представка (който дава информация
за посоката) и апелатив (сочещ основния ориентир). В микротопонимията
от Западна България се откриват оними, които вероятно се свързват с апелативите заб³рдо//забр³до//забо̀рдо, забр³гье//забр³дье, за̀бърце, образуван от старобългарския предлог за ’отвъд, оттатък’ и нарицателното б³рдо,
т.е. ’местност зад бърдото’. Имената като Забрьдие /1284/ в Солунско, Забрьдо
/1361/ в Акарнания-Етолия, Забрьдьникна /1292, 1300, 1301, 1318, 1322, 1330/
в Халкидики са засвидетелствани в средновековни български и сръбски документи (Тасева 1998: 114–115). Повечето от тези МИ не са познати като апелативи в съвременните български говори. Топонимите обикновено са едносъставни, нечленувани и са регистрирани в следните околии: Забр³до, падинка
с ливади зад Бъ̀рдото (Врач); Забр³до, ливади (Ботевгр); Забр³до, предпланина на Средна гора (Пирд); Заб³рд, няколко къщи в полите на бърдо (Брезн);
Забо̀рдо, ниви (Гоцед)26; срв. за́брдо ’местност зад бърдото’ в МИ в Охридско,
Леринско, Порече и др. области (Видоески 1999: 60).
*заго̀р(ь)е: Някои МИ пазят старинния географски апелатив *заго̀р(ь)е
’област зад планина’, от старобългарския предлог за ’отвъд, оттатък’ и нарицателното гора̀ с изчезнало значение ’планина’, запазен в славянските езици
(вж. БЕР I 583; Дуриданов 1960: 125–126; Schütz 1957: 37; Nitsche 1964: 227).
МИ: Заго̀ре, горист рът (Берк) (Михайлова 1986: 85); Заго̀рска падѝна, дол,
ливади и ниви, зад рид (Год) (Симеонов 1966: 43) и др.
*зано̀га: От префиксално-именен тип са имената, в които е онимизиран
старинният апелатив *зано̀га ’местност в долния край, в полите на планина
или на планинска местност’, запазен като заемка в рум. zănoagă ’долина, гор26
Микротопонимният материал не може да потвърди със сигурност съществуване
на такъв апелатив.
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ска поляна’, срх. зÇнога ’местност, речен ръкав’, рус. занога ’трап’, словен.
znòžje ’подножие’ (БЕР I 600). Онимите от този апелатив се срещат в цяла
Западна България. В топонимната литература произходът им се обяснява по
следните начини: 1) чрез посредничеството на рум. занога (Миков 1943: 204);
2) според Вл. Георгиев занога е ’висока поляна, плато’ (Георгиев 1955: 311);
3) според Й. Заимов нарицателното е топонимизирано почти в цяла България
за склонове и неголеми височини, през които обикновено минава напречен
път закъм билото на планината. Образувано е от старобългарския предлог за
’отвъд, оттатък’ и съществителното нога ’крак’, означавало първо ’полегат,
сложен път през планина’ (= път (удобен) за нога), по-нататък името се е прехвърлило за цялата местност, през която минава такъв път. Действително имената в Пирдопско от апелатива зано̀га назовават склонове и рътлини, често
с път (Заимов 1959: 169); 4) според К. Попов апелативът зано̀га по значение
съответства на руското занога ’ниско място, трапчина, падина’ (Попов 1960:
116–117); 5) според В. Велев занога означава ’високо място (поляна) в подножието на ясно очертал се голям връх’ (Велев 2009: 254); 6) според Б. Симеонов занога означава ’място зад ногата, т.е. зад подножието на планината, хълма или баира; първите им стръмнини, по които става изкачването след дола,
поляната и под.’. Симеонов обобщава, че често имената от занога обхващат
не само същинската занога, но и местата над и под нея – склона, подножието,
долчините, поляните пред склоновете, и това е причината информаторите да
го тълкуват като високи, ниски, равни места, оттам и различните значения
при авторите. В румънски език zanoaga има и трите значения ’планинска долчинка; котловина; ливади и поляни до гора’ (Симеонов 1966: 44–45); 7) Т.
Балкански анализира географския апелатив занога, засвидетелстван в румънски документи от XIV–XVI в. – zānogā в значение ’дол; долина; поляна; водовъртеж’. Румънските документи потвърждават късната поява на рум. zānogā
от начално българско занога, битувало до XV век в значения ’дол; долина;
поляна; водовъртеж’. Според Т. Балкански имената на планински местности
в румънски документи потвърждават историческото старобългарско значение на термина ’основа на планина; долен край на планина, хълм’ (срв. БЕР
I 600); ’местност в долния край в полите на планина или на планинска местност’ (Балкански 1993: 512). Микротопонимите обикновено са едносъставни
– членувани и нечленувани, с изключение на случаите, в които от термина
е образувано прилагателно във вторични двусъставни имена: За̀ногата, рът;
За̀ногите, горист рът (Монт) (Михайлова 1984: 114); Зано̀гата (Белосл) (Попов 1960: 116–117); За̀ногата, рът с ниви; Зано̀гите, рът с ниви, срв. СелИ
Занѝжене, от ЖитИ, производно от МИ Зано̀га (Берк) (Михайлова 1986; 86);
Зано̀гата, път в подножието на склон (Врач) (Николов 1997: 205); Зано̀гата,
височина; Зано̀жки дол (Ботевгр) (Михайлова 2008: 137); Чу̀ка за̀нога (Радом) (Чолева-Димитрова 2009: 221); Зàнога, пасище под връх (Брезн) (Велев
2009: 254); Лесѝчата занога (Пирд) (Заимов 1973: 52). Апелативът е топонимизиран в МИ в Габровско, Севлиевско, Калоферско и др. (Ковачев 1965: 25).
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Срв. и нога̀ (стб. нога) ’крак’ → ’стръмен склон с пътека; било на планина’
(Д.-Тодорова 1987: 112) и по̀днога ’нанадолнище, низбръдно, стръмнина, наклон, спуск’ (Геров IV 95; БЕР IV 1995: 674).
нос: Изпъкнали земеповърхни форми се оприличават с нос (стб. носъ) ’орган
на обонянието’, ’предната заострена част на кораб, лодка и под.’ → ’изпъкнала
земеповърхна форма, прилична на нос; продълговат рид с ниви и ливади, врязъл
се дълбоко между землището; междурек, където се сливат две реки с форма на
нос’; също ’остро вдадена в морето суша’ (БТР 1995: 540; БЕР IV 686–687). МИ:
Попо̀в нос, Носо̀вица, Го̀рна носо̀вица (Радом) (Чолева-Димитрова 2009: 327);
Стредоно̀с, висок скалист рид, който прилича на нос (Разл) (Попов 1979: 156);
*носа̀р (Разл) ’издаден земен участък, подобен на нос’: Носа̀ро (Радом) (ЧолеваДимитрова 2009: 327); но̀сер ’връх на носа; ноздра’ Зап. (БЕР IV 686) с географско значение ’издаден земен участък, най-често рът, бряг, склон; връх’: Но̀серо,
рът (Монт); Сно̀серо от *С Но̀серо. – От с ’при, край’ (Геров) и но̀сер ’издаден
земен участък’ (Берк) (Михайлова 1986: 132).
о̀бреш: Микротопоними от изследвания регион пазят географските апелативи о̀бреш диал. ’пътекa по стръмен връх; висока равна или полегата местност’; ’път, който пресича висока местност’ (Лом); ’местност под или около
връх’ (Пирд, Монт, Берк); ’пътека въз стръмен път’ (Год) (вж. БЕР IV 754;
Геров III 307; Дуриданов 1952: 113; Заимов 1959: 221; Михайлова 1984: 147;
Михайлова 1986: 114; Симеонов 1966: 79), също *обръш ’място около връх’
стб. обръшь ’височина’, запазено в Рилската грамота на цар Иван Шишман,
1378 г.; срв. срхр. обрш ’хълм’, рус. обверш ’връх’ (вж. БЕР IV 756; Даль II
1956: 569; Д.-Тодорова 2006: 507; Дуриданов 1963: 200; Михайлова 1984: 147;
Михайлова 1986: 114; Михайлова 2008: 177; Николов 1997: 321, 322). Срв.
още нарицателното обрѐш в значение ’високо място, непосредствено под връх
на планина’ в говорите на Беровско, о̀брш ’височинка’ в Кочанско (Видоески
1999: 99). МИ: Обреш, висока стръмна местност, Обрештъ̀, висока местност
(Лом) (Дуриданов 1952: 113); О̀бреш, гола стръмнина (Год) (Симеонов 1966:
79); Обръ̀ше, гора, високо място (Разл) (Попов 1979: 134).
Сравнително чести в микротопонимията са имена от нарицателното
обр³шина, производно от *о̀бръш. Значението е идентично – ’място около
връх или височина’ (вж. Михайлова 1984: 147; Михайлова 1986: 114; Попов
1960: 140–141; Геров III 307; Чолева-Димитрова 2009: 328). МИ: Обр³шина,
гори, Къ̀рпа обр³шина, дол (Монт) (Михайлова 1984: 147); Обр³шина, височина, работна земя, извор, близо до местността Калето, където е имало стара
римска крепост (Белосл) (Попов 1969: 140); Обр³шина, дъбова гора и Мѐчо
о̀бръшинье, със събирателната форма (Радом) (Чолева-Димитрова 2009: 328).
ïîдϊγîπё¬: Старинен общославянски географски термин от този тип е
ïîдϊγîπё¬ ’подножие на планина’ (Дуриданов 1963: 200–201); ’планинска
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теснина, планинска област’ (БЕР I 264), засвидетелстван в Супрасълския
сборник и Асеманиевото евангелие. Срв. оним Подъгорие /1348-53/ в Тетовско
и др., записан в средновековни български и сръбски документи (Тасева 1998:
114–115), също срхр. pódgōrje, словен. podgôrje, рус. podgórje, чеш. podhoři
(Schütz 1957: 33); пол. podgòrze, укр. pidhóročka (Nitsche 1964: 223); Подгора в Русия, Подгория ’зона с градини в пределите на хълмисти местности’ в
Румъния (Мурзаев 1984: 443–444). Срв. още *подгора ’област около подножието на планина’ в МИ Подгора (Селищев 1931: 259) и подгорjе ’местност
в подножието на планина’ (Видоески 1999: 111). Микротопоними от Западна
България, в основата на които е залегнал този старинен апелатив, са: Подгория, гориста местност в полите на Шумье; Подгория, гориста област в полите
на Беласица (Брезн) (Велев 2009: 365); Подгора̀, рътлина с пасище (Врач)
(Николов 1997: 350).
подло̀ га: С МИ Бѝкови подло̀ ги са назовани ниви и гора на три километра от полупланинското с. Бързия (ново име Клису̀ ра), което се намира
в естествена клисура в подножието на Стара планина. Според Д. Михайлова микротопонимът пази нарицателното подло̀ га с изчезнало значение ’подножие, основа’, което има славянски паралели като срхр. пΰдлога ’основа;
подложка; подножие и др.’; срв. и МИ По̀ дложник, шосе в подножие на планина, Охридско, словенското СелИ Podlog (Михайлова 1986: 13, 61, 120).
Срв. срхр. по̀ длог, пΰдлога ’подложка; основа, фундамент’, словен. podlóg
’подложка и др., podlōga ’предмет, който се поставя под друг предмет’
(БЕР V 455–456).
подножие: Прави впечатление, че книжовният географски апелатив подножие ’място под височина, възвишение’ (БТР 1995: 655) не се подлага на
топонимизация, тъй като не се откриват МИ, образувани от него или с негово
участие. Този факт потвърждава твърдението, че не всички лексикални единици са топонимообразуващи.
пола: Чрез семантичен пренос са се образували термини със специализирано географско съдържание, които назовават различни географски обекти. Такъв термин е пола с географско значение ’подножие’, ’долната част на
планина, откъдето се изкачва’ (Геров IV 145) (за знач. вж. и БЕР V 491–493).
Срв. също пола ’най-ниският дял от планината, който допира равнината’
(Драмско, Беровско); ’подножие на планина’ (Скопско) (Видоески 1999: 113).
Диалектното значение на думата ’подножие на планина’ е отбелязано в „Кратък речник на диалектните думи“ (Василева, Керемидчиева 2001: 189). Срв.
в микротопонимията МИ Полѝте, основа на склон с ливади (Врач) (Николов
1997: 352). Интерес за ономастите, които изследват лексикалните особености
на топонимите, представлява фактът, че и нарицателното пола, което не се
различава по значение от подножие, се топонимизира много рядко.
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рог: Освен анатомичното значение на думата рог ’твърд заострен израстък
на главата на някои тревопасни животни’ географското значение е отбелязано
в речника на Н. Геров: ’бърдо, издадено от планина’ (Геров V 82; също БЕР III
281–288) и в топонимните изследвания по околии: ’роговидно, ъглесто място;
местност, вдадена в друга като рог’ (Монт); ’остър като рог завой на път или на
река’ (Врач) (Николов 1997: 375); ’тясна ивица земя между две реки’ (Ботевгр)
(Михайлова 2008: 199); ’местност, вдадена в друга като рог’ (Радом) (ЧолеваДимитрова 2009: 383); ’роговидна местност, кривул’ (Гоцед) (Иванов 1996: 161);
(вж. и Д.-Тодорова 1987: 112). МИ: Ро̀го, лъки във формата на рог (Год) (Симеонов 1966: 96); Рого̀, ниви, заградени с дерета, които се събират и образуват нещо
като рог (Разл) (Попов 1979: 148); Го̀рни/До̀лни рог (Гоцед) (Иванов 1996: 161).
Срв. и производното ро̀гуль ’завой, кът, ъгъл, краище’, произв. от рог, по прилика, с наставка -ул, както крѝвул: Рогульѐте (Берк); Рогу̀ля, част от землище, която
се врязва като рог; заострена местност (Белосл); Рогу̀я (Ботевгр).
Спрямо местоположението на друг обект са назовани места с микротопоними, в основата на които лежат апелативи с представки сред- (среди-, средо-) –
тук предлози, с които се образуват пространствени сложни съществителни, които определят местоположението (на средата между други две местности). Такива са композитните апелативи средобръ̀дье, средодо̀л, средорѐк, средоръ̀тляк
(Михайлова 2008: 77).
Изведени от изследвания материал са следните апелативи:
*средѝль ’било между два дола или две реки: Средѝльо, рът между два
дола (Монт) (Михайлова 1984: 173).
средобъ̀рдо, диал. ’между две бърда’ (Николов 1997: 398); средобръ̀дье ’място между две бърда’ (Михайлова 2008: 209), стедобръ̀гье (събирателно от бърдо с
омекотено д’ > г’). МИ: Средобръ̀дье, гора между две бърда (Ботевгр) (Михайлова 2008: 209); Средобръге, Средобръде, Средобръ̀до (Врач) (Николов 1997: 398);
Средобръ̀гье, няколко бърда (неголеми ридове) (Велев 2009: 416); средобъ̀рд:
Средобъ̀рд, бърдо с дъб и пасище (Гоцед) (Иванов 1996: 170); средобъ̀рдина: бърдина по строеж като бърчина, падина, рътлина, долина, планина: Средобъ̀рдина,
широко продълговато високо пасище (Брезн) (Велев 2009: 416).
*средо̀к ’било между две реки’ (Монт, Дупн) (Михайлова 1984: 173; Еленин 2006: 441); средок ’средно място’, от среда (Гоцед, Разл) (Иванов 1996:
170; Попов 1979: 158): Средо̀ка, равнище между две дерета (Монт) (Михайлова
1984: 173); Средо̀ка, ниви, пасище (Гоцед) (Иванов 1996: 170); Средоко, пустееща земя посред нивите (Разл) (Попов 1979: 158); срв. в източната топонимия – средок ’място, където се събират няколко вододелни била’ в МИ Средока
(Грудовско), Средок (Смолянско) (Бечева 1998: 177); ’възхождащ хребет между
два дола’ (Габровско) (Ковачев 1965: 27); ’средено място; рът между два дола’;
средоче ‘малък средок’: Средо̀чека и др. (Смол) (Саламбашев 1976: 67).
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средорид: Средорид, рид между Равна падина и Бабина ливада
(Брезн) (Велев 2009: 416); средоридар: Средоридар, голям рид между два валога
(Брезн) (Велев 2009: 416); средорѝдина: Средорѝдина, както падина, ровина
(Брезн) (Велев 2009: 416).
средоръ̀т ’място между два ръта’ (Врач): Средоръ̀т в говора на с. Стояновци (Врач) (Николов 1997: 398, 399); средоръ̀тина ’земя между два ръта’:
Средоръ̀тина, рът с ливади (Берк) (Михайлова 1986: 133); Средоръ̀тине, рът
(Монт) (Михайлова 1984: 174); средоръ̀тляк ’място сред (ниски) рътове’:
Средоръ̀тляк, ниви между рътове (Ботевгр) (Михайлова 2008: 210); средоръ̀/т/
чина ’земя между два ръта, средорътина’, както бърчѝна (Монт): Средоръ̀чина,
рът; Средоръ̀чината, гора между два дола (Монт) (Михайлова 1984: 174) 27.

1.4. Названия за планински проход, теснина
вра̀та: Нарицателното вра̀та (стб. врата ) ’вход на стая, двор, градина и др.,
през които се влиза и излиза’ (БТР 1995: 110) има географско значение ’теснина;
’тесен планински проход’ и често се топонимизира в микротопонимията в едносъставни и двусъставни имена като Вра̀та, път през тесен скалист дол (Врач);
Ца̀реви врата̀, теснина (клисурата) (Брезн) (Велев 2009: 193); също вратца̀,
умал. от врата, като име на тесни като врати места (БЕР I 183; Чолева-Димитрова 2002: 108): Вра̀ца, склон с ниви и ливади (Гоцед) (Иванов 1996: 86)28;
вратѝца: Вара̀тица, дол със следи от стар път (Разл); също вратнѝк ’(плетена)
външна врата’: Вратнѝци, скали като сводове на мост, откъдето може да се премине (Берк); Вратнѝци, теснини (Врач).
г³рло: Нарицателното гъ̀рло (стб. гръло) ’начало на хранопровода и дихателната тръба’ с варианти гръ̀ло//го̀рло в микротопонимията се онимизира
с географско значение ’тясно място между рътове в планината, устие, боаз;
устие на река, място на река, където водата се втича в морето’ (Геров I 252);
’по-тясна част на блато’ (Лом); ’теснина, устие’ (Д.-Тодорова 1987: 111). МИ:
Гъ̀рлото, котловина с извор и поточе, врязало се дълбоко (Брезн) (Велев 2009:
220); Гр³лото, тясна долинка (Дупн) (Еленин 2006: 225); Г³рлото, теснина в
Пирин, начало на долина (Разл).
Онимизирани в микротопонимния материал са и производните:
гръ̀лич//гъ̀рлич от гъ̀рло ’тясно място между рътове’ с -ич: Гъ̀рлич, падина
(Монт);
27
Срв. и средорѐк ’земя между две реки’ (Берк, Монт) (Михайлова 1986: 133; Михайлова 1984: 173); ’обградено от ръкави на реки; речно островче; ниско място край река,
около което тя лъкатуши и го залива (когато притече)’ (Ботевгр) (Михайлова 2008: 210):
Средорѐко, гора между два дола и др. (Михайлова 1984: 173); Средорѐк, местност между
две реки и два върха (Год) (Симеонов 1966: 103) (вж. за средорек Заимов 1973: 26).
28
Вж. подробно за СелИ Вра̀ца (Чолева-Димитрова 2002: 108).
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гръ̀лище//гърлѝще ’теснина’: Липа̀ново гръ̀лище, Гръ̀лището, старо корито (Врач); Гъ̀рлището, дол с тесен път (Год). Фигуративно теснини се назовават
с имена като По̀ртата, тесен проход през скали (Врач); По̀ртата, скалиста
теснина на р. Скака̀вица (Дупн); По̀рта, теснина (Радом).
ждрело̀: Книжовната дума ждрело̀ има следните значения: ’планинска тес
нина, където духа вятър; уста, гърло; тясно корито на буйна река; място на минерален извор, където блика водата’ (БТР 1995: 227) (вж. и Д.-Тодорова 1987:
111); ’планинска теснина; лошо време с дъжд и вятър’ (Софийско) (вж. БЕР I
554), стб. æðýëî ’гърло; (силен) глас’ (БЕР I 554). В географската литература
терминът ждрело се употребява със значение ’тясна и дълбока речна долина
със стръмни скалисти долинни склонове’ (Кънев 1999: 12). Топонимният материал показва, че нарицателното рядко се подлага на топонимизация, а наблюденията сочат, че микротопонимите са предимно едносъставни: Ждрело̀то,
ливади; гористо място; извор (Радом) (Чолева-Димитрова 2009: 217); Ждрело̀,
скалиста теснина с река (Брезн) (Велев 2009: 24–8249); Ждрелѝте, каменист
рът (Монт) (Михайлова 1984: 112).
прева̀л: Често се срещат микротопоними, образувани от или с участието
на географския термин прева̀л (стб. ïðýâàλú). Значението на думата, отбелязано
в БТР, е ’най-горното място на височина, хълм, планина и пр., откъдето започва
наклон надолу’ (БТР 1995: 724); в топонимните изследвания най-често – ’място
на бърдо, на планина, където се преминава от другата страна’ (Михайлова 1984:
158; Николов 1997: 356). Ареалите на онимите са главно в Югозападна България. МИ: Прѐвало, път през рътлина; превал на връх (Врач) (Николов 1997:
356); Превала̀та, превали в Пирин; Прѐвала, седловина; Прѐвалката, баир с
превал (Разл) (Попов 1979: 142). В микротопонимията се среща и умалителното прева̀лец: Прева̀лец, гол рид с ниви (Радом) (Чолева-Димитрова 2009:
359). Срв. превал ’място за преминаване между два рида’ (Преспа); прева̀лец
’преслап’ (Санданско, Охридско и др.) (Видоески 1999: 117); prĐvala ’водораздел, планинска седловина’ (Schütz 1957: 29).
превла̀ка: Синонимно на прева̀л е диалектното превла̀ка ’място за преминаване; седловина’ (Михайлова 2008: 189; Николов 1997: 356). МИ:
Превла̀ката, рът с гора и пътека за преминаване през нея (Врач) (Николов
1997: 356); Превла̀ка/та/, седловина; Васѝльовска превла̀ка, рът (Ботевгр)
(Михайлова 2008: 189). Срв. превлака ’място между две реки’ (Видоески 1999;
118); срхр. prȅvlaka ’провлак’, чеш. převlaka ’нос’ и др. (Schütz 1957:75).
предѐл: В неголяма част микротопоними е онимизиран и географският
термин предѐл (стб. ïπıдıëϊ) ’граница, страна, област’ (БЕР I 472). В книжовния български език значенията на думата са ’граница; рамка; страна, местност’
(БТР 1995: 728). Значенията, в които се среща в говорите, съответно и в топонимията, са ’област, край’ (Монт) (Михайлова 1984: 158); ’вододел’ (Год) (Симе71

онов 1966: 88); ’гранична височина, обикновено между две селища’(Ботевгр)
(Михайлова 2008: 190); предя̀л ’вододелно било’ (Пирд) (Заимов 1959: 237);
’седловина; вододел’ (Разл) (Попов 1979: 142). МИ: Предѐл, рът с ливади,
Голѐми предѐл (Монт) (Михайлова 1984: 158); Предѐл, място, където шосе
пресича Видличката верига (Год) (Симеонов 1966: 88); Предѐла, връх между
две села (Ботевгр) (Михайлова 2008: 190); Предя̀л, гора по билото на Стара
планина (Пирд) (Заимов 1959: 237).
Следващите термини, топонимизирани в микротопонимния материал, са
синонимни на превал:
прѐмак ’тясно място за преминаване между скатове или скали’, от глаг.
према̀квам (се) ’промъквам се, провирам се’, вж. БЕР IV 382–385. МИ: Прѐмако,
ливади и път през скална теснина (Дупн) (Еленин 2006: 390).
прѐмка ’място за преминаване, прелез’: Прѐмката, високо и равно място
с ниви и път между скали (Дупн) (Еленин 2006: 390); Прѐмката, седловина,
която свързва два върха (Разл) (Попов 1979: 143). Думата лежи в основата на
МИ Опрύм]е от 1335 г. (Прилеп) (Заимов 1973: 13); вж. и премка в македонските говори ’място за преминаване, превал, вдлъбнатина между две възвишения’
(Видоески 1999: 120).
пресѐдлина ’седловина’: Го̀рна пресѐдлина, рът; До̀лна пресѐдлина, равнина с формата на седло (Монт) (Михайлова 1984: 98, 108, 159).
Най-ранното писмено свидетелство за земеписния термин прύсύка със значение ’проходимо място в планина’ е засвидетелствано в топоними от 1328 г.
(вж. Тасева 1998: 113). Срв. прѐсек ’място, където се пресичат пътища’ (Радом) (Чолева-Димитрова 2009: 361); ’пътека през седловина’ (Брезн) (Велев
2009: 374); срв. рус. диал. пресек ’превал, проход между скали’ (Мурзаев
1984: 464); прѐсекье, събират. от прѐсек (Брезн) (Велев 2009: 374); пресѐка
’открито място, където винаги духа вятър’ (Ихтиманско); ’седловина, предел’
(Троянско, Никополско, Пирдопско) (за прх. вж. подробно БЕР V 667–668),
също пресяка ’превал, седло, водораздел’ (Ковачев 1965: 26). МИ: Прѐсек,
равни ниви (Радом) (Чолева-Димитрова 2009: 361); Прѐсекье, баирчета между отделни падини, удобни за преминаване (Брезн) (Велев 2009: 374). Срв.
МИ Пресека в Кичевско, Преспанско, Охридско, Струмичко; също термина
пресека ’място на планина, удобно за преминаване; седло, превал, превалец,
преслоп, раскрсница’ (Видоески 1999: 120–121).
Семантично равно е изчезналото нарицателно *преско̀к със значение ’голям
превал’ (стб. ïðýñêîêú), запазено в двусъставното МИ Пѐски преско̀к = Ку̀чешки
прѐслап, седловина в Дупнишко (Еленин 2006: 390). Срв. семантично нарицателното прескака̀ло ’проход, преслап’ (Кумановско) (Видоески 1999: 121).
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Синонимни на прева̀л са географските апелативи прѐслап и прѐслоп
(диал. прѐслаб//пря̀слап//прѐслъп//прѐслуп//пря̀слоп).
Значенията са прѐслап ’седловина между две височини’ (Ихтим, Кюст,
Дупн, Благоев, Соф, Белогр, Перн, Струмишко, Преспанско, Охридско); ’долчинка със зеленина’ (Самок и пр.) (БЕР V 670–671); прѐслоп ’седловина’ (Год,
Прилеп, Троян, Смолян, Маданско, Соф, Асеновгр, Смолян, Ардино, Порече,
Пирд) (БЕР V 672). Терминът прѐслап е отбелязан с бележка народно и значение ’седловина’ в БТР (БТР 1995: 744); (вж. и Schütz 1957: 29). Значенията,
изведени от топонимния материал, са ’седловина’; ’предел, вододелно място’
в Годечко (Симеонов 1966: 88); ’седловина’ в Пирдопско и Ботевгр (Заимов
1959: 237; Михайлова 2008: 190); ’седловина, превал’ (Радом) (Чолева-Димитрова 2009: 361; Михайлова 1984: 159); ’седловина, преход, превал’ (Разл)
(Попов 1979: 143); ’проход; превал на планина’ (Гоцед) (Иванов 1996: 156);
’седловина, преход между две височини; превал’ (Дупн) (Еленин 2006: 391);
’седловина в снишено било и през него път’ (Брезн) (Велев 2009: 375). Апелативите са топонимизирани в МИ в цяла Западна България. Срещат се в м.р.
или в ж.р. (в Берк, Монт, Радом). МИ: Преслапта̀, като същ. от ж.р. (Монт)
(Михайлова 1984: 159); Прѐслапа, път, който пресича бърдото (Белосл) (Попов 1960: 152); Прѐслап, Прѐслоп, Прѐслупа, Прѐслъпа, Пря̀слоп, връх със
седловина (Врач) (Николов 1997: 357, 358); Влъчѝя прѐслоп (Ботевгр) (Михайлова 2008: 190); Прѐслапта̀, в ж.р., път, Голѐми прѐслоп, м.р. (Радом) (ЧолеваДимитрова 2009: 361).
прѐход: Не е голям броят на имената, в които е топонимизирано нарицателното прѐход (прѐ/х/од//прѐод//пря̀од//пря̀ход) с географски значения ’пътека през
седловина; превал’ (в говора на Радом се среща и със значение ’брод през река’)
(Монт, Дупн, Радом) (Михайлова 1984: 159; Еленин 2006: 390; Чолева-Димитрова 2009: 360); ’път или пътека за прехождане на река или височина; брод през
река’ (Врач, Радом) (Николов 1997: 358; Чолева-Димитрова 2009: 360); ’превал,
проход’ (Гоцед) (Иванов 1996: 156). МИ: Прѐ/х/ода, ниви; път, който свързва два
ръта (Монт) (Михайлова 1984: 159); Пре/х/о̀да, пътека между два върха (Ботевгр)
(Михайлова 2008: 190); Прѐодо, част от хълм (Дупн) (Еленин 2006: 390) Прѐодни
дол, Прѐодо, дол (Радом) (Чолева-Димитрова 2009: 360).
Други диалектни поствербални образувания, синонимни на горните, са:
прѐфърла ’място, където се прехвърля’, от прехвъ̀рлям: Прѐфърлъ̀та,
склон (Гоцед) (Иванов 1996: 156).
провира̀лькя ’място, където хората се провират’: Провира̀лькята, дупка в
скала (Радом) (Чолева-Димитрова 2009: 366); провира̀лкя ’дупка, проход за преминаване’: Провира̀лкята, пробита скала върху път (Дупн) (Еленин 2006: 393).
провръ̀тняк: Провръ̀тняк, скала с голям отвор, през който хората се провирали, за да оздравеят (Радом) (Чолева-Димитрова 2009: 366).
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про̀лез ’място за преминаване през плет, слог, жп линия’ (Монт) (Михайлова 1984: 160); ’тясно място за минаване; път през скалисти теснини’
(Врач) (Николов 1997: 361): Тѐсни про̀лез, Про̀леза, път през теснини, скалисти теснини (Врач) (Николов 1997: 361); срв. също пролез ’теснина между
скали, през която минава пътека’ (Габровско) (Ковачев 1965: 27); семант. срв.
про̀лаз ’прелез, пролез’, ’място, дупка за преминаване само лазешком’ (Геров)
(БЕР V 757).
про̀лом ’речен проход между скали’: Бобошѐвски про̀лом, Скрѝнски
про̀лом, Кочерѝновски про̀лом (Дупн) (Еленин 2006: 394), отбелязано в лексикографската литература, срв. про̀ло̀м ’проход между скали, направен от река’
от глагола ломя̀ ’чупя, троша, кърша’ (стб. ломити, ломл«) (вж. БЕР III 467;
БТР 1995: 774).
про̀мка ’теснина за преминаване на добитък’: Про̀мката, рът с лозя
(Монт) (Михайлова 1984: 160); ’теснина за минаване, за промъкване през
скалисти теснини’, разновидност на пролу̀ка: Про̀мката, няколко пътеки
през скалисти теснини, проход между върхове, скали (Врач) (Николов 1997:
361); ’тесен проход между скали, върхове’ (Ботевгр) (Михайлова 2008: 192);
срв. про̀мка ’тесен проход между върхове, скали, гъста гора’, ’пътека през плет
или между две скали’ (Соф) и др., за образуването вж. промъкна, промъквам
(БЕР V 760).
про̀рез ’скална теснина’: Про̀реза, рътлина с врязан коларски път (Врач)
(Николов 1997: 362); Про̀резо, малка тясна клисура по течението на р. Бѝстрица
(Дупн) (Еленин 2006: 394); срв. диал. про̀рез ’прорязан отвор или дупка’, за
образуването вж. рѐжа (БЕР VI 206–207).
просѐк ’просечено място, теснина’ (Берк, Врач, Радом, Брезн) (Михайлова
1986: 123; Николов 1997: 362; Велев 1984): МИ Про̀сек, рът с гора, която е пресечена за минаване на добитъка (Врач) (Николов 1997: 362); про̀сеч ’просечен
път през гора’ (Врач) (Николов 1997: 362); про̀сека ’тясна ивица изсечени дървета в гора’ (Дупн) (Еленин 2006: 394); ’тясна ивица изсечени (за път) дървета
в гора; седловина, предел’ (Михайлова 2008: 192); срв. про̀сек ’проход между
скали’ (Соф); про̀сека ’ивица, част от гората, от която са изсечени дървета,
за да мине оттам път или за нещо друго’ (Самоков), за образуването вж. глаг.
сека̀ ’удрям с тежко остро сечиво, за да прережа, разполовя или направя нещо
на късове’ (БЕР VI 590–595); също пря̀сика ’просек, планинска седловина,
проход’. МИ: Голя̀мата пря̀сика (Гоцед) (Иванов 1996: 157); просѐченик
’прорязано място, теснина’ (Дупн, Радом) (Еленин 2006: 394; Чолева-Димитрова 2009: 367): МИ Просѐченик, горист рид (Радом) (Чолева-Димитрова 2009:
367). Срв. просѐченик ’просечено място за преминаване’ (Кривопаланечко)
(Видоески 1999: 126).
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про̀ход: Книжовният термин про̀ход (про̀/х/од) ’място, дето може да се
мине; път за преминаване през планинска местност’; ’достъпно за преминаване понижение на планинското било, път за преминаване през планинска местност’ (БЕР V 796; БТР 1995: 785) рядко се е топонимизирал за сметка на диалектните синоними. Ексцерпират се малко на брой микротопоними. Забелязва
се, че в някои случаи във Врачанско про̀/х/од е синоним на просек ’изсечена за
път гора’. МИ: Про̀/х/ода, тясна пътека през Чу̀ката, Про̀/х/одо, рът с просечена за път гора (Врач) (Николов 1997: 362); Мѐчи про̀ход, седловина с пасище
(Дупн) (Еленин 2006: 340).
В микротопонимията фигуративно теснини се назовават с имена като
Прозо̀рецо, просека в скалите (Врач) (Николов 1997: 361); Прозо̀рчето, пещера
с малък отвор (Врач) (Николов 1997: 361); Пралу̀ката, теснина през скали с път
(Врач) (Николов 1997: 356), като апелативът пролу̀ка//пралу̀ка ’продълговат
отвор, тясна празнина между неприлепнали или спукани дъски, непритворена
врата и др.; прозирка, разтрога’ (БТР 1995: 774) е онимизиран със земеписно
значение ’празнина, междина, пукнатина, процеп, теснина в планина, устие,
клисура’ (Геров), срв. и про̀лука ’място между два рида, където може да се премине’ (Кумановско) (БЕР V 759).
скръка: В микротопонимията от Западна България са засвидетелствани микротопоними, образувани от апелатива скръка. Вероятно най-старият документ,
в който е регистриран апелативът скръка (ск³рка) сред южните славяни, е МИ
от Хоромани, отразено в средновековни сръбски грамоти (âü Ñêðüêó 1336–46/
íà Ñêðüêå (1349) (Тасева 1998: 113). МИ: Скр³чо, гола скалиста тераса и стари
каменни кариери, Скъ̀рчица, връх (Врач) (Николов 1997: 391–392); Скръ̀чица,
рът (Год) (Симеонов 1966: 100); вж. и БЕР VI 820. – За значенията вж. подробно и Чолева-Димитрова 2002: 166–167. Нарицателното е разпространено в
топонимията в Беломорието (между Долна Струма и Долна Места): Скъ̀рка,
труднопроходима местност, планинско гърло; Студѐна скъ̀рка, усоен склон и
др.; Скъ̀рката, Ба̀бина скъ̀рка, дол (Сярско) (Иванов 1979: 325). Апелативът
се среща и в говорите на Струмишко, Тиквешко и Велешко, в топонимията на
Охридско и Преспанско със значение ’безплодна камениста местност, неплодородна земя’, ’стръмна нива’ ’остра стръмнина’ в Мариово (Григорян 1975: 202;
Шклифов 1973: 133; Пjанка 1970: 164; Видоески 1999: 143).
Диалектните нарицателни стр³га (стра̀га) ’преграда; преход, през който
пропускат овце при доене; пътека през която минава добитък’; ’междина, процеп, пролука’ (Геров V 272; БЕР VII 510–511) и ст³рга ’проход, през който пропускат овци за доене’ (вж. подробно БЕР VII 527) от стопански понятия в говорите в топонимията на планинските местности са развили следните орографски
значения: ’тесен проход, крива местност’ (Гоцед); ’тясна пътека между скали’
(Врач); (Иванов 1982: 200; Николов 1997: 404, 407). За това свидетелстват мик75

ротопонимите и обектите, които са назовани с тях: Стръ̀гата, тесен пролаз,
проход през скали, Ка̀мена стръ̀га, тесен скалист проход (Врач) (Николов 1997:
404, 407); Страгѝте, горист рът (Берк) (Михайлова 1986: ); Ка̀менна стра̀га,
тесен проход между скали (Ботевгр) (Михайлова 2008: 212); Стърга̀ч, ниска
планина на българо-гръцката граница (Гоцед) (Иванов 1996: 200).
сътѐска: Ценна лексикална находка представлява името Съ̀теска (Радом),
за което А. Чолева-Димитрова допуска, че е по-старото име на Землънград и
тълкува от съществителното сътѐска ’теснина, дефиле’, с корен от стб. òýñêú,
òýñêîòà, запазен в МИ в Сърбия, Босна и Херцеговина (Чолева-Димитрова
2009: 422–423). Терминът е запазен и в онима До̀лна Сътѐска (Дупн), селищно име, което се среща в грамотата на византийския император Василий II за
правата на Охридската архиепископия (Еленин 2006: 247). Терминът сътύска е
регистриран във Виргинската грамота (Иванов 1931: 581); срв. сатеска ’място между две планини’ (Охридско, Преспанско и др.); сǎте́ска ’теснина, през
която духа вятър’ (Преспанско) (Видоески 1999: 139, 156); сатеска от *sЄtěska
’дълбока долина, теснина между два рида, проход’ (Демирхисарско и Охридско) (Стаматоски 1990: 223); също срхр. sùtjeska, слов. sotêska, чеш. soutěska
(Schütz 1957: 45).
Семантично равни са МИ Теснота̀та//Теснотъ̀та, тясно място (Белосл)
(Попов 1960: 167); Тесноча̀та, тясна ливада (Берк) (Михайлова 1986: 137);
Тескоча̀, тясно място; Тескоча̀ в Пернишко и Кюстендилско; Тескоча̀, селска
ливада (Брезн) (Велев 2009: 432); Теснина̀та, тясна падина (Берк) (Михайлова 1986: 137); Теснина̀та, път през тесен пролом (Врач) (Николов 1997: 413);
Теснѝко, места около път (Дупн) (Еленин 2006: 405). В тях се пазят диалектните:
теснота̀ ’тясно място’ (Попов 1960: 167);
теснина̀ ’тясна местност; клисура’ (Михайлова 1986: 137);
тесноча̀ ’тясно място’ (Михайлова 1986: 137) и тескоча̀ ’тясно място’ (вж.
Чолева-Димитрова 2009: 427);
теснѝк ’тесен (път, проход)’, произв. от тѐсен и -ик, по строеж като воднѝк,
зимнѝк (Еленин 2006: 450). Срв. тесна̀к ’тясно място между два бряга, два рида
или между две планини’ (Кривопаланечко); теснина ’тясно място между две
възвишения; кладенец, клисура’ (Кумановско, Щипско, Кочани) (Видоески
1999: 157); tiÈsnac, tjesnÀca ‘клисура’ (Schütz 1957: 45).
стиска̀ло: Семантично срв. МИ Стиска̀лото, тясно място между скали, от
стиска̀ло, произв. от корен на глагола стѝскам ’притискам, стягам’ и наставка
-ало (Радом) (Чолева-Димитрова 2009: 413).
ух¥, у̀ши: В същия семантичен ред се нареждат имена като Ушѝте, два
ръта (Берк) (Михайлова 1986: 141); За̀ечки у̀ши, Ушѝте, две скали или за два
ръта (Монт) (Михайлова 1984: 182); Ушѝте, две изправени съседни скали; про76

рез през скали за минаване (Врач) (Николов 1997: 429–430), в които са онимизирани апелативите ухо̀, у̀ши ’орган на слуха, разположен отстрани на главата’
с орографско значение ’две съседни височини или прорез, който наподобява
уши на животно; две изправени съседни скали; място, където се пресича било;
прорез през скали за минаване; седловина между две остри скали’.
фунѝя ’уред, обикновено коничен, за наливане на течност в съд с тесен отвор’ (от гр. > тур.) в значение ’тясна падина; скална теснина’: Фунѝите, гора и
ливади между две височини (Монт) (Михайлова 1984: 182); Дръ̀нгювска фунѝа,
Фунѝата – за скални теснини (Врач) (Николов 1997: 431).
Регистрираните думи от чужд произход в разглежданата семантична група лексика са също:
клису̀ра: На първо място, сравнително много са микротопонимите в Западна България, в които е топонимизирано книжовното нарицателно клису̀ра
’планинска теснина, проход’ (от гр. кλεισ+-ουρα, а то от латински) (вж. подробно БЕР II 459). МИ: Клису̀рата, проход; Клису̀рката, тесен прорез с път (Пирд)
(Заимов 1959: 187); Клису̀рата, планинска теснина (Монт) (Михайлова 1984:
121); Клису̀рата, теснина в поречието на Искър (Самок) (Заимов 1965: 103);
Клису̀рата, планинска теснина (Ботевгр) (Михайлова 2008: 148).
бел: В МИ в Разложко Бèлмекен е онимизиран географският апелатив бел
’седловина, било’ (от тур. bel ’планински склон, дефиле’) (БЕР I 41). Географският апелатив е разпространен във всички алтайски езици (Мурзаев 1984:
78), в българската топонимия е засвидетелстван по-често в Източна България – срв. МИ Белабурда, южен склон с ниви и гора, Беларъсъ, равнинно
място с ниви от bel arasι ’между седловините’ (Горнооряховско) (Ангелова-Атанасова 1996: 152); Коджа̀ бѐл, седловина с ниви и лозя от koca bel
’голяма седловина’ в Поповско (Д.-Тодорова 2006: 431) и др.
боа̀з: Макар и рядко в микротопоними – главно от Югозападна България,
се среща и диалектното боа̀з ’планински проход; дефиле, пролом’ (от тур. boğaz
’гърло, планинска теснина’) (БЕР I 59; РБЕ I 678). Терминът е запазен в говора на Пирд със значение ’пресечна, мъчно проходима местност’ (Заимов 1959:
117). МИ: Для̀гия боа̀с, ливади (Гоцед) (Иванов 1996: 101); Бога̀зо, дъбова гора
в клисура (Дупн) (Еленин 2006: 176); Боа̀за, габрова стръмнина, Бога̀за, плитък
дол с ливади между ридове (Пирд) (Заимов 1959: 117).
дервѐнт: В микротопоними от Югозападна България е топонимизирана и диалектната дума дервѐнт ’планински проход; пролом, дефиле, боаз’
(РБЕ III 734–735); ’пролом, планинска теснина’ (от тур. derbent, книж. derbend)
(вж. БЕР I 344). Видът на географските обекти съответства на значението
на апелатива. МИ: Дервѐно, гориста стръмнина с път към Ихтиман (Самок)
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(Заимов 1959: 94); Дервѐна (Пирд) (Заимов 1959: 152); Деревѐня, проход и
път за Гърция (Гоцед) (Иванов 1996: 99); Дервѐно, стар път от Радомирско за
Самоковско (Радом) (Чолева-Димитрова 2009: 188); Дервѐн, клисура между
Предел и Тумба (Брезн) (Велев 2009: 225).
дивиртмѐч: дивиртмѐч ’превал’: Дивиртмѐча//Дивертмѐча//Диветмѐча,
голяма пресечена местност в поречието на р. Рога̀ч, от тур. областно devirtmeç
’място, което от едната страна е високо, а от другата ниско; превал’, devirmeç
’завой на път’ (Пирд) (вж. Заимов 1959: 156).
кисaк: кисaк ’прорез от порой, проход’: МИ Кисаклѐрето, стръмнина,
прорязана от порой, от тур. областно kısak ’прорез от порой; тесен порой; тесен
проход; затънтено място’ (Пирд) (вж. Заимов 1959: 185).
Фигуративно са възникнали имена като Самарѐте, горист рът (Берк) (Михайлова 1986: 128); Сама̀р, изгърбена височина с пасище (Врач) (Николов 1997:
381); Сама̀ра, било (Гоцед) (Иванов 1996: 163), обр. от сама̀р (от гр. σαμάρι
’приспособление, което се слага на гърба на животно при товарене или яздене; всяко приспособление, нагодено за леко и удобно носене тежести на гръб’)
(БЕР VI 462–463); семантично срв. със Седло̀, седловина в рид (Год) (Симеонов 1966: 98); Седло̀, вдлъбнато било (Берк) (Михайлова 1986: 129); Седло̀то,
рът между два дола (Монт) (Михайлова 1984: 169); Седло̀то, седловини (Врач)
(Николов 1997: 385), обр. от седло̀ (думата има славянски паралели) ’извито,
обикновено кожено седало за ездач, което се привързва на конски гръб’ в значение ’седловина между два върха’ (вж. БЕР VI 582–583).

1.5. Названия за скала, камък, сипей, пещера
1.5.1. Названия за скала, камък
балва̀н: В неголям брой имена (назоваващи каменисти чуки в Западна България) е топонимизирано нарицателното балва̀н ’грамадна скала, канара; ’грамаден камък, скала, пън, дънер, буца пръст и др.’, стб. αàλβàνϊ ’грамаден камък,
скала’, запазено в другите славянски езици, заето в рум. bolovan ‘грамадна скала’ (вж. БЕР I 29). МИ: Болова̀н, гол връх (Дупн) (Еленин 2006: 178); Балва̀н, гол
заоблен връх в Стара планина (Пирд) (Заимов 1959: 110); МИ Балва̀н, скалист
връх (Врач) (Николов 1997: 91, 92); Бòлван, голям хълм (Год) (Симеонов 1966:
13); Балван (Софийско).
верѝга: Често ’редица от камъни или скали’ се назовава с имена, в които е
топонимизирано нарицателното верѝга (стб. верига) (за повече значения вж. БЕР
I 135; БТР 1995: 91; РБЕ II 105). МИ: Верѝгата, зареда от едри камъни (Врач);
срв. Верѝга, име на пл. Верѝла, т.е. ’верижна планина’ (Дупн) (Eленин 2006:
192); Верѝгата, планински склон, от който се разклоняват рътлини (Пирд).
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*веренѝца: Изчезналото нарицателно *веренѝца ’верига’, запазено в рус.
със знач. ’редица от еднакви предмети; върволица; ято птици’, сродно с верига
(Монт) (БЕР I 135), е фиксирано в СелИ Веренѝца; МИ Го̀рна/До̀лна Веренѝца
(Монт); Вернѝца (Дупн).
глаз: В МИ Брата̀нов глаз, каменист рът (Берк) и РечИ Гла̀зне (Банско) вероятно е запазено изчезнало съответствие на пол. glaz ’камък, къс, скала’ (БЕР
I 246; Михайлова 1986: 64, 71; Nitsche 1964: 46, 236, 237). В руски глаз има
хидрографско значение ’открита вода в блато’ и др., срещат се дериватите глазина, глазник, глазовина ’локва’. Първоначално в руски глаз означавало ’кълбо, топче; нещо кръгло, сферично’, в някои руски диалекти глаз има значение
’прозорец’(Мурзаев 1984: 143–144).
гла̀ма: Чести са имената в Западна Стара планина от изч. гла̀ма, гла̀ме ср.р.
(стб. *ãîëì) (вж. БЕР I 246). Нарицателното се среща в значение ’голяма скала’
(СЗ); ’чукар, гол връх’ (Белоградчишко) (БЕР I 246); ’голяма гола скала’ (Михайлова 1984: 96); ’гола височина’ (Николов 1997: 149); срв. ’гола височина;
голяма гола скала; каменист връх; чукар’ в сърбохърватската и руската географска терминология (Schütz 1957: 21). Онимизираните производни са умалителното гла̀мица и изчезналото *гла̀мей (от гла̀ма и -ей, както сѝп-ей, чѐрв-ей),
също събират. гла̀ме (Врач). МИ: Гла̀ме, ср.р., две съседни чуки (Пирд) (Заимов
1959: 140) Гла̀мата, гол връх; гола скала, Гла̀мите, голи чуки (Берк) (Михайлова 1986: 71); Гла̀меца, скала (Монт) (Михайлова 1984: 96); Гла̀мея, висока
скала (Ботевгр) (Михайлова 2008: 116).
грама̀да: Голям брой са микротопонимите, в които е онимизиран географският термин грама̀да//гарма̀да (стб. ãðàìàäàи). Значението на термина, синонимен на могила, чука, е ’естествена или изкуствена купчина камъни, каменисто
възвишение; голям куп от камъни; височина с купове от камъни; струпани голи
скали’ (БЕР I 272). Онимизирани са и събирателните форми грама̀дье//гарма̀де//
грама̀гье (с дь > гь) и нарицателното грамадѝще ’място с каменни грамади’.
МИ: Грама̀дата, каменна чука (Пирд) (Заимов 1959: 144); Грама̀дите, каменисто възвишение (Монт) (Михайлова 1984: 100); Грама̀дето, събират. камениста местност (Ботевгр) (Михайлова 2008: 120); Грама̀гье, местност с камъни
(Дупн) (Еленин 2006: 221).
зъб: Нарицателното зъб (стб. з©бъ) ’костен израстък в челюстите на човешка или животинска уста’, вж. зъб ’всичко остро, което стърчи като зъби’
(Геров II 167) се топонимизира в микротопонимията с географско значение
’стърчаща скала или каменист планински връх’ (вж. Д.-Тодорова 1987: 111).
МИ: Заба̀, изпъкнала скала и остра канара (Врач); Зъбцѝте, скален гребен
(Дупн); О̀рлов зъб (Ботевг); Заба̀ко, хребет, ниви, остри камъчета като зъби
(Разл).
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Чести са микротопонимите с участието на зъ̀бер (за̀бер//зу̀бер) със значения: 1) остра, стръмна скала, канара; скала; 2) планински връх само от камъни без трева, рудина (Геров II 167); също ’гола стръмна и заострена скала
или каменист планински връх’ (БТР 1995: 282); ’назъбена скала; каменист
планински връх’; ’гола стръмна скала; каменист планински връх’ (Берк) (Михайлова 1986: 87). МИ: За̀беро (Врач); Зу̀берица, стръмнина (Брезн); Джу̀нин
за̀бер (Берк). В МИ Пѝшово зъ̀берче (Монт) и Забера̀ко (Врач) са топонимизирани апелативите зъ̀берче и забера̀к ’място със зъбери’, с а < ъ.
Апелативът ка̀мък ’камък, скала’ (стб. êàìûêú) (общославянско) участва в едносъставни, дву- и трисъставни местни имена или композити в цяла България. Значенията в книжовния език са ’твърда и чуплива маса от минерален
произход, широко разпространена по земята и в земната кора; скала; отделен
къс от такава маса и др.’ (БТР 1995: 341; вж. БЕР II 195). Нарицателното ка̀мик
’камък’ (вж. БЕР II 191) е онимизирано в най-голям брой микротопоними от
Западна България. Книжовното камъ̀к значително по-рядко се топонимизира.
Прави впечатление, че в разложката топонимия се среща само апелативът камен ’камък’ (вж. БЕР II 188–189). Имената назовават както големи скали, така
и каменисти ниви, каменисти височини, скалисти склонове, каменни чуки и
каменисти върхове.
От микротопонимния материал се ексцерпират нарицателните ка̀мък,
ка̀мик, ка̀мен//ка̀мень; умалителните ка̀мчец, ка̀мич, камичѐ; събирателните ка̀мене //ка̀менье, ка̀мъне//ка̀мънье. В ботевградската микротопонимия е запазено изчезналото ка̀ман в МИ Бѐлите ка̀мане, кръстоска от ка̀мак
и ка̀мен (Михайлова 2008: 143). МИ: Ка̀мико, голяма скала (Дупн) (Еленин
2006: 280); Камичѐто, остра каменна чука (Пирд) (Заимов 1959: 178); Ка̀мчич,
скала, Камчецо, скала (Монт) (Михайлова 1984: 119); Камичѐто, скала (Ботевгр) (Михайлова 2008: 144).
Най-често каменистите местности са назовани с микротопоними, в които
са топонимизирани съществителните каменѝк ’място с камъни’; ка̀меница
’камениста местност; камениста почва’; камъня̀к//каманя̀к, камена̀к//
каменя̀к ’каменисто място’; каменя̀ш ’каменисто място’. МИ: Ка̀меница,
рид с ниви, Под Ка̀меница (Радом) (Чолева-Димитрова 2009: 237); Каманя̀ка,
каменисти височини и върхове (Врач) (Николов 1997: 220, 222) ) (вж. БЕР II
188–191).
Фигуративно от следните апелативи са възникнали микротопоними:
копа//купа ’голям, висок и закръглен куп сено’; ’куп струпано сено, слама; копен’ (Геров II 396): Копѝте, скали (Пирд) (Заимов 1959: 190); Ку̀пата,
могила (Ботевгр).
копѐн ’копа сено, слама, шума’; ’копа от снопи при гумно, натрупани
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за вършеене’ (Геров II 397): Копѐно, пасища около малка могилка (Дупн)
(Еленин 2006: 297); купѐн ’голяма чукара’: Купѐна, чукар (Пирд) (Заимов
1959: 198); Купѐна, хълм (Ботевгр); Купѐна, голяма скала (Гоцед) (Иванов
1996: 128).
кост ’твърда, неогъваща се част, елемент от скелета на човек или животно; кокал’ (БТР 1995: 387): Костта̀, стръмен каменист дол (Врач).
лѝска ’плочест камък’: Лѝската, скала (Ботевгр) (Михайлова 2008: 161),
срв. лиска̀ ’мек камък, който лесно се цепи на плочи’ (Соф); ’гладък плосък камък в река’ (Врач) и др. (БЕР II 423).
пло̀ча: Нерядко каменисти местности се назовават с имена като Пло̀ча;
Плоча̀к (Год) (Симеонов 1966: 85); Пло̀чко осо̀е, склонове на рида, Пло̀чи
(прил. с -(ь)ск- от МИ Пло̀чи) (Радом) (Чолева-Димитрова 2009: 350), в които са топонимизирани пло̀ча//пльо̀ча//пьо̀ча (от пльо̀ча с изч. на меко -л-) в
значение ’плочест камък; местност, в която има плочести камъни и скални
отломъци’ (Еленин 2008: 380), също пьоча̀к ’място с много плочи’, произв.
от пьо̀ча: Пьоча̀к, скали (Монт); Го̀рен/До̀лен пьоча̀к (Берк); Пльоча̀ко (Врач);
пльо̀чка, умал. от пльо̀ча ’плоча’: Нѝновска пльо̀чка (Монт); Пльо̀чките
(Врач); пльо̀чище ’място с плочи’: Пльо̀чише, както бунѝще, ба̀чище (Врач).
плюска̀вица ’вид люспеста синкава скала’, от изч. плюска̀ ’люспа’:
Плюска̀вица, рид; Плюска̀ пльо̀ча, отвесна скала (Монт) (Михайлова 1984:
155); срв. плю̀скавица ’вид скала, лиска’ (Троянско), ’синя пръст, глина’ (Великотърновско, Севлиевско) и др. (БЕР V 381–383).
скала̀: С книжовното нарицателно скала̀ (ска̀ла//ска̀ля) ’голям, едър камък
или естествена грамада от едри камъни, издигащи се над земната повърхност’
(БTР 1995: 887; БЕР VI 718–719) в микротопонимите са назовавани скали, скалисти хребети, скални късове, скалисти местности. Терминът е топонимизиран
главно в югозападната топонимия. МИ: Елена скала (Благоевградско) (Заимов
1973: 53); Скалѝще, увеличително от ска̀ла, Скаля, скалиста местност (Гоцед)
(Иванов 1996: 168); събират. форма ска̀лье: Ска̀льето, големи скали (Радом)
(Чолева-Димитрова 2009: 397).
тово̀ль: От нарицателното име тово̀ль, събират. товольѐ ’вид варовиков
камък’ са МИ Товольѐте, място с варовити скали, То̀вольо, каменист склон в
Радом (Чолева-Димитрова 2009: 428); Таво̀лят//Товольѐте (Брезн) (Велев 2009:
434), а в МИ Цървеня̀ци, ниви с големи червеникави камъни-цървеняци (Брезн)
(Велев 2009: 451) е онимизирано нарицателното цървеня̀к, цървеня̀ци ’червеникави камъни’.
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От чужд произход в тази семантична група са следните географски термини:
кайра̀к: Топонимният материал показва, че в малко на брой имена (в
Берковско, Пирдопско и Самоковско) са онимизирани заетите географски
апелативи кайря̀к//каря̀к//кайра̀к//ка̀йлак//ка̀йрек със значения ’каменист
рът с трева и дребни храсти’ (Берк) (Михайлова 1986: 91); ’каменист склон’
(Пирд) (Заимов 1959: 39, 175); ’място, което е голо, каменисто, не ражда
нищо’ (Самок) (Заимов 1965: 102) (от тур. диалектно kayrak ’каменлива, песъчлива местност’ (БЕР II 147). Това са главно названия на склонове с песъкливо-глинеста почва. МИ: Каря̀ко, каменист рът с гора и дребни храсти
(Берк) (Михайлова 1986: 91); Ка̀йрека, каменлива присойна на чука (Пирд)
(Заимов 1959: 175)29.
канара̀: Прави впечатление, че нарицателното канара̀ ’скала, зъбер’ (от
тур. диал. kanara ’купчина големи камъни, скалисто място’) (БЕР II 198) не
се поддава на топонимизация в микротопонимията. Регистриран е топоним
Канара̀т, връх в Рѝла, главен орографски и хидрографски възел на Рѝла
(Дупн) (Еленин 2006: 280).
кама̀ра: Топонимизиран в микротопонимията е апелативът кама̀ра ’куп
камъни’ и др. (от гр. καμάρα ’свод, купол; сводест покрив; нещо натрупано,
сводесто’) (БЕР II 184), който назовава каменисти височини и върхове; срв.
’продълговат куп от камъни’ (Николов 1997: 220). Среща се и умалителната форма кама̀рица. МИ: Кама̀рище, висока местност, заета от ниви и лозя
(Лом) (Дуриданов 1952: 35); Кама̀рата, гола могила (Белосл) (Попов 1960:
118); Кама̀рите, каменисти височини и върхове (Врач) (Николов 1997: 220);
Кама̀рица, нисък рид, заобиколен от две долини (Радом) (Чолева-Димитрова
2009: 236).
кая: Заетата диалектна дума кая ’каменна чука, скала’ (от тур. kaya ’скала’) служи за основа и участва в образуването на малък брой микротопоними
от Югозападна България. МИ: Кая̀та, скалист склон (Гоцед) (Иванов 1996:
120); Кая̀ буру̀н, каменна чука с ниви (Самок) (Заимов 1965: 103). Апелативът
е онимизиран в голям брой имена в Източна България, вж. МИ в Поповско, Севлиевско, Първомайско, Горнооряховско и др. (Д.-Тодорова 2006: 415; Ковачев
1961: 203; Дуриданов 1958: 147; А.-Атанасова 1996: 251).

29
Терминът се среща в топонимията на Севлиевско, Първомайско, Горнооряховско
и др., срв. кайра̀к ’камениста почва’ в МИ Поповско; кайрак ’място, обсипано с дребни камъни и със слаба растителност’ в Севлиевско; кайрак ’каменисто, неплодородно
място’ в Горнооряховско и Първомайско; кайра̀к ’камен рид, припечно място с дребни
камъни’ в Новозагорско (Д.-Тодорова 2006; 392; Ковачев 1961: 196; А.-Атанасова 1996:
240; Дуриданов 1958: 124; Петкова 2007: 278).
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мра̀мор: В МИ Мра̀морен, рътлина с бели скали, фигуративно, поради
белотата на скалите, е топонимизиран апелативът мра̀мор, диал. ’бели скали’
(Врач) (Николов 1997: 309); срв.’камък с варовит състав, удобен за изглаждане’ (стб. мраморъ, заето от гр.) (БЕР IV 280).
пезу̀ль: Често стръмни песъчливи места се назовават с имена, в които се среща апелативът пезу̀ль ’песъчливо, неплодородно, труднодостъпно
място’ (от нгр. пезул ’камениста пътека; ниша’) (Дупн) (Еленин 2008: 372);
пезу̀ль ’песъчлив склон, сипей; каменак’ (Радом) (Чолева-Димитрова 2009:
341); пезу̀ль, нар. ’място, издадено от стена пред огнище или другаде в къща;
вдлъбнато място в стена за поставяне на неголеми предмети; ниша’ (БТР
1995: 622), пезу̀ль, гр. ’пред огнище или на др. място издадено от стената като
лавица’ (Геров IV 20); вж. РРОДД, 342; БЕР V 127–128. МИ: Пезу̀ль, гол, стръмен рид с песъчлива почва, каменак; Пезу̀льо, стръмен каменист рид; Над
Пезу̀льо (Радом) (Чолева-Димитрова 2009:341); Пезу̀ль, утаечни седиментни
скали и сипеи; Пезульѐте (Брезн) (Велев 2009: 355).
пѐтра: Микротопонимът Петръ̀та, който назовава скалист баир в Гоцеделчевско, пази нарицателното пѐтра (гр. πετροζ ’скала’) (с метатеза и отмет
на ударението в членуваната форма) (Гоцед) (Иванов 1996: 151); срв. пѐтър
таен дръндарски говор ’камък’ (Гоцед), от нгр. πετροζ, също (БЕР V 208).
таш: В значение камък, скала се среща нарицателното таш. Заетото е от
турското taş ’скала’ и участва в значително малък брой имена от Западна България. Те са разпространени в ареала Монт (еднократно), Пирд, Брезн, Дупн,
Разл, Гоцед. Имената са възникнали на турска или българска почва. МИ: Ташлѝ
баѝр, рът (Монт) (Михайлова 1984: 178); Ташлъ̀ тепѐ, каменни чуки (Пирд)
(Заимов 1959: 266); Дикилѝташ, склон с развалини (Гоцед) (Иванов 1996:
175). МИ от апелатива таш са чести в микротопонимията на Източна България (вж. Д.-Тодорова 2002: 575, Ковачев 1961: 265, А.-Атанасова 1996: 394-395,
Дуриданов 1958: 175 и др.).
За място с камъни се използват производните от taş: ташлъ̀к в МИ
Ташлъ̀ка; ниви; скалист склон (Гоцед) (Иванов 1996: 175); Ташлъ̀ко, ниви (Самок) (Заимов 1965: 79); таслиджа̀ ’камънак’ в МИ Таслиджа̀та (Дупн) (Еленин
2006: 447); ташлѝя ’камениста нива’: Ташлѝите, ниви, в които са намерени
много камъни от (Дупн) (Еленин 2006: 448).
тѝкла: Често скалисти местности са назовани с имена, в които се среща
апелативът тѝкла, диал. ’каменна или пръстена плоча’ (БТР 1995: 970) (за прх.
вж. БЕР VIII 35–37) в значение ’скалиста местност; тънка каменна плоча’. МИ:
Тикла̀та, скалист склон (Гоцед) (Иванов 1996: 176); Тѝклата, местност, в която има плочи; стръмнина (Разл) (Попов 1979: 160); също тикла̀рник ’място,
откъдето се добиват тикли за покрив’: Тикла̀рника (Гоцед) (Иванов 1996: 176);
*тикля̀ш ’плочак’: Тикля̀шо, рът с лозя (Берк) (Михайлова 1986: 137).
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чакъ̀л: Рядко се поддава на топонимизация и турската дума чакъ̀л ’дребен камък, трошляк’ (от тур. çakıl): Чакъ̀л по̀лье, хибридно име (Дупн) (Еленин
2006: 475); Чакъ̀ло, баир, камъняк, Чекъ̀ле, чакълеста почва (Разл) (Попов 1979:
165, 166).
1.5.2. Названия за сипей
Към разглежданата семантична група лексика спадат следните думи:
гра̀гор ’сипей, чакъл’, звукоподражателно от гл. гърго̀ря ’шумя силно (за
падащи камъни)’, срв. гра̀гор ’чакъл, сипей’ (Дебърско) (БЕР I 270); вж. и гра̀гор
’каменлива местност със ситни камъни’ в Охридско, Кичевско (Видоески 1999:
44). МИ: Гра̀горица/Гръ̀горица, склон със сипеи (Дупн) (Еленин 2006: 219).
гроач ’стръмно място, където се чува грохот от свличане на камъни, сипей’
(Разл) (Попов 1979: 99); ’камъни потекли по стръмен баир, в планината – сипей’
(Велев 2009: 214); *груа̀ч ’камънак, сипей’ (с изпадане на х в средата) (Дупн)
(Еленин 2006: 224); груа̀ча ’каменисто място; вид дребни бели камъни’ (Радом) (Чолева-Димитрова 2009: 177). Терминът е образуван от глагола гро̀хам
’издавам шум’ (за дребни камъчета и подобни) (Врач); срв. гру̀хач ’каменисто
място’ (Кратовско) (с -у- поради редукция при по-стара безудареност) (БЕР I
285). Вж. и гроач ’дребни камъни’ (Кумановско); ’стръмно място’ (Разл); ’камъни от стръмен бряг’; груа̀ч ’каменисто място’ (Кочани) (Видоески 1999: 47, 48).
МИ: Груа̀ча, каменак, скали и извор (Радом) (Чолева-Димитрова 2009: 177);
Гроа̀че, стръмно място (Разл) (Попов 1979: 99); Груа̀ч, борова гора и скала в
Рила (Дупн) (Еленин 2006: 224).
гро̀хот: Със същото значение са нарицателните гро̀/х/от, гро̀ут ’сипей,
камъни потекли по стръмен баир в планина’ (Разл) (Попов 1979: 100); гро/х/
ота̀к ’каменисто място; сипей’ (Ботевгр) (Михайлова 2008: 121); *гро/х/о̀тище;
гро/х/а̀лкя ’хлопка’, производно от гро̀(х)от (Монт) (Михайлова 1984: 101;
Михайлова 2008: 120), онимизирани в следните МИ: Гро̀ук’/Гро̀уч/Гро̀ут, остра пропаст със сипеи; Гро̀уте, високо и стръмно скалисто място със сипеи
(Разл) (Попов 1979: 100); Гроота̀ка, каменист склон; Гро̀алкя, каменист дол с
лозя от *Гро/х/а̀лкя (Монт) (Михайлова 1984: 101); срв. грохота̀ ’сипей от едри
камъни’; гроутак ’сипей’ (Банско) от глаг. гро̀хам и наст. -от (вж. БЕР I 285).
Вж. и гро̀вот ’земя и камъни’ (Скопско, Тиквешко, Кичевско) (Видоески 1999:
47). Терминът grohot ’сипей ’ се среща в румънски документи от XIV–XVI век
(Балкански 1993: 510).
мел: Нарицателното мел (стб. ìýλú ’варовик, вар’) е запазено в голям
брой микротопоними. Значенията са ’ронлива скала’ (Монт) (Михайлова
1984: 139–140); ’бяла пръст; ронлива скала’ (Белосл) (Попов 1960: 134); ’вид
мек и лесно ронлив камък; ронлива скала’ (Врач) (Николов 1997: 295); ’рон84

лив бряг, песъчлива скала’ (Дупн) (Еленин 2006: 339); ’сипей’ (Брезн) (Велев
2009: 322); ’песъклива скала’ (Михайлова 2008: 168). (За повече значения и за
славянските паралели вж. БЕР III 725). МИ: Мело̀, ронлива скала (Врач) (Николов 1997: 295); Мѐловѐто, каменисти хълмове (Дупн) (Еленин 2006: 339);
Мèлове, шест голи мергелни хълма (Брезн) (Велев 2009: 322).
В югозападната микротопонимия са онимизирани следните производни:
мелѝще ’място с мел’ в МИ Мелѝще, ниви и кариера (Радом); умалителното
мѐлчина от типа на бърчина, долчина е топонимизирано в МИ Мèлчина, падина
с пясъчни брегове (Брезн) (Велев 2009: 322); меля̀к ’място с много варовити
скали’ в МИ Меля̀ко, ниви (Радом) (Чолева-Димитрова 2009: 303).
Семантично близки до сипей са метафоричните географски апелативи пуза̀лкя//пуза̀лькя ’пързалка’: МИ Пуза̀лкята, хлъзгава стръмна местност (Дупн) (Еленин 2006: 395); Пуза̀лькя, гол стръмен склон с каменна почва;
Мо̀мина пуза̀лькя (Радом) (Чолева-Димитрова 2009: 369).
пълз: Ексцерпирана от микротопонимния материал е диалектната дума
пълз ’стръмнина, където се пълзи’, легнала в основата на МИ Пълзъ̀, стръмна
пътека (Врач) (Николов 1997: 366). Срв. плъз ’стръмнина’ (по която се спущат трупи): Zaplužanе (Призрен); Припължене (Монт) (Заимов 1967: 61); плъз
’стръмно място в планината, дето спущат дърва’ (Геров); плъзница ’сипей’ (Гоцеделчевско); плъзѝка ’пътека за свличане на труп’ (Пазарджишко) и др. (вж. за
прх. БЕР VI 45–46).
ропула̀к: ропула̀к ’сипей със ситни камъчета’: Ропула̀ка, ниви от сиперлива земя (Пирд) (Заимов 1959: 40, 244).
свла̀чище: с(в)ла̀чище ’място, където земята се свлича’ е рядко: Сла̀чище,
каменист рът; Сла̀чището, рът (Берк) (Михайлова 1986: 131); Свла̀чището//
Сла̀чището//У̀садете (Ботевгр) (Михайлова 2008: 205); Свла̀чище, страна, почвата на която се свлича (Брезн) (Велев 2009: 403).
сип: диалектната дума сип ’сипей’ (Михайлова 1984: 170); ’склон, бряг
с ронлива почва; склон с дребни камъни, с ронлива пръст; сипей’: Сѝпа, рът
(Монт) (Михайлова 1984: 170); Сипо̀, планински сипей (Врач) (Николов 1997:
390); Сѝпище, стръмно място с ронлива почва (Год) (Симеонов 1966: 100);
сѝпей: сѝпей ’стръмен ронлив склон’: Сѝпея, дол (Монт) (Михайлова
1984: 171); Сипео̀, стръмнина със сипей и стръмен плаз (Врач) (Николов 1997:
390); Сѝпеат, сипей (Пирд) (Заимов 1959: 154);
сипа̀к: Изчезналото съществително *сипа̀к ’голям сип’ или събир. от сип е
легнало в основата на МИ Сипа̀к, скали (Монт) (Михайлова 1984: 171); също
събирателната форма сипея̀к ’място със сипеи’: Сипея̀ка, хълм (Монт) (Михайлова 1984: 171); Сипея̀ка, стръмнини със сипеи (Врач) (Николов 1997: 390);
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Сипея̀ка, сипей (Ботевгр) (Михайлова 2008: 206). От нарицателното сип в диалектите се използват много производни (вж. подробно БЕР VI 678), които са
онимизирани главно в северозападната топонимия.
Синонимни са диалектните орографски термини сорѝнало ’свлечено място’ (от глаг. сорѝна ’срутя се, падна’) (Радом) (Чолева-Димитрова 2009: 403)
// сурѝнало ’сринато място; свлачище’ (от корен нa глаг. сурѝна се ’свлека се,
срина се, падна’) (Радом) (Чолева-Димитрова 2009: 421); сориня̀к ’свлачище,
сипей’, срв. сорѝница ’почва, която се срива, срутва’; сосѐдлак ’свлачище’ (от
глаг. сосядам ’слизам от кон, отсядам’) (Разл) (Попов 1979: 155); спа̀далище
’наклон’ (произв. от глаг. /с/па̀дам) (Монт) (Михайлова 1984: 173); спу̀знало
’свлечено място’ (произв. от глаг. спуза̀лям се ’пързалям се’) (Дупн); спуша̀ло
’стръмно място, където се спускат трупи (Разл) (Попов 1979: 156); спузнѝца
’свлачище’; суревище ’място, което се сурива, свлича’ (Дупн) (Еленин 2006:
432); сурѐвище//су̀ровище ’стръмен терен; свлачище’ (от глаг. сурева се ’свлича
се’) (Брезн) (Велев 2009: 428); сурка̀вица ’свлачище’ (произв. от глаг. суркам
/се/ ’влача се’) (Гоцед); су̀рканица ’пързалка’ (Гоцед) (Иванов 1996: 173). МИ:
Сурѝнало, свлачище (Радом) (Чолева-Димитрова 2009: 403, 421); Сосѐдлако,
бряг, на който почвата се свлича (Разл) (Попов 1979: 155); Спа̀далище, дълбок
дол (Монт) (Михайлова 1984: 173); Спузнѝците, ниви и ливади (Дупн) (Еленин
2006: 432); Су̀ровище, полегато равнище с ниви, чиято пръст се свлича (Брезн)
(Велев 2009: 428); Сурка̀вицата, сипей, свлачище; Су̀рканѝцата, склон и път
(Гоцед) (Иванов 1996: 173); Спуща̀ло, стръмно място, където се спускат трупи
(Разл) (Попов 1979: 156).
Рядко са топонимизирани:
тро̀халь: тро̀халь ’развалини; сипей’ в МИ Тро̀халето, склон и старо римско селище; (Гоцед) (Иванов 1996: 178); вж. ’местност, изпълнена с много едри
камъни’ (Гоце Делчев) (БЕР VIII 291).
*у̀сад: изчезналото нарицателно *у̀сад ’стръмен бряг или склон, който се
усада ’свлича се‘; ’земно свлачище’ (Николов 1997: 428); ’падина, хлътнатина’
(Заимов 1959: 275); у̀сад ’стръмнина, на която земята хлътва и се свлича’ (Еленин 2006: 463); също у̀садина ’земно свлачище’ (Николов 1997: 428; Еленин
2006: 462). МИ: У̀сада, стръмнини със свлачища (Врач) (Николов 1997: 428);
У̀садете, стръмнина (Ботевгр) (Михайлова 2008: 221); У̀садините, пропадливи
стръмнини (Врач) (Николов 1997: 428).
у̀сип: Семантично равно на горните е диалектното у̀сип ’насип; сипей,
свлачище’. МИ: У̀сипо, свлачище и гора (Радом); У̀сипо (Кюст) (Чолева-Димитрова 2009: 442); срв. у̀сип ’място, където почвата се сипе, сипей’ (Грудовско)
(Бечева 1998: 38); вж. у̀/сип (Младенов ЕтР 581, 655).
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Термини, заети от други езици:
*вал: От румънски произход е aпелативът *вал диал. ’дълга издатина, насип’ (от рум. val ’насип’), запазен в МИ Валот (Прилепско), Вала (Ботевгр);
Вало (Санданско) (вж. БЕР I 114); Ва̀ловете, ниви (Ботевгр) (Михайлова 2008:
103).
кумна̀к: тур. кумна̀к ’склон, който не задържа сняг; гол сипей’ (Пирд)
(Заимов 1959: 39, 198): Кумна̀ците, две големи рътлини; Голѐмиа кумна̀к;
Кумна̀чето, обла чукара (Заимов 1959: 198).
1.5.3. Названия за пещера
бърло̀га: В микротопонимията на Брезнишко е регистрирано МИ Бърло̀га,
което назовава малка пещера. Топонимът пази избледнялата дума бърло̀г/а/ в
значение ’пещера’, срв. МИ Мѐчи бърлог, скалист хълм с голяма дупка (Год)
(Симеонов 1966: 72; Заимов 1973: 51). В книжовния български език бърло̀га
означава ’леговище на диво животно’, стб. бьрлогъ ’скривалище, леговище’
(БТР 1995: 83; БЕР I 103).
ивѐрка: Към тази група термини се отнася и неясният откъм произход
апелатив ивѐрка в значение’тясна дупка с дъно, вдлъбнатина във формата на
чиния, паница, която се пълни с вода при дъжд’ (Год) (Симеонов 1966: 47);
’дупка в скала с дъждовна вода, използвана за пиене от овчарите’ (Брезн)
(Велев 2009: 258); ’ямичка в скала, където се събира дъждовна вода’ (Трън)
(БЕР II 4), послужил за основа на МИ Ѝверка, скали и издълбани дупки в
тях; Ивѐркье, големи скали с вдлъбнатини, задържащи дъждовна вода, която
пастирите използват за пиене (Год) (Симеонов 1966: 47); Иверкьете, скалисто
място, мн.ч. (Брезн) (Велев 2009: 258).
νΈðüφü: Старобългарската дума νΈðüφü ’пещера’ е запазена в местно име
Нѝрец, пещера и във вторичните имена, също Нѝрска падѝна, Нѝрска чу̀кла
и др. (Врач) (Николов 1997: 319); срв. нирѐц ’празно място, голяма дупка в
планината, в скала или под земята; пещера’; рус. ныр ’дупка за промъкване,
проход, прелез, където се влиза пълзешком’ (БЕР IV 653).
пещера: Най-широко разпространени са микротопонимите, в които е онимизиран терминът пещера ’дупка, празнина, издълбана в скала от
действието на водата’ (стб. пештера ’пещера; пещ’) (БЕР V 223; БТР 1995:
629). Формите, регистрирани в микротопонимния материал, са: книжовното пещера̀ (Монт, Берк, Белосл, Врач, Белосл, Дупн, Радом, Ботевгр, Пирд);
диалектните пѐщура (Разл, Гоцед); ï˜ùåðà (Радом, Гоцед), пѐшчера (Разл);
пѐщеръ̀ (Гоцед); също ï˜ùåð (Радом).
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Регистрирани са и диалектните печ ’пещ; пещера’ (Лом, Монт) (Михайлова 1984: 153); пеш, пещ: пеш, м.р. ’пещера’ (Врач) (Николов 1997: 343);
пещ, ж.р. ’пещера’ (Монт, Врач, Ботевгр) (Михайлова 2008: 185); умалителните пѐшка, пешкѐ ’малка пещера’ (Врач) (Николов 1997: 343); срв. пѐщер
’скала’ (БЕР 5 222); пеща̀йник, събират. от пещ (Врач), пещта̀н, произв. от
пещ (Врач) (Николов 1997: 344). МИ: Пещера̀та; Печ, скала с пещера (Монт),
срв. Попова печ (Белоградчишко); Сухи печ (Лом) (Михайлова 1984: 153, 154);
Пѐшка, малка пещера; Пешкѐто, пещера; Пещта̀, пещери (Врач) (Николов
1997: 343, 344); Пещѝте, четири пещери, Пещерѝн дол (Ботевгр) (Михайлова
2008: 185).
шу̀пла: В неголям брой имена в югозападната топонимия са онимизирани прилагателни с -jа от съществителното шу̀пла ’дупка, кухина’ (Монт,
Радом); ’малка кухина с дупки’ (Брезн). Това са МИ Шу̀пли дол (Монт) (Михайлова 1984: 191–192); Шу̀пли ка̀мик, канънак (Трън, Кюст, Радом) (Чолева-Димитрова 2009: 475). В книжовния български думата означава ’неголяма кухина,
дупка в хляб, сирене, камък и др.’ (БТР 1995: 1083). За прх. вж. Младенов ЕтР
696–697.
Термини, заети от други езици:
мара: Диалектното мара (тур. mağara ’яма; кухина, каверна; пещера’ от
араб. magāra) (БЕР III 660; Иванов 1996: 138) е онимизирано в МИ Ма̀ра
гедѝк//Ма̀ра гидѝя, връх (Ботевгр) (Михайлова 2008: 166); Мара̀та, ливади,
пасища (Гоцед) (Иванов 1996: 138) и др.

2. Означения за вдлъбнати земеповърхни
форми и техните елементи
2.1. Общи названия за ниско място
ва̀ло̀г: Вдлъбнатина между планински височини, т.е. ’дълга падина между ридове’ се назовава с думата ва̀ло̀г, топонимизирана в микротопонимията
на цяла Западна България. Най-често са назовавани долове и пасища. Значенията, изведени от топонимния материал, са: ва̀лог//ва̀лаг ’падина, долчина,
място на превал’ (Врач) (Николов 1997: 121) ’долчина’ (Год) (Симеонов 1966:
19); ’дълга падина между ридове’ (Ботевгр) (Михайлова 2008: 180); ’чиято
вода при дъжд не се оттича’ (Брезн) (Велев 2009: 181); ’дълга падина, долина;
долче, долинка’ (Пирд) (Заимов 1959: 128); ’отдалечена и закрита местност,
използвана от зверове за леговище’ и ’дол, дълга падина’ (Радом) (Чолева-Димитрова 2009: 138); ’падина, дол’ (Разл) (Попов 1979: 90); ’слог’ (Гоцед) (Иванов 1996: 83). Срв. валог ’долина между два рида’ (Порече), ’място, заградено
с ридове’ (Струмишко); срхр. vālΰga, háluga (Видоески 1999: 29; Schütz 1957:
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42, 59; Вж. БЕР I 114–115; ЕтР, 57). В географската наука с термина валог се
назовава ’заоблена или коритовидна негативна карстова форма, образувана от
сливането на няколко съседни въртопа’. По големина е преходен между въртоп и увала (Кънев 1999: 6). В топонимията се срещат варианти и производни
от нарицателното. Това са ва̀лаг (с а - а < а - о от валог) (Монт, Берк, Врач)30;
ва̀лога (Монт, Год, Брезн); умалителните валогчѐ (Дупн), валошчѐ (начално
валожче > валошче) (Брезн); вало̀жка31 (Год, Дупн, Радом), вало̀шка (с асимилация от ва̀ложка или прил. от ва̀лог) (Радом) (Чолева-Димитрова 2009:
138); събирателното ва̀логье (Год, Брезн). МИ: Ва̀лагъ, ниски местности, заети от ниви (Лом) (Дуриданов 1952: 43); Ти/х/ ва̀лаг, само при дъжд се събира вода (Монт) (Михайлова 1984: 88); Ва̀лозите, долчини (Врач) (Николов
1997: 121); Ва̀лошка, ниви (Радом) (Чолева-Димитрова 2009: 138); Енчи валог
(Самок) (Заимов 1973: 51).
ва̀па: Формите въ̀па, ва̀па, во̀па са запазени предимно в едносъставни микротопоними в топонимията на Югозападна България. Значенията са ’вдлъбнатина, котловина, яма, трап’; срв. ’вдлъбнатина, котловина’ (Смолянско); ’трап,
яма, вдлъбната местност; стара рудна яма’ (Странджа) (БЕР I 118); ’кръгла
вдлъбнатина, котловинка’ (Дупн) (Еленин 2006: 189); ’вдлъбнатина, котловина, яма’ (Разл) (Попов 1979: 90). Апелативът вапа е засвидетелстван в стб. със
значение ’блато, езеро’ (Дуриданов 1963: 192). Топонимният материал сочи, че
в действителност микротопонимите, в които е онимизиран този апелатив, назовават вдлъбнатини с водни обекти (Радом и Разл); ями (Гоцед). МИ: Ва̀пата,
хребет в Рила (Дупн) (Еленин 2006: 189); Въ̀па, поляна с глог и извор (Радом)
(Чолева-Димитрова 2009: 156); Ва̀пата, вдлъбнатина с две езера (Разл) (Попов 1979: 90). Географският апелатив се среща в топонимията на Охридско, вж.
също срхр. вÇϊа, слов. vapa ’локва’, рус. вапа ’бара, езеро’, алб. vapë, рум. vǎpae
(Видовски 1999: 30; Мурзаев 1984: 113).
корѝто: Нерядко метафората лежи в основата на превръщането на едно
собствено име в нарицателно. Апелатив, който се приближава до функцията на
орографски термин, е корѝто, стб. корĽто ’корито’ ’дълъг съд (обикновено от
дърво) за пране или за храна на добитък; улей на воденица; лозарски кораб; легло на река’ ’трап’ (Кочевско) (БЕР II 638-639); срв. ’място между върхове, между рътове, което е като корито; котловина (Геров II 400); също ’леговище на
река’ (Димитрова-Тодорова 1989: 92). В ексцерпирания микротопонимен материал терминът е онимизиран в своето орографско значение в МИ Корѝтиште,
ниска вдлъбната местност (Лом).

30
Срв. вáлага ’надолнище’ (Видинско, Белоградчишко), произв. от валог с асимилация. Думата е осмислена като женски род с член -а; вж. валога, валог (БЕР I 114).
31
Тук в ж.р. от вало̀г с -(ь)ка (Чолева-Димитрова 2009: 138).
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котѐл: Нарицателното котѐл (стб. котьлъ ’дълбок меден съд’) в съвременния книжовен български език означава ’меден съд’, а в микротопонимията по
преносен път назовава ’вдлъбната земеповърхна форма; котловина’ (Иванов
1996: 128); ’високо обло голо бърдо’ (Михайлова 2008: 157) (за съответствията в другите славянски езици вж. БЕР III 673–674). Апелативът е топонимизиран с това географско значение в топоними от цяла България. В своето земеписно значение думата се среща главно в микротопонимията от югозападната
територия. МИ: Котлѝте, равна ниска местност с падини (Лом) (Дуриданов
1952: 33); Ко̀тел, вдлъбнато поле между рътове; Ко̀тля, скала, която задържа
вода (Берк) (Михайлова 1986: 96, 100); Котлѝчка долѝчка = Котлѝчки дол,
прил. от МИ *Котлѝца от котѐл и -ица (Монт) (Михайлова 1984: 125).
Малки вдлъбнатини се назовават с думите котлѐйка (Монт); котлѐ,
котлева̀рка, котленѝца (Врач) ’вид съд, малък котел’, т.е. ’малка падина’:
Котлѐйкя, котловина с букова гора (Монт) (Михайлова 1984: 125); Котлѐто,
Котленѝца, дълбока падинка с ливади (Врач) (Николов 1997: 243). Изчезналото нарицателно *котлѝш със значение ’котловина’ (от котѐл и -иш) се среща в МИ Котлѝш, котловина, както Золѝшо, Кременѝш, Клокотѝш (Монт)
(Михайлова 1984: 125).
В микротопонимията се онимизират и следните географски апелативи:
ко̀тлина (Радом, Брезн)//котлена//котлима (Брезн), котловѝна (Врач, Дупн).
Терминът котловѝна се среща само като определител в двусъставно име. В
книжовния български терминът означава ’вдлъбнато поле между вдлъбнатини’, в специализираната географска литература се означава като ’негативна
форма на земата повърхност, затворена от всички страни или отворена в една
или в две взаимно противоположни посоки от дренираща речна долина’ (БТР
1995: 388; Кънев 1999: 17). МИ: Котленье, няколко котловинки, събират. от
същ. котлена ’котловинка’; Ко̀тлина, котловина (Брезн) (Велев 2009: 286);
Котловинѝте, падинки с ливади (Врач) (Николов 1997: 244).
С географско значение ’вдлъбната земеповърхна форма; котловина’ са и
апелативът ку̀тел диал.’голям дървен или каменен съд за чукане в него сол или
друго нещо; дървена паница’ и производните му (за прх. вж. БЕР III 155–157):
Ку̀теля, местност с формата на кутел (Белосл) (Попов 1960: 126); ку̀телче//
ку̀тельче (Гоцед) Ку̀телчето, скалист склон (Гоцед) (Иванов 1996: 129).
Кутленьето, падина и кладенец (Берк) (Михайлова 1986: 100).
низина: Книжовното название низина не се ексцерпира от имената в западнобългарската микротопонимия.
пад: В микротопонимията на Западна България се срещат имена от думата
пад. Книжовното нарицателно пад (стб. ïàäú) има значения ’наклон на вода на
воденичен улей’, ’отсечена стръмнина’ (Пирд), ’стръмно място’ (Троян) (БЕР
IV 998); ’място в река, поток и др., където има рязко увеличаване на наклона на
коритото, при което течащата вода пада от високо; водопад’; ’форма от земната
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повърхност, където има рязък наклон, спускане или вдлъбнатина между две височини; падина’; спец. ’разлика в надморската височина на речно корито преди
и след водопад, язовирна стена или водноелектрическа станция’ (РБЕ XII 15).
Регистрираните в микротопонимния материал значения са: ’равнина, под която
има отсечена стръмнина’ (Берк) (Михайлова 1986: 115); ’стръмнина, пропаст’
(Дупн) (Еленин 2006: 365) – назовава равнини, под които има пад ’отсечена
стръмина’ (Заимов 1959: 225). Имената са с наст. -еш, както Го̀леш, Мо̀креш,
Ду̀пеш, различна от -ѐж, която образува отглаголни имена и носи ударение (Заимов 1959: 225). МИ Па̀деш е регистрирано в нечленувани едносъставни имена: Па̀деш, стръмнина край река (Берк) (Михайлова 1986: 115); Па̀деш, стръмен
дол (Ботевгр) (Михайлова 2008: 180); Па̀деш, стръмни склонове край град Рѝла
(Дупн) (Еленин 2006: 365); Па̀деш, стръмнина, чиято почва се свлича (Соф),
срв. Дуриданов 1968: 233.
Производен от пад е изчезналият географски апелатив *па̀дище ’пропадливо място, свлачище’. МИ: Па̀дище, лъка със стръмни склонове (Дупн)
(Еленин 2006: 366); Па̀дище, падина (Разл) (Попов 1979: 136); срв. с падѝште
’стръмно място с падини’ (Кумановско, Струмичко, Щипско); ’нива в планината’ (Леринско) (Видоески 1999: 104).
Най-разпространеният термин от тази семантична група се оказва падина̀.
Нарицателното падина̀ е образувано от корен пад- и наст. -ина, както дол-ина,
ров-ина (вж. подробно БЕР V 3)32. Значенията, регистрирани в топонимния
материал, са ’вдлъбната земеповърхна форма’ (Радом, Разл и Гоцед) (Чолева-Димитрова 2009: 335; Попов 1979: 135–136; Иванов 1996: 148); ’долина’
(Год) (Симеонов 1966: 82), ’долина, ниско място, чиято дъждовна вода се оттича’ (Брезн) (Велев 2009: 348); ’плитка долина или поляна между височини’ (Ботевгр) (Михайлова 2008: 180). МИ: Чола̀кова падѝна (Лом) (Дуриданов 1952: 21); Падѝнье, събир., пасище (Берк) (Михайлова 1986: 115, 116);
Длъбо̀ка падѝна (Ботевгр) (Михайлова 2008: 180). Малки падини се назовават
с производните, умал. от падѝна – падѝнка и падинчѐ. МИ: Пѐцови падѝнки
(Лом) (Дуриданов 1952: 66); Падѝнката, малка падина с ливади (Врач) (Николов 1997: 333); Падѝнките, три дола (Дупн) (Еленин 2006: 366); Ма̀лите
падинчѐта (Радом) (Чолева-Димитрова 2009: 336).

32
Книжовните значения на нарицателното са ’плитка долина без река, поляна
между върхове или рътлини’; ’вдлъбнато, снизено място върху земната повърхност,
което е обградено с височини; долина, долчина, котловина’; геол. ’голяма вдлъбнатина
в земната кора, представляваща част от океанско, морско или езерно дъно’, диалектните значения са ’голяма котловина, поле между планини’ (Асеновградско; Смолянско, Маданско, Крумовградско, Ивайловградско, Девинско, Пещерско, Гоцед), ’дол’
(Сливнишко),’ниско място, валог’ (Пирд), ’долина, низина’ (Кюст, Чепеларско),’долина
с равно дъно’ (Белосл), ’хлътнало място’ (Ихтим), ’наклонено място’ (Кюст), ’нива
между два върха’ (СЗ); ’полянка между две рътлини’ и др. (БЕР V 3; РБЕ XII 30; БТР
1995: 608).
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В микротопонимията на Брезн и Берк са регистрирани местностни имена
от събирателните от падѝна и падѝнка – падѝнье: Падѝнье, пасище (Берк)
(Михайлова 1986: 116); Па̀динье, ниски места (Брезн) (Велев 2009: 349) и
падѝнкье: Падѝнкье, рид с малки падини в Падинье (Брезн) (Велев 2009: 349).
Наблюденията над онимния материал сочат, че при назоваване се оценяват
главно формата и размерът на обектите и често се използват преноси. По метафоричен път са възникнали и следните географски апелативи:
панѝца ’разлат или дълок глинен дъд за ястие’ в географско значение ’падина; скални образувания’: Ма̀ркова панѝца, пустеещи места с падина (Дупн) (Еленин 2006: 368); Панѝца, валтинка с пасища (Радом) (Чолева-Димитрова 2009:
338); Панѝца, котловинка (Брезн) (Велев 2009: 352); панѝче, умал. от панѝца:
Паничѐто, горист дол и кладенец (Дупн) (Еленин 2006: 368); па̀ничка ’изворчета в скала, издълбана като паница, или за местност, заградена отвсякъде със
склонове’, умал. от панѝца: Зла̀тната панѝчка, Панѝчката, извор (Радом) (Чолева-Димитрова 2009: 338); панѝчище ’заоблени падини и низини’: Панѝчище,
високопланински поляни, гори и езеро (Дупн) (Еленин 2006: 369).
Към разглежданата семантична група Общи названия за ниско място спадат и диалектните думи паднало̀чка ’пропаднала, свлечена земя’ (Дупн) (Еленин 2006: 368); прова̀л (Радом) (Чолева-Димитрова 2009: 366); *провалѝя
’пропаст, дупка’ (Берк) (Михайлова 1986: 123); ’провалено място’ (Год) (Симеонов 1966: 89); прова̀лье ’пропадливо място’ (Врач) (Николов 1997: 360–361);
провалъ̀ц ’хлътнало място’ с наст. -ъц (Брезн) (Велев 2009: 378); продъ̀нка
’нещо, което е продънено, останало без дъно’ (Врач) (Николов 1997: 361). Изчезналият термин *провалѝя е онимизиран в две едносъставни местностни
названия в Берк и Год. Нарицателното е производно от глагола прова̀лям ’правя дупка’ и е отбелязано в РРОДД – диал. провалѝя ’пропаст, бездна’ (РРОДД
1974: 403); също прова̀ла остар. ’бездна, пропаст’ (БТР 1995: 767). Диалектните прова̀л, прова̀лье, провалъ̀ц са топонимизирани еднократно, срв. МИ
Провалѐния ка̀мънь (Гоцед) (Иванов 1996: 156). На българските про̀вал, м.р.,
про̀вала, ж.р. отговарят следните паралели от славянската географска терминология: ñðõð. прàвала, прова́лиja, рус. прова̀л, укр. провала, провалина, чеш.
proval (вж. Schütz 1957: 45; Мурзаев 1984: 461; също Чолева-Димитрова 2002:
159). МИ: Пандало̀чката, ливади и свлачища (Дупн) (Еленин 2006: 368);
Провалѝя, пропаднало място, ниви (Год) (Симеонов 1966: 89); Прова̀льето,
пропадлив скат (Врач) (Николов 1997: 360); Провалѐния ка̀мънь (Гоцед) (Иванов
1996: 156); Прова̀лец, равни ниви и ливади под височина; срв. Прова̀льеница,
ниви; вж. СелИ Прова̀леница (Радом) (Чолева-Димитрова 2009: 366; ЧолеваДимитрова 2002: 159) .
Диалектните думи про̀пад, про̀падък ’пропаднало, хлътнало място’ са
онимизирани в малко на брой имена. Срв. стб. пропадъ ’пропаст’ è ñðõð. propad
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’ïðîïàñò, áåçäíà’, струс. пропадь, чеш. propad = propadlište ’място, което пропада’ (Schütz 1957 45; Дуриданов 1963: 204). Значенията, извлечени от микротопонимния материал, са про̀пад ’място, което се свлича, пропада’ (Берк, Врач,
Радом) (Михайлова 1986: 121; Николов 1997: 362; Чолева-Димитрова 2009:
367); про̀падък ’пропаст’ (Гоцед) (Иванов 1996: 156); срв. и географските апелативи про̀пагье мн.ч. ’трапове, места, където почвата е пропаднала’ (Странджанско); пропа̀дльица ’лошо, кално място за преминаване’ (Соф) (БЕР IV 1001).
МИ: Про̀падо, свлечено място под Курѝлово, в миналото имало галерия (Радом)
(Чолева-Димитрова 2009: 367); Про̀падъ̀ка, гора (Гоцед) (Иванов 1996: 156).
Срв. и множеството имена от глагола пропадам като Пропа̀дналица, свлачища
и ливадки с оброчище, Пропа̀днала зѐмя, ниви със земни свлачища (Дупн)
(Еленин 2006: 394).
про̀паст: Нарицателното про̀паст (про̀пас/т///прѐпус/т///про̀пуст) рядко се поддава на топонимизация в микротопонимията. В български език
терминът носи значения ’голяма открита дълбочина под стръмна скала, бряг,
висока сграда; бездна; гибел; голямо различие, съществено разногласие; много дълбока яма, бездна, провала /Геров/ (БЕР V 762; вж. и Дуриданов 1963:
204). Топонимният материал дава възможност да изведем следните значения: ’карстова яма, пропаст’ (Врач) (Николов 1997: 357); ’дълбок дол, трап
(Монт) (Михайлова 1984: 169). МИ: Пропастта̀, въртопи (Белосл) (Попов
1960: 154); Препустта̀, карстова пропаст (Врач) (Николов 1997: 357, 362);
Пропастта̀, хлътнала местност между две скали (Ботевгр) (Михайлова 2008:
192); Про̀пас/т/, дол; стръмно място (Радом) (Чолева-Димитрова 2009: 367).
*ра̀зпадина: изч. *ра̀зпадина ’разклонена падина’ е топонимизирано в МИ
Ра̀зпадина, падина, Ра̀зпадините (Монт) (Михайлова 1984: 163). Терминът е от
разпад с изч. знач. ’дълбок дол, пропаст’, днес ’каменак, който се разпада, руши
и образува сипей’ (Смолянско); срв. срхр. рÇспâд ’разпадане, пропаст’, словен.
razpád ’разпадане’, рус. диал. распа́док ’малка падина’, чеш. rozpad ’разпадане,
срутване’, пол. rozpad също (Михайлова 1984: 163).
Метафорично е възникнало МИ Ску̀то, падина (Радом) (Чолева-Димитрова
2009: 397) (от скут ’мястото от корема до коленете на седнал човек’) (БТР 1995:
892) в значение ’падина’; срв. скут ’поли на планина’ в местно име Скутлен
(Източна Тракия) (Заимов 1967: 62); ’поли на склон’ (Д.-Тодорова 1987: 112);
скутѐ, умал. от скут: Скутѐто, падина (Радом) (Чолева-Димитрова 2009: 397).
у̀плат: у̀плат ’валог, ограден с рид само от една страна’, произв. от плат
’тясна дълга местност’ (Монт) (Михайлова 1984: 181, 182); ’валог’ (Врач) (Николов 1997: 428); срв. у̀плат, ж.р. ’валог, ограден с рид само от една страна’
(Панагюрско) (Заимов 1977: 55): У̀плато, равнище под рът (Михайлова 1984:
181, 182); У̀плато, висока тераса с ливади (Николов 1997: 428).
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Термини, заети от други езици:
В югозападната микротопонимия се топонимизират заетите от турски нарицателни бат³к и алча̀к.
алча̀к: В микротопонимията на Радом, Пирд, Разл, Гоцед е топонимизирано нарицателното алча̀к с варианти алчѐк (Пирд), алчѐг (Разл), альча̀г (Гоцед). Прави впечатление, че в Пирдопско терминът се среща в общо 99 имена,
от които 97 двуосновни имена (20 са възникнали на турска почва, останалите
от заемка на българска почва) (Заимов 1959: 38). Значенията са ’ниско място,
падина’ (Радом) (Чолева-Димитрова 2009: 102); ’ниско място, разлата падина,
низина’ (Пирд) (Заимов 1959: 105); ’ниско място с вода, мочурище’ (Разл) (Попов 1979: 79); срв. диал. алча̀к ’дол’ (от тур. ’нисък’) (РБЕ I 236). МИ: Алча́ците
= Алче́ците, падина с пасище (Пирд) (Заимов 1959: 105); Альчàга, равни ниви
(Гоцед) (Иванов 1996: 68). Нарицателното е често в топонимията на Севлиевско, в Поповско, Новозагорско, Първомайско; срв. алчак ’ниско мочурливо място; падинка’ в МИ в Светиниколско, Гевгелийско, Сярско (Ковачев 1961: 12;
Д.-Тодорова 2006: 246; Петкова 2007: 212; Балкански 1998: 118–119; Дуриданов
1958: 116; Видоески 1999: 16).
бат³к: Диалектното название бат³к (от тур.) означава ’ниви в ниско място’ (вж. БЕР I 36). Думата е тяснолокална, тъй като от изследваната територия
е регистрирана в малко МИ: Батъ̀ка, валог, ниви, Батъ̀к чешме, ниско водно
място; Мана̀ховия батъ̀к, ниви (Гоцед) (Иванов 1996: 73). Среща се в микротопонимията на други райони като Досатско краище, Сярско.
гювѐч//гювѐдж: Както беше посочено, нерядко метафората лежи в основата на превръщането на едно собствено име в нарицателно. Микротопоними,
образувани от или с участието на апелативи, които се приближават до функцията на орографски термин, са: Гювѐджо, скала с вдлъбнатина като гювеч,
фиг. (Дупн) (Еленин 2006: 228); Гю̀веджът, било (Брезн) (Велев 2009: 222);
Гювѐджетата, издълбана скала, в която се събира вода (Радом) (Чолева-Димитрова 2009: 138), в основата на които са легнали нарицателните гювѐч//гювѐдж
’плитък глинен съд за печене’ (заемка от тур. güveç) и умал. гювѐдже ’глинен
съд за печене’ (БЕР I 307).
каза̀н: Географски термин, който често се топонимизира и е възникнал в
резултат на метафоричен пренос също, е каза̀н ’котел’ ’голям котел за варене на ракия, за готвене на войници и др.’ (вж. БЕР II 137) с географско значение ’вдлъбнато място’. Апелативът влиза в състава на много топоними, с
които се назовават котловинни местности (Димитрова-Тодорова 1989: 92). МИ:
Каза̀не (Разл) (Попов 1979: 114); Каза̀но, котловинка (Дупн) (Еленин 2006:
276); Каза̀нете, за места с дупки (Пирд) (Заимов 1959: 175); също каза̀нче:
Каза̀нчето, вир и гьол (Гоцед).
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цѝркус: Към географската терминология се отнася названието цѝркус (от
лат. circus ’кръг’) със специализирано значение ’креслоподобни вдлъбнатини
по високите планински склонове, образувани от рушителната сила на ледниковия лед и мразовитото изветряване’ (Кънев 1999: 32). В топонимията на Дупн
са регистрирани следните микротопоними, образувани с участието на този термин: Криворѐчки цѝркус, Цѝркус на Седемтѐ РЍЛСКИ ЕЗЕРÀ, долина, в която са
разположени Седемтѐ Рѝлски езерà (Дупн) (Еленин 2006: 471).

2.2. Названия за низини по отличителни белези
2.2.1. Апелативи, в значението на които е актуализиран
семантичният признак ’наличие на влага’
ба̀бка: Диалектното нарицателно ба̀бка ’яма, трап, дупка’; ’малка дупка,
ямичка, трапче’ (БЕР I 23; РБЕ I 366) е топонимизирано предимно в северозападната микротопонимия. В значение ’трап, падина’ думата ба̀пка е известна в
цялата Ломска околия, във Врач означава ’трапчива низина с подвир на плитка подпочвена вода’ (Николов 1997: 90). В действителност микротопонимите,
образувани с участието на този апелатив, назовават низини, долове с ливади
или ниви, мочурливи низини33. МИ: Ба̀пката, ниска местност; Прѐка бапка,
напречно разположена на пътищата падина (Лом) (Дуриданов 1952: 59, 92, 38);
Ба̀бките, падини, равни места с трапове (Берк) (Михайлова 1986: 57); Ба̀бката,
мочурливи ливади, дол с изворчета (Врач) (Николов 1997: 90); Лѐщини ба̀пки
(Ботевгр) (Михайлова 2008: 93).
бла̀то: Често ниски места със застояла вода се назовават с нарицателното бла̀то (стб. блато, прасл. *bolto). В микротопонимията са онимизирани
географските апелативи бла̀то, производното бла̀/т/це, блатище; също ба̀лта
и валта34. Тези географски термини образуват едносъставни и двусъставни
имена в цяла Западна България. Най-често назовават ниски места, където е
имало блато или след дъжд се задържа вода. Нарицателното бла̀то често е
натоварено със семантичен признак ’покрит с растителност’, докато за ва̀лта
е характерно семантично сближаване с валог, падина, долина; срв. ’ниско
място със застояла вода, обрасло с растителност’; ’ливада, поляна’ (Банско);
ва̀лта ’мочур’ (Солунско, Петричко, Мелнишко, Гоцед); ’ниско място в лозе

33
Според Ив. Дуриданов съществителното има звукоподражателен произход и стои
във връзка с глагола бапна ’падам в някой трап, като стъпвам невнимателно’, също бапна,
бабна ’да ударя, да бачна, да бушна’ (Дуриданов 1952: 110), но вероятно нарицателното е
образувано чрез асимилация от вапка, умал. от вапа (БЕР I 23).
34
Нарицателното ба̀лта е от рум. baltă, заето от стб., а валта е заето от нгр.
βάλτη, βάλτον – то е заемка от стб. балто, по-късно блато. От нгр. е заето в турските говори
(вж. БЕР I 54, 115).
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или в нива’ (Станкедимитровско); валтѝна ’голяма валта’ (Кюст) (БЕР I 54,
115); също срв. значенията, изведени от микротопонимния материал, ’неголяма, къса и не много дълбока долина’ (Радом) (Чолева-Димитрова 2009: 138);
’ниско място със застояла вода (Монт, Берк, Ботевгр, Гоцед) (Михайлова 1984:
83; Михайлова 1986: 62; Михайлова 2008: 87; Иванов 1996: 83); ’мочур’ (Разл)
(Попов 1979: 90); също бла̀/т/це ’ливада под вода’ (Разл, Гоцед) (Попов 1979:
86; Иванов 1996: 77). Терминът бла̀то е онимизиран в цяла Западна България,
докато съществителното валта има ареал на разпространение в югозападната
микротопонимия. Среща се в следните форми: вàлта (Разл, Гоцед, Дупн, Брезн, Кюст), вàлтишче (Брезн), валтàна, увелич. от валта (Кюст, Дупн), валчинка, умал. от валтина (Кюст), валтàр ’място с валти /блата/’ (Дупн). МИ:
Червèното блàто, Блàто (Монт) (Михайлова 1984: 83); Блато/то/ (Лом) (Дуриданов 1952: 23, 24, 26, 34); Берѐмското бла̀то, ливади (Дупн) (Еленин 2006:
172); Бáлта (Год); Вáлтите (Разл); Валтината, Валтинката (Кюст); Валтáро,
ниви (Дупн).
Ниски места се назовават с имена, от които ексцерпираме термините:
въртанкя: диал. въртанкя ’кръгла вдлъбнатина’: Върта̀нкя, падина с гора
в ниската част’ (Брезн) (Велев 2009: 197)35.
*върто̀ль: изч. *върто̀ль ’пропаст, дълбок дол’ (Геров I 161), близко по значение с върто̀п: Върто̀ля, дол, хълм (Гоцед) (Иванов 1996: 88); срв. въртол ’падина, заоблена от височини; водовъртеж в река’ (Грудовско) (Бечева 1998: 38).
върто̀п: В топонимията на почти цяла Западна България е онимизиран апелативът върто̀п (стб. врътъпъ ’пещера; ад; градина’, врътопъ ’пещера’) с диалектни варианти въ̀ртоп//вр/ъ̀/топ//връ̀топ (за прх. вж. БЕР I 212). Остарялото
значение на нарицателното е ’свърталище, дом’. В съвременния български език
значенията на върто̀п са ’водовъртеж; фуниевидна вдлъбнатина; планинска
теснина; завой на река, път и др.; вихър’; място в река, езеро, море, където водата се върти в кръг и увлича надолу към дъното; водовъртеж; планинска теснина’
(БЕР I 212; РРОДД 1974: 76; РБЕ II 674–675; БТР 1995: 123). Терминът върто̀п
е значително по-разпространен в югозападната топонимия. Регистрираните в
микротопонимния материал значения са ’фуниевидна вдлъбнатина, хлътване
в терена’ (Монт, Берк) (Михайлова 1984: 93; Михайлова 1986: 70); ’дупка (във

Срв. семантично диал. връ̀тляк, връ̀ток ’водовъртеж’ във Врач (Николов 1997: 137);
врътолѝя ’завой на път или река’ (Берк) (Михайлова 1986: 69); изч.*върто̀к ’завой на път
или река’, произв. от въртя (Берк) (Михайлова 1986: 70); срв. също връ̀так ’криволичещ
път’; вр/ъ/та̀ча, вр/ъ̀/тлек ’водовъртеж’; врътолѝя ’завой’; върто̀к ’завой на път’ (Монт)
(Михайлова 1984: 93, 94). От въртя, врътвам, врътна ’движа се в кръг’, стб. вратити,
врьтýти с(Супр.). Има много производни (БЕР I 212). Вж. и Василева, Л. Българско словно
богатство. Словообразувателни хетероними в българските говори. С., 2009, 348‒352.
35
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вода); водовъртеж’ (Ботевгр) (Михайлова 2008: 111); ’водовъртеж’ (Заимов
1959: 133). Семантични паралели се срещат в някои славянски езици – срв.
вртоп ’водовъртеж’ (Тиквешко), ’завой на река’ (Струмишко), запазено в срхр.,
словен., рус. (Видоески 1999: 37). МИ във Врач показват, че с нарицателното
са назовани главно карстови терени с пропасти, пo-рядко места с водовъртежи
(вж. Николов 1997: 138). В микротопонимията на Дупн съществителното е синоним на водовъртеж, пещера (Еленин 2006: 199). Началното знач. ’низина,
където се задържа вода; яма, пропаст; място, където пропада и се “върти” вода’,
на места е избледняло и се дава и с друго обяснение – назовава както долини,
така и места с дупки, ями или пропасти, където няма вода, понякога равни места (Радом и Разл). В Радом, Пирд и Разл нарицателното често назовава равни,
достъпни места – вж. ’равно, сгодно място’ (Банско) (БЕР I 212). В научната
географска литература с термина въртоп се назовава ’голяма негативна карстова форма, кръгла, елипсовидна или със сложни очертания, която достига до
няколкостотин метра в диаметър и до 100 м дълбочина. Образува се от дъждовни и снежни води, корозирани водопроводящи пукнатини. Могат да се запълват
с вода и да образуват езера и блата’ (Кънев 1999: 6). МИ: Вр/ъ̀/топ, падини
(Монт) (Михайлова 1984: 93); Връ̀топа, вир с водовъртеж; карстови пропасти;
пропасти с извори, Връ̀топете, карстов терен с пропасти (Врач) (Николов 1997:
138); Връ̀топа, водовъртеж (Ботевгр) (Михайлова 2008: 111).
дол: Най-разпространеният в микротопонимията географски термин от
тази семантична подгрупа, както и от цялата група ’названия за отрицателни
форми на релефа’, е дол36. Значенията са ’продълговата вдлъбнатина между ридове; рекичка между ридове’; ’вдлъбнато място между две бърда или височини,
където тече или е текла вода; долчина’; остар. и диал. ’поток, вада, която обикновено тече в такова вдлъбнато място’ (БЕР I 408–409; РБЕ IV 236–237). Терминът се среща във всички околии, предимно като определител в двусъставни
имена. В специализираната географска литература с дол се назовава ’негативна линейна форма на земната повърхност с разнообразен произход, най-често
ерозионен. Склоновете могат да бъдат стръмни или слабонаклонени, затревени
или с горска и храстова растителност. Достига няколкостотин метра дължина
(Кънев 1999: 9). Географските обекти, назовани с имена в основата или в със-

36
Стб. доль (царски грамоти XIII, XIV век), долύ (Супр.), раздолïе ’раздол’ (Ман.
хр.), ©доль ’дол’ ©долие ’подолие, поречие’ (Син. пс.), произв. долѝна, долѝнка, долѝще,
долища̀к, събират.., до̀лче, долчѝна; надо̀лнище, нанадо̀лу, нанадо̀лница, нанадо̀лнище;
подо̀лие; ра̀здо̀л ’раздвоен дол’, заето в рум. и тур. (вж. БЕР I 408-409). Срв. подолье (Заимов 1967: 61); придол (Заимов 1963: 302). Срв. и у̀дол в МИ У̀дол, долина (Радом). Вж. и
стсрб. удоль ’долина’, удол¬; срхр. удоšе ’котловина’; словен. МИ Vodol; рус. удо̀л, удо̀ль
’низина, поречие’; чеш. údol, údoli ’долина, местност между върхове’; пол. wądóє ’тесен
дол, яр’ (вж. Дуриданов 1963: 206; Чолева-Димитрова 2009: 440); срв. у̀дол ’южна страна’
(Солунско), удолина ’долина, падина’ (Битолско), срхр. удолина, удолижа, удолjе (Видоески 1999: 164); *одол: Odoleni (Крайова) (Заимов 1967: 61).
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тава на които участва нарицателното дол, обикновено са вдлъбнатини между
височини, по-рядко рекички между ридове. Изведени от топонимния материал са следните значения: ’вдлъбнатина между ридове; рекичка между ридове’
(Берк) (Михайлова 1986: 80); ’низина, вдлъбнатина между височини’ (Врач)
(Николов 1997: 184). МИ: Долъ̀, малък дол; голям дол, зает от пасище (Лом)
(Дуриданов 1952: 31, 76); До̀лич, дол от дол и -ич (Монт) (Михайлова 1984:
107); Дебѐлски дол, Игна̀тов дол (Берк) (Михайлова 1986: 80).
Производните от дол, регистрирани в микротопонимията от Западна България, са следните:
долѝна̀ ’продълговато, тясно, вдлъбнато място върху земната повърхнина, обградено с височини’ (РБЕ IV 244); ’ниско място между височини’; място
около течението на река’ (БТР 1995:184) – участва в сравнително малко на брой
микротопоними главно от Югозападна България. МИ: Долѝнето, дол с ливади
(Берк) (Михайлова 1986: 81); Войнѝшката долѝна (Монт) (Михайлова 1984:
107); Долѝнье, дол с трънаци (Год) (Симеонов 1966: 37); Вонѐщенска долина̀
(Ботевгр) (Михайлова 2008: 129); събират. от долѝна долѝне: Долѝнето, дол с
ливади (Берк) (Михайлова 1986: 81); умалителните: долѝнка: Долѝнка, борова гора (Иванов 1996: 102); долѝчка, умал. от долѝца, срв. водѝчка от водѝца,
горѝчка от горѝца. Нарицателното участва главно като втора част в двусъставни МИ в Северозападна България: Бу̀ковска долѝчка (Монт) (Михайлова 1984:
108); Долѝчка, каменист дол (Берк) (Михайлова 1986: 81); долчѐ: Долчѐ, малък дол (Брезн) (Велев 2009: 237); Долчѐто, дол (Гоцед) (Иванов 1996: 103);
Петру̀ново долчѐ (Радом) (Чолева-Димитрова 2009: 346); долѐц, умал. от дол в
МИ Лю̀тите до̀лци, До̀лците (Дупн) (Еленин 2006: 250); Косѐв долѐц (Радом)
(Чолева-Димитрова 2009: 258); долчѝна ’малък дол; долец’ (Михайлова 1984:
108); срв. ’ниско вдлъбнато място от земната повърхност, обградено с височини; дол’; остар. и диал. ’поток, бара, вада; дол’ (РБЕ IV 352-253). МИ: Лоза̀ нска
долчѝна (Лом) (Дуриданов 1952: 77, 78); Долчѝните, ниви (Врач) (Николов
1997: 189); Кра̀пите долчѝни (Берк) (Михайлова 1986: 82); долчѝнка, умал.
от долчѝна: Ко̀пана долчѝнка (Монт) (Михайлова 1984: 108); Трѝте долчѝнки
(Ботевгр) (Михайлова 2008: 130); долѝч, умал. от дол: Мило̀ков долѝч (Лом)
(Дуриданов 1952: 78). Увеличителното долище ’голям дол’ е регистрирано само
в микротопонимията на Брезн и Радом в МИ като Дòлище, поток със стръмни
брегове; суходолия (Брезн) (Велев 2009: 234); Добрѐви долѝща (Радом) (ЧолеваДимитрова 2009: 198).
Значението на първата част на микротопонима Дрàгьи равнѝща (Драгьи
равнище), слаб наклон, хубави ливади, мочур, път (Брезн) е избледняло, но то е
живо в други славянски езици. Срв. срх. драга ’теснина, проход’; словен. dràga
’дол, бара, водотек; седловина, падина’; рус. дорога ’път’; чеш. dràha ’път’;
луж. droha, droga ’път, улица’ (БЕР І 418), също дра̀га ’нанадолнище’ (Болетино Реканско) (БЕР І 418); драга ’място в планина, където може да се мине’
(Тиквешко); ’долина между скали’ (Кичевско); ’долина’ (Струмичко) (Видоески
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1999: 54). Терминът е отбелязан в речника на Мурзаев – дорога първоначално
просека ’място сред дървета и храсти; овраг, ров’, днес ’улица’ в Сибир ’легло
на временен воден поток’ и др. (Мурзаев 1984: 189–190); вж. в срхр. географска терминология (Schutz 1957: 40), семантично срв. СелИ Драговѝщица (Соф)
(Чолева-Димитрова 2002: 221–222), срв. и МИ Дра̀жен ка̀мик, вир на Малки
Искър, вероятно от *драга ’теснина, дол’ (Ботевгр) (Заимов 1963: 302).
ло̀ква: Към разглежданата семантична група може да се отнесе географският термин ло̀ква и производните му. Нарицателното ло̀ква (стб. лξκҐ)
(вж. БЕР III 461–462) е онимизирано в голям брой микротопоними в следните значения и варианти: ло̀ква ’трап с мътна застояла вода’ (Михайлова 1986:
104; Николов 1997: 278–279); ло̀ква ’ниско, влажно място’ (Симеонов 1966: 66);
ло̀кма (с асимилация кв > км) ’трап, пълен с вода; локва’ (Радом, Пирд) (Заимов 1959: 205); ло̀кова ’локва; бара’ (Пирд, Гоцед, Ботевгр). На северозапад с
нарицателното са назовани ниски местности, в които има или е имало локви,
които при дъжд задържат вода, а на югозапад – влажни падини, мочурливи
места, пресъхнали блата. Срв. и локва ’малка вдлъбнатина, изпълнена с вода’
(Порече, Струмишко, Охридско, Преспанско, Костурско); локвиште ’място
с локви’ (Порече); локма ’вир с вода; локва’ (Струмишко, Охридско и др.)
(Видоески 1999: 85, 86). МИ: Ло̀квата, малка падина (Лом) (Дуриданов 1952:
22); Ло̀кмата, локва (Пирд) (Заимов 1959: 205). Също в микротопонимията
на Лом, Дупн и Радом е онимизиран апелативът ло̀квище ’голяма локва’ или
’място с локви’ (от локва и -ище). МИ: Ло̀квището, ниска местност, заета от
ниви, в която е имало локва (Лом) (Дуриданов 1952: 57, 137); Го̀рно ло̀квище
(Радом) (Чолева-Димитрова 2009: 286); Ло̀квище, ниви и дъбова гора (Дупн)
(Еленин 2006: 323 ).
От същия произход е апелативът ло̀чка със значения ’малка локва’
(Брезн, Соф); ’локва’ (Пернишко, Брезн, Трън, Кюст и др.); ’яма, дупка’ (Смолянско, Разложко); ’дупка, образувана от стъпалото на животно’ (Благоевград, Родопите и др.) (вж. подробно БЕР III 480). Срв. МИ Прилочка, ниви
и ливади (Кюстендилско); срв. лочка ’мочурище’ (Дуриданов 1960: 141);
срв. лочка ’яма, дупка’ (Битолско), ’дупки, в които се събира дъждовна вода’
(Тиквешко); ’дупка в камък, където се събира вода’ (Мариово); ’дупки с вода’
(Велешко) (Видоески 1999: 86). В микротопонимията апелативът е онимизиран в имена от Югозападна България. Значенията на ло̀чка в тези области са
’локва’ (Радом) (Чолева-Димитрова 2009: 286); ’скачени локви за водопой на
овце’ (Пирд) (Заимов 1959: 205–206); ’малка локва’ (Разл) (Попов 1979: 127);
’трапчинка, падина’ (Гоцед) (Иванов 1996: 134). МИ: Ло̀чката, ливади (Радом); Ло̀чката, локвичка (Разл) (Попов 1979: 127); Ло̀чката, ниви в ниско
място (Гоцед) (Иванов 1996: 134).
*мла̀мол: Изчезналото нарицателно *мла̀мол (запазено в словен. mlàmol
’пропаст, бездна’, вж. БЕР IV 160; Заимов 1963: 303; Дуриданов 1970: 60;
Дуриданов 1978: 78–79; Еленин 2006: 344–345; Чолева-Димитрова 2002: 147)
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е съхранено в следните микротопоними в Брезн и Дупн: Млàмол, долинка с
вада и няколко извора; Млàмол бàрата, вада през Мламол; РечИ Мламол в Брезн; Мла̀молски рид, дълъг хълм в Дупн. Срв. и СелИ Мла̀молово (Дупн).
о̀враг: В микротопонима Сюлейма̀нов о̀враг, ниви (Радом) и вероятно в
Половра̀г, връх в Лозенската планина (Соф) е запазено изчезналото нарицателно о̀враг (Чолева-Димитрова 2009: 423; БЕР I 179). Значенията на апелатива са
’теснина; дол със стръмни брегове’, срв. рус. враг ’прорез, теснина’, овраг също
(Младенов ЕтР 372; БЕР I 179; Мурзаев 1984: 404). Срв. също МИ Polovraci
(Крайова) (Заимов 1973: 13, 53). В географската наука с термина овраг се назовава ’дълбока, линейна ерозионна форма на земната повърхност със стръмни склонове. Образува се главно под активното действие на временнотечащи
води, особено върху млади седименти в равнинно-хълмистите области или в
подножията. Достигат до няколко км дължина, десетки метри ширина и дълбочина. Активна ерозионна форма, често предизвикана от активна стопанска
дейност (Кънев 1999: 20–21).
Географските термини подмол и понор са редки в топонимията и не се
срещат в източната част на Западна България.
по̀дмол: Думата по̀дмол 1) ’вдлъбнатина отдолу на бряг’; 2) ’подводна скала’ (БТР 1995: 655) се среща в югозападната част на България, най-често във
врачанската микротопонимия. Вж. по̀дмол ’вдлъбнатина под бряг, под подводна скала или камък; подводна скала’, нар. или диал. ’бряг, надвиснал над река;
подкоп в бряг на река; пясък, камък или друго нещо под водата в река, в море;
подкоп, тунел; камък, дърво или нещо друго, подложени под бъчва, под колело
(за да спира колата)’ (Геров IV 93); ’дупка по дъното на река’ (Ихтим); ’дълбочина под коренище на бряг’ (Самок) и мн. др. (вж. БЕР V 457 458); срв. подмол
’дупка в скала, под камък или под дърво в речно корито (Порече, Кукушко,
Струмичко); подмолѝн ’подмол’ (Тиквешко); подмолиште ’подмол; място в
река или езеро, където има подмоли’ (Струмичко) (Видоески 1999: 112). МИ:
Подмо̀лска стран, пещера в скали (Берк) (Михайлова 1986: 120); По̀дмольо,
висока скала с вдлъбнатина, (Врач) (Николов 1997: 350); По̀дмоль, стръмнина
под голяма скала (Год) (Симеонов 1966: 85); По̀дмола, надвесена скала над
река (Пирд) (Заимов 1959: 233).
поно̀р: Диалектната дума поно̀р ’място, където водата се губи в земята’
(стб. поноръ) (вж. БТР 1995: 686; Младенов ЕтР 476; БЕР V 517) се топонимизира в МИ: Поно̀ра, карстова водна пещера, Поно̀рете, карстова местност с много пропасти, в които водата пропада (Врач) (Николов 1997: 353);
Поно̀рище, яма, ливади и извор (Год) (Симеонов 1966: 86). В специализираната географска литература с термина понор се назовава ’естествен отвор на
дъното на карстовите слепи долини, кладенци, фунии и други форми. Поглъща повърхностните води и ги превръща в подземни (Кънев 1999: 22).
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Срв. също понир ’място, където водата пропада; пропаст’ в МИ Понир (Порече, Понер, Леринско, Понирало, Охридско и Дебарско); рус. понор ’поглъщащи отверстия на дъното на карстови образувания, където водата се губи под земята; вертикални или наклонени подземни канали; подземен поток’ (Видоески
1999: 115; Мурзаев 1964: 453).
прѐкоп: Онимизиран в изследваната микротопонимия е ографският термин прѐкоп със значения: ’дълъг ров; ровина, изрита от вода или прекопана’
(Монт) (Михайлова 1984: 158); ’водоотточен канал за дъждовна и изворна
вода от мочурливо място’ (Дупн) (Еленин 2006: 389); ’ровина, изрита от вода
или прекопана’ (Радом) (Чолева-Димитрова 2009: 360); ’дълъг изкоп’ (Ботевгр)
(Михайлова 2008: 190); срв. рядко ’дълъг изкоп за провеждане на вода’ (БТР
1995: 735); диал. ’яма; яма в лозе за изтичане на вода’ и др. (Кюстендилско);
’изкоп, окоп’ (Самоковско) и още много значения (вж. БЕР II 610–613). Срв.
също срхр. prjekop, словен prekop ’канал, ров’, рус. прекоп ’напречен ров или
насип’ (Михайлова 1984: 158); срв. прекоп ’място, където се съединяват езера и
блата’ (Преспанско); ’бразда на нива за събиране на дъждовна вода’ (Кривопаленчко); ’тясно място между два рида’ (Кочанско); прекопище ’изкопано място,
изкоп’ (Кратовско) (Видоески 1999: 119). МИ: Преко̀п, ров между две могили (Монт) (Михайлова 1984: 158); Преко̀по, ниви (Радом); МИ Прекоп в Кюст,
Перн, Самок (Чолева-Димитрова 2009: 360).
*придоль: В качеството на микротопоним е запазен апелативът *придоль:
Прѝдоля, дол (Ботевгр) (Михайлова 2008: 191); срв. придол (Заимов 1963: 302);
подолье (Заимов 1967: 61)37.
раздо̀л: Производни от дол са географските термини раздо̀л ’раздвоен дол’
(БЕР I 409); раздо̀лец, раздо̀лина и раздо̀лчина, регистрирани в западнобългарската микротопонимия. Раздо̀л, раздо̀лина и раздо̀лчина се срещат само в
югозападната микротопонимия, а раздо̀лец и в Монт и Берк на северозапад.
Значенията на ра̀здол, изведени от топонимния материал, са: ’място, където се
разделят долове, раздо̀лие’ (Врач) (Николов 1997: 369); ’хълм между два дола’
(Дупн) (Еленин 2006: 399); ’дол, който се дели’ (Радом) (Чолева-Димитрова
2009: 374); ’раздвоен дол’ (Пирд) (Заимов 1959: 241); раздо̀лец ’място, където се делят долове’ (Монт, Берк, Ботевгр) (Михайлова 1984: 163; Михайлова
1986: 125; Михайлова 2008: 196); ’раздвоен дол; равнозначен на разкол и разклон’ (Брезн) (Велев 2009: 385). МИ: Раздо̀ло, зеленчукова градина между
два дола; Раздо̀льето, долчета с изворна вода, мн.ч. (Дупн) (Еленин 2006:
399); Раздо̀лци, Раздо̀лците, места, където се делят два или повече дола (Монт)
(Михайлова 1984: 163); Раздо̀лина, склон с ниви (Гоцед) (Иванов 1996: 159);
37
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срв. раздолина ’долина между два дола’ (Тиквешко, Костурско) (Видоески
1999: 130)38.
ров: Нарицателното ров ’изровено, издълбано в земята място; яма, трап’
(стб. ровъ ’яма’) (БТР 1995: 845) не се поддава на топонимизация. Онимизирани са произодните от ров ровѝна; събирателното ровинье, умалителните ровинка и ровинчè; събират. от ровинка ровинкье, събират. ровиня̀к//равиня̀к.
В най-много на брой МИ, регистрирани главно на югозападната територия, е
топонимизиран апелативът ровѝна ’тясна и стръмна долчина, изровена от планински порой; ровище’. Значенията на ровѝна са ’дол, изровен от вода’ (Монт,
Берк) (Михайлова 1984: 165; Михайлова 1986: 126); ’малък овраг, яма’ (Год)
(Симеонов 1966: 96); ’дол, изровен от планински порой; ровище’ (Дупн)
(Еленин 2006: 408); ’изровена земя; дол, изровен от вода’ (Радом) (Чолева-Димитрова 2009: 382); ’дълъг ров, направен от порой’ (Пирд) (Заимов 1959: 40);
срв. ’ров, яма, дупка’ (Геров); ’дол’( Соф, Трънско); ’дълъг ров, направен от
порой’ (Пирд); ’водна бразда по планински склонове’ (Соф); ’вадичка’ (Трънско); ’дере’ (Босилеградско); ’дол’ (Кумановско) (БЕР VI 277); срв. ровина ’голям дълбок дол’ (Куманово), срхр. рΰвина (Видоески 1999: 135; Schütz 1957:
47). В специализираната географска литература ровина означава ’неголяма, открита, линейна, негативна, ерозионна форма’. Образува се от ерозионна бразда,
която увеличава водосбора си върху наклонени слабоспоени материали. Отличава се от оврага по размерите си и специфичния си надлъжен профил, който
наподобява повърхността на склона, върху който се развива формата (Кънев
1999: 25). МИ: Ро̀вините, ров, изкопан от река (Монт) (Михайлова 1984: 165);
Ровѝната, гориста дълбока падина (Дупн) (Еленин 2006: 408); Ровѝните, ровини по склон на чука (Пирд) (Заимов 1959: 244). Събирателното ровинье е
топонимизирано в едносъставни МИ в Брезн и Радом, умалителните ровинка
и ровинчè и събират. ровинкье се срещат в основата или като определител в
малко на брой МИ в Брезн. МИ: Ровинье, място с ровини; Ситните ровинчèта
и Ровинкье, ниви с малки ровове (Брезн) (Велев 2009: 395); вж. и стб. ровьинкъ,
ръвьинкъ ’ров, яма, кладенец’ (Дуриданов 1963: 205).
средодо̀л: Топонимизирано в микротопонимията е нарицателното средодо̀л
’местност между два дола’: Средодо̀л, поток (Ботевгр) (Михайлова 2008: 209)39.
Вероятно следните изчезнали думи са запазени в няколко микротопонима
от Западна България:
струга: струга ’речен ръкав, вир’ в МИ Стружье (Трън) (Чолева-Димитрова, Влахова-Ангелова 2017: 274). Срв. стсл. струга ’ток, бразда’, словен.
struga ’речно корито’, рус. стру̀га ’речно корито’, укр. стру̀га ’планински по38
39
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ток’, пол. struga ’струя, течение, поток’ и др.: езеро Стругское в Ленинградска
област; река Рудовска Струга в Полша и др. (Мурзаев 1984: 527), МИ Струга,
планинска местност (Тет) (Видоески 1999: 153); стружище ’място, където има
много струги’: Стружище (Трън) (Чолева-Димитрова, Влахова 2017: 274).
сухо̀дол: Книжовното название сухо̀дол ’дол, в който тече само дъждовна
или снежна вода’ (БТР 1995: 939) е онимизирано в малко на брой микротопоними: Суодо̀ло, сухоречие, дол (Год) (Симеонов 1966: 107); Суодо̀л, дълбок
дол, по който тече вода само през пролетта, когато се топи снегът в Пирин
(Разл) (Попов 1979: 159, 159); срв. в диалектите су/в/одо̀л (Битолско, Кочанско);
суводолина (Кратовско); су/в/одолица (Преспанско, Солунско, Ресенско, Демирхисарско); суводо̀лка (Кумановско, Битолско) (Видоески 1999: 154)40.
Синонимни на сухо̀дол са изчезналите в говорите нарицателни *сушѝло
(Монт); *сушѐк (Берк) и *сухина ’суходол’.
Апелативът *сушѝло ’суходол’ е топонимизиран в МИ Сушѝлец, суходол
на межда (Монт) (Михайлова 1984: 177); *сушѐк//шушѐк в То̀шин сушѐк, пустеещо място; Шушѐго, река и горист рът, Уру̀чки шушѐк, ливади и др. (диал.
шушѐг ’сушав, безводен’ – с уподобяване с - ш > ш - ш и с озвучено к от сушѐк)
(Берк) (Михайлова 1986: 136, 149); Шушѐго, сух безводен дол с пасище (Врач)
(Николов 1997: 457); Сушѐга, суходол (Ботевгр) (Михайлова 2008: 214).
Прави впечатление, че в изследваната територия с МИ Сушѝца, дол със
суха почва (Михайлова 1984: 177); Сушѝца, дол (Дупн) (Еленин 2006: 445);
Сушѝца, суходолия (Гоцед) (Иванов 1996: 174) са назовани суходолия. Не може
със сигурност да се каже дали тези оними са образувани от прил сух, суха (за
долина, река) и топонимна наставка -ица или изцяло от нарицателно сушица
’суха долина; изсъхнала земя’; вж. за СелИ Сушѝца (Радом) (Чолева-Димитрова 2002: 173). Срв. сушица ’суха река’ (Драмско); шушица ’река, която пресъхва
лятото; суха река’ в МИ в Костурско, Виничко, Делчевско, в значение ’трап’
Леринско (Видоески 1999: 156, 179).
у̀лей: В значение ’тесен дол’ (Михайлова 1984: 18; Михайлова 1986: 140;
Еленин 2006: 461); ’тясно корито на поток или ручей’ (Врач) (Николов 1997:
427) в микротопонимията е онимизирано нарицателното у̀лей. С него са образувани предимно едносъставни микротопоними – само в микротопонимията
на Дупнишко думата участва като определител в двусъставни имена, назоваващи сипеи. МИ: У̀лея, дълбок дол (Монт) (Михайлова 1984: 181); У̀леите,
два дола, При у̀лейо (Берк) (Михайлова 1986: 140); У̀лея, тясна долчина
(Врач) (Николов 1997: 427); У̀леете, каменисти стръмнини от върхове като
улеи (Пирд) (Заимов 1959: 274); Бѐлия у̀лей, стръмен сипей (Дупн) (Еленин
2006: 258, 170, 461).
40
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Метафорично са възникнали оними като Ча̀шката, камък с дупки като
чаша, която при дъжд се пълни (Год) (Симеонов 1966: 114).
Термини, заети от други езици41:
дерѐ: В много случаи нарицателното дерѐ е синоним на дол. Вж. дерѐ
’дол; река, рекичка’ (от тур. dere) (БЕР I 344); ’дълбок дол, обикновено със
стръмни брегове’ (РБЕ III 735). Срв. дере ’река, поток’ (Кичевско); ’долина; корито на суходолие’ (Банско, Гоцед, Благоевградско) (Видоески 1999:
51). Терминът е онимизиран главно като определител в двусъставни МИ в
югозападната топонимия. МИ: Дерѐ чаѝр, дере с ниви (Берк) (Михайлова
1986: 78); Демѝрдерѐ, Дерѐто, Голѐмо дере (Разл) (Попов 1979: 103).
λακκος: От гръцки език е думата λακκος ’дол, ров’, онимизирана в МИ
Ла̀ко дерѐ, дол; Ла̀кото, дол (Гоцед) (Иванов 1996: 131); срв. СелИ Ла̀кос (СЗ
от Сярско); МИ Ла̀кос, местност в землището на Райковци (Иванов 1982: 150).
Й. Заимов посочва името Вадилакос, река в Солунско (Заимов 2012: 180).
2.2.2. Апелативи, в значението на които е актуализиран
семантичният признак ’покрит с растителност’
В тази семантична група се откроява стб. съществително дъбрь, дьбрь
’яма’ (откъдето е книжовното дѐбри ’непроходима гора’), запазено в бълг. и
срхр. в микро- и макротопоними. МИ: р. Дѐбърщица, прил. с -щица от СелИ
Дѐбър (Дупн) (Еленин 2006: 232-233); Дѐбренско лива̀ де, ливади; Дѐбренско
по̀ ле, ниви и руини от стар манастир от СелИ Дѐбрен (Гоцед) (Иванов 1996:
98); Дебрѐщица, гориста могила (от *дьбръ-ска и -ица) (Ботевгр) (Михайлова 2008: 124). Срв. изч. СелИ Де́брь (Рила); СелИ Дѐбрене (Санданско)
(ЖитИ от МИ *Дебър), гр. Дебър (Македония); СелИ Дѐбрен, Дебрян (Драмско); СелИ Дебреше (Гостиварско); МИ Дебрич (Струшко); СелИ Дебриште
(Прилепско); МИ Дибри (Албания) (БЕР I 329–330; Дуриданов 1963: 203;
Иванов 1996: 98; Еленин 2006: 232–233; Чолева-Димитрова 2002: 117; Видоески 1999: 50; Селишчев 1931: 222). Според Г. Клепикова географският
термин дьбрь//дъбрь е разпространен в севернославянските езици и в украинските говори от карпатската зона. Терминът е незначително разпрост
ранен в южнославянската територия, където е запазен главно в географски
названия – като топоними от този корен срещаме само в Западна България
(Клепикова 1970: 62–63).

41
Следните имена са от апелативи, които имат български произход – тук се уточнява
заемането им от други езици, чрез които са преминали в микротопонимията. МИ: Балта
– от рум. baltă, заето от стб.; Ва̀лтите – от нгр. βάλτη, βάλτον, заето от стб.
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2.3. Названия за ями
бу̀мбак: Диалектното нарицателно бу̀мбак се среща в говорите на ЮЗ България. Бу́мбак означава ’дълбок речен вир’ (Брезн, Трън) (за прх. вж. БЕР I 89).
Освен ’вир’ в Брезн бу́мбак има значение ’изкопана яма’ в сухите години, за да
се завири с вода за пиене или за поливане на градини – с МИ Бу́мбак са назовани три низини (Брезн) (Велев 2009: 178). В Радом и Год се среща в значение
’дълбок речен вир’: Бу́мбако = Буча̀лото, вир на р. Гла́веш (Радом) (Чолева-Димитрова 2009: 134); Бу́мбак, два вира (Год) (Симеонов 1966: 17).
га́мка: В значение ’трап, пропадливо място’ апелативът га́мка и производното га́мляк ’трапчина’ са онимизирани във Врач в МИ Га́мката, долчина с пасище, втрапени ливади; Га́мките, поле с трапове; Га́мляка, низина с
трап; Га́мляко, падинка с локва (Врач) (Николов 1997: 143). В Белосл значението
е ’пресечена от урви местност или наклонена равнина’. МИ: Га́меците, неравна
земя, ями, могилки, обрасли с шумак /дъб/, свинака, мекиш (Попов 1960: 101);
срв. га́мка ’най-дълбокото място на реката’ (Тетевенско) (БЕР I 228).
ду́пка: Нарицателото ду́пка ’пробито или вдлъбнато място; яма, трап’
(БЕР I 448) е топонимизирано в цяла Западна България, като най-голям брой са
микротопонимите във Врачанско. Терминът ду́пка е топонимизиран в следните значения: ’пещера’ (Берк, Монт, Белосл, Год, Врач) (Михайлова 1984: 110;
Михайлова 1986: 83; Николов 1997: 197); ’котловина; падина; хлътнало място;
низина’ (Брезн); ’ниски места – ливади, дерета, заградени от баири, гора’
(Разл) (Попов 1979: 109); ’вдлъбната земеповърхна форма, пещера, яма’ (Гоцед,
Дупн, Радом) (Еленин 2006: 256). МИ: Ме́ча ду́пка, Ду́пките, ливада, нива (Радом) (Чолева-Димитрова 2009: 210–211); Ду́пките, равнище с дупки, (Самок)
(Заимов 1965: 97); Вучи дупки (Кюст) (Заимов 1973: 52).
От старата дума *дупа ’дупка’ е производно дąпëёíà ’дупка, яма’ (БЕР I
448). Срв. словен. dupina ’яма в земята или в скала’, струс. д¹пина (Дуриданов
1963: 203). МИ: Дупи́ница, нива (Радом); Дупи́няк с омекотяване (Брезн); срв.
и СелИ Ду́пница (от дупа ’дупка’ и -ьн-ица или от дупина и -ица) (Чолева-Димитрова 2002: 123). Срв. и Ду́пни ка́мик, скала; Ду́пничко лице́, каменист рът по
МИ *Ду́пница (Монт) (Михайлова 1984: 110–111); Ду́пни моги́ли, по върховете
им има падини (Лом) (Дуриданов 1952: 58); Голе́ми/Малкѝ Дупѝч, ридове с язови дупки (Пирд) и др.
Онимизиран е и апелативът д²пляк ’място с много дупки, пещери’:
Ду́пляк, скали с много дупки (Врач) (Николов 1997: 197); Ду́ пляка, начало на
долина, мястото прилича на падина (Белосл) (Попов 1960:598).
ло́пка: В малко едносъставни МИ в микротопонимията на Гоцед е ономизирано диалектното ло́пка ’яма, дупка’. МИ: Ло́пката (Гоцед) (Иванов
1996: 134); вж. и МИ Ло́пката, равни ниви до Белотинци (Иванов 1982: 153).
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Със същото значение съществителното се употребява в Костандово, Ракитово, Велинградско, Дедеагачко и др. За прх. вж. лоб ’дъно’ (на котел, тенджера
и др.), семантични паралели дъ́но, ду́пка (подробно БЕР III 447).
окоп: Книжовният термин окоп ’изкоп, трап’ (за прх. вж. копа̀я БЕР III 610–
613) е топонимизиран в микротопонимията. МИ: Око́пете, ограждани с окоп
имоти, Око́пето, граница на землище, събират. от окоп – за ограждане на имоти
и землища (Врач) (Николов 1997: 324); Око́пете, окопи от Руско-турската война (Ботевгр) (Михайлова 2008: 177); Око́пъ, местност, през която минава стар
окоп (Лом) (Дуриданов 1952: 41).
ру́па: В МИ от почти цяла Западна България е онимизирано нарицателното ру́па нар. ’тясна и стръмна долчина, изровена от планински порой’ (БТР
1995: 850)42, също ро́па43. Значенията на ру́па, ропа в говорите на изследваната
територия са: ’плитка руднична шахта’ (Монт) (Михайлова 1984: 166); ’дупка,
трап от извадени камъни или плитка руднична шахта’ (Врач) (Николов 1997:
377); ’ями от някогашното рударство’ (Брезн) (Велев 2009: 397); ’рударска яма’
(Дупн) (Еленин 2006: 409); ’тесен дълбок дол със стръмни страни, изровен от
порой’ (Ботевгр) (Михайлова 2008: 200); ’дупка, яма, обикновено пълна с вода’
(Радом) (вж. Чолева-Димитрова 2009: 384); ’ровина, изровена от порой’ (Пирд)
(Замов 1959: 40, 245); ’тесен дълбок дол със стръмни брегове, изровени от вода’
(Ботевгр) (Заимов 1959: 245; Михайлова 2006: 200);’падина, трап, дупка’ (Разл)
(Попов 1979: 148, 149); ’дупка, галерия, трап’ (Гоцед) (Иванов 1996: 162). Срв.
рупа ’дол, изровен от поройни дъждове’ (Порече, Кичевско, Охридско, Преспанско, Гоцед); рупа́к ’рупеста местност’ (Кратовско); рупиште ’местност с повече вдлъбнатинки’ (Порече); рупка ’малка рупа’, запазено в МИ в Битолско,
Кичевско, Леринско (Видоески 1999: 137, 138). МИ: Ру́пски при́пек, полегата
местност с южно изложение (Лом) (Дуриданов 1952: 88); Ру́пе, падина, мн.ч.;
Ру́пие, падини, събир. от ру́па (Монт) (Михайлова 1984: 166); Ру́пска могѝла
(Ботевгр) (Михайлова 2008: 200); Ру́пье, склон с ливади, събир. (Радом)
(Чолева-Димитрова 2009: 384); Ру́пе, ниви с рупи (Брезн) (Велев 2009: 397).
трап: Ареалът на термина трап ’естествена или изкопана в земята
вдлъбнатина; яма, ров’ (БТР 1995: 979; БЕР VIII 180–183; Младенов ЕтР 637)
е широк. Прави впечатление, че нарицателното участва в най-голям брой
микротопоними във Врачанско, с които са назовани низини с ливади, пропадливи места, свлачища, места с трапове. Значенията в говорите, изведени
42
Срв. ру́па ’тясна и стръмна долчина, изровена от планински порой’ (Ботевградско); ’яма, трап’ (Кюстендилско); ’трапчина; земна падина’ (Софийско); ’водна бразда по
планински склонове’ (Церово, Софийско); ’дълбока и широка вада, изровена от порой;
порой в такава вада’ (Смолско, Пирдопско);’вдлъбнатина в планински терен’ (Кичевско);
срв. срхр. рðпа ’яма’, слов. rúpa ’яма, падина с вода’, рус. ру́па ’яма за картофи’, укр. ру́па
също; рупа́к ’местност с рупи’, Ботевградско и др.; рупа́лка ’малък ров’ (БЕР VI 346).
43
Ро́ па е успореден облик на ру́па (вж. подробно БЕР VI 322).
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от топонимния материал, са следните: трап ’малка падина, яма’ (Монт, Берк,
Радом) (Михайлова 1984: 179; Михайлова 1986: 138; Чолева-Димитрова 2009:
431); ’яма, пропадливо място’ (Врач) (Николов 1997: 419); ’широка яма, дупка’
(Пирд) (Заимов 1959: 40); трап (трапе́) ’дупка, сипей; склон’ (Гоцед) (Иванов
1996: 177). Срв. трап ’бразда в нива’ (Делчевско); ’граница между две ниви,
между две бразди’ (Берово); ’дол, вдлъбнатина между две височинки’ (Мариово, Тиквешко); ’суходолие’ (Преспанско); ’клисура’ (Леринско); ’межда между
ниви’ (Кукушко); трапиште ’местност, където има или е имало трапове; яма,
вдлъбнатина’ (Порече); трапчика ’дол’ (Тиквешко) (Видоески 1999: 160). МИ:
Трапове́те, склон с ниви, сега няма трапове, Тра́па, падина с овощни градини
(Пирд) (Заимов 1959: 270); Ра́чков трап (Ботевгр) (Михайлова 2008: 217).
Регистрираните производни са: тра́пище ’голям трап’: Тра́пища, трапове;
Тра́пищата, падини (Монт) (Михайлова 1984: 179); Тата́рски тра́пища, пасище с трапове; свлачища (Врач) (Николов 1997: 419); тра́пче и тра́пец, умал.
от трап: МИ Тра́пчето, Тра́пеца, малък трап (Ботевгр) (Михайлова 2008: 218);
трапли́на, умал. от трап: Трапли́ната, малък трап (Ботевгр) (Михайлова 2008:
218); трапли́нка, умалително от трапли́на, среща се като нарицателно и е топонимизирано еднократно в МИ Трапли́нките, местност с малки трапове (Пирд) и
Трапли́нка//Трапли́нките, валог (Ботевгр) (Заимов 1959: 271; Михайлова 2008:
218); трапчина́ ’ров, дупка’, онимизирано единично в МИ Трапчинье́, нива с
вдлъбнатини, мн.ч. (Дупн) (Еленин 2006: 453).
язовина: Като географски термин думата язовина//язбина//язина е онимизирана почти в цяла Западна България. Стб. дума ÿзвина, ýзвина ’дупка, яма’
има славянски паралели в южнославянските, източнославянските езици и чешкия език (вж. Дуриданов 1963: 205). Най-голям е броят на имената във Врачанско. Във Врач, Монт, Берк е топонимизирана и събирателната форма я́зовинье,
в Брезн и Радом – я́збинье (срв. в срх. jазбина, също ’бърлога, леговище’)
(Брезн) (Велев 2009: 473). Значенията на я́зовина са: ’дупка на язовец’ (Монт,
Берк, Дупн, Ботевгр) (Михайлова 1984: 192; Михайлова 1986: 150; Еленин
2006: 496; Михайлова 2008: 232); ’място с дупки от язовци’ (Врач) (Николов
1997: 459). МИ: Йа́зовините (Лом) (Дуриданов 1952: 55); Я́зовинье, пусто място, в което се крият язовци (Год) (Симеонов 1966: 118); Я́зовините, гора (Дупн)
(Еленин 2006: 496); Я́зовината, стръмнина с дупки (Врач) (Николов 1997: 459).
я́ма: Нарицателното я́ма (ñòá. ÿìà) (Младенов ЕтР 703) е онимизирано в
микротопоними с широк ареал на разпространение. Терминът отново е най-често срещан в микротопонимията на Врачанско. Значения на нарицателното са:
’голяма дупка’ (Берк) (Михайлова 1986: 150); ’трап, дупка или пропаст’ (Врач)
(Николов 1997: 460); ’вдлъбната земеповърхна форма; изкоп’ (Дупн, Гоцед)
(Еленин 2006: 497; Иванов 1996: 196); ’трап, дупка’ (Михайлова 2008: 232).
Ямите са изкуствени или естествени – срв. ями, копани за землянки в Белосл,
падини, пропаст в Берк, пропасти и карстови дупки във Врач, котловини и низини в Брезн, въглищарски ями в Гоцед; срв. jама ’дълбока дупка’ (Охридско,
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Кочанско, Сярско); ’дупка’ (Леринско и др.) (Видоески 1999: 67). МИ: Я́мите,
дупки (Монт) (Михайлова 1984: 192, 193); Я́мите, падини (Берк) (Михайлова
1986: 150); Я́мите, местност с много ями (Год) (Симеонов 1966: 118, 119); Ями
дол (Пирд) (Заимов 1973: 54); Влъ́чите я́ми (Ботевгр) (Михайлова 2008: 232).
Производни от яма се ексцерпират главно от топонимията на Северозападна
България. Това са термините: я́мище ’голяма дупка’, произв. от я́ма: Я́мище, гора
и ниви (Монт) (Михайлова 1984: 193); я́мник ’място с ями’: Я́мник, дол, ниви,
Я́мнико, ливади и ниви (Монт) (Михайлова 1984: 193); изчезнало *яму́га ’яма’
(обр. с -уга, както пеню́га, върлю́га): Яму́гите, ниви (Монт) (Михайлова 1984:
193). За ’малка яма’ се използват умалителни от я́ма я́мка и яме́. МИ: Я̀мките,
равнище с трапове (Врач) (Николов 1997: 460); Я̀мките, гора с много дупки,
Са̀мова я̀мка, Я̀мките, пещери, ями (Радом) (Чолева-Димитрова 2009: 478);
Ямѐто, зеленчукови градини и ниви (Радом) (Чолева-Димитрова 2009: 477).
я́мбол: Диалектното я́мбол е регистрирано главно в МИ от Северозападна
България. Някои от вариантите са я́мбол//я́мбул//ябул. Във Врачанско се топонимизира и умалителното я́мбулче (я̀болче с изпадане на -м-). Значенията на
термина са ’камен котел, издълбан от течаща вода’ (Монт, Ботевгр) (Михайлова 1984: 192; Михайлова 2008: 232); ’дълбок вир’ (Белосл) (Попов 1960: 177);
я́мбул ’вир; трап, пропаст’ (Врач) (Николов 1997: 458, 460); срв. я́мбол ’водовъртеж’ (РРОДД 1974: 588); срв. jамбол ’вдлъбнатина в скала’ (Кривопаланечко); ’вир, където водата пада от камък’ (Охридско) (Видоески 1999: 67). МИ:
Я́мбола, ниви и градини, (Монт) (Михайлова 1984: 192); Я́мбула, издълбано
място, дълбок вир (Белосл) (Попов 1960: 177); Я́болче, малка карстова пропаст;
Над Я́булче (Врач) (Николов 1997: 460, 458); Я́мболово равни́ще (Ботевгр) (Михайлова 2008: 232).
Термини, заети от други езици:
гру́пан: Румънската дума groаpă ’яма’ (останала от влашко население) е
топонимизирана в едносъставни МИ в Северозападна България. МИ: Гру́пан,
вир на р. Лесконо́ш (Врач) (Николов 1997: 164); Група́ня, ниско място, гьол, от
който извира барата в м. Бреске (Белосл). Името отразява временното преселване на брениченете във Влашко през кърджалийските времена (Попов 1960:
107); вж. гро́па ’яма за гасене на вар’ (Банско), ’яма в кланица за отпадъци’
(Габрово), гропан диал. ’вдлъбнатина, яма’ – от рум. groаpă ’яма’ (БЕР I 285;
Младенов БТР 477).
ло́гор: С неизяснен произход е старинната дума ло́гор (вж. подробно БЕР
III 453; вж. и Заимов 1959: 205; Михайлова 1984: 134; 2008: 162; Симеонов
1966: 65–66; Велев 2009: 305; А.-Атанасова 1996: 287), която е легнала в основата на микротопоними, регистрирани в Монт, Год, Пирд, Ботевгр и Брезн.
Това са МИ Ло́гори, гори и ливади (Монт) (Михайлова 1984: 134); Ло́гурье,
стари окопи, наричани от местното население логурье (Год) (Симеонов 1966:
65–66); Ло́гора = Ло́гура, било на Стара планина до Стъргел и склон с ниви
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и дребни храсти (Пирд) (Заимов 1959: 205); Логър, високо място, пасище
и следи от военни окопи (Брезн); Ло́гора, проход през планинско било (Ботевгр) (Михайлова 2008: 162). Названието се пази и в Соф. Регистрираните
значения са: ’дупка’ (Михайлова 1984: 134); ло́гор ’дупка, окоп’ (Михайлова
2008: 162); ’пропаднала местност’ (Заимов 1959: 205).
Ар.-тур. дума hendek ’ров, трап’ е заета в българския език и топонимизирана в МИ от Югозападна България. Вариантите са àндък//àндак//хàндък//
хенде́к//е́ндек//е́ндък. Най-много са имената в Дупнишко, където е онимизирана и умал. форма а́ндачина. Регистрираните значения са следните: ’трап,
дупка’ (Пирд) (Заимов 1959: 39); ’малко суходолие’ (Еленин 2006: 155); срв.
анда́к ’трап’ (Кумановско); ’шанец’ (Делчевско, Благоевградско, Санданско, Гоцед, Кукушко, Банско); ендек ’ров, трап; поток’ (Кочанско) (Видоески 1999: 16,
58, 168). МИ: При е́ндако, ливада, На е́ндеко, (Радом) (Чолева-Димитрова 2009:
104, 215); А́ндака, хълмодолие, А́ндъците, хълмодолие, Хендеците, хълмодолие
(Гоцед) (Иванов 1996: 68, 69, 107, 185); Енде́ка, голям трап, изровен от дере
(Пирд) (Заимов 1959: 39); Две́те а́ндачини (Дупн) (Еленин 2006: 155).
чуку́р: Турската заемка чуку́р ’трап, яма’ (от тур. çukur ’яма, дупка’) е онимизирано в МИ в Берк, Пирд и Гоцед. МИ: Чуку́ро, рът с ниви (Берк) (Михайлова 1986: 146); Чуку́ра, падина (Пирд) (Заимов 1959: 286); Чику́ря, склон с
ливади, с делабиализация (Гоцед) (Иванов 1996: 190). Срв. чукур ’дол, вдлъбнатинка, яма’ в МИ в Светиниколско и Щипско (Видоески 1999: 178).
ша́нец: Малко са микротопономите, в основата на които е легнал апелативът ша́нец ’дълъг ров, окоп’ (от нем. Schanze). Това са едносъставни МИ в
Дупн и Радом: Ша́нците, хълм със следи от окопи, останали от Балканската
война; пустеещи места и гора (Дупн) (Еленин 2006: 487); Ша́нците, път с ниви
(Радом) (Чолева-Димитрова 2009: 467). Срв. шанец ’дълъг ров, който най-често
служи за отвеждане на вода; канал’, срв. срхр. шÇнец, рум. şanţ, нем. Schanze
(Skok 3, 381) (Видоески 1999: 175).
шарампо́л: Също така в Монт, Белосл, Дупн и Пирд се откриват едносъставни МИ от диал. шарампо́л (от тур. şarampol, заето от унг. sorompo ’оградено
място, укрепление, зид’) със значение ’крепост; окоп, яма’ /Панчев/ (Михайлова
1984: 190); ’укрепление, твърдина, окопи от плетища, изпълнени с пръст, от огради с колове и греди’ (Геров V 574). МИ: Шаранпо́л, рид (с н < м) (Монт) (Михайлова 1984: 190); Шарампо́ля (Белосл) (Попов 1960: 175); Шарампо́ло, ниви
и лозя по склон (Дупн) (Еленин 2006: 487); Шарампо́лье, склон, където е имало
крепостен зид, осмислено с българското по́л/ь/е (Пирд) (Заимов 1959: 287)44.

44
Последните апелативи, както и окоп могат да бъдат прибавени към отделна група
термини като Названия за ями с изкуствен произход.
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Т Р Е Т А ГЛ А В А
Речникови особености, топонимизираща активност
и разпространение на орографската лексика
в микротопонимията от Западна България
1. Речникови особености на орографската лексика
с топонимообразуваща роля в микротопонимията
от Западна България
На първо място, изследването на микротопонимен материал от една такава
обширна говорна област ясно показва, че топонимията включва обща за съответния език лексика, на чийто фон се употребява и специфичен за различните говори
лексикален пласт (вж. Мурзаев 1974: 22; Ковачев 1973: 77–79; Ковачев 1987: 75,
86). Действително много от нарицателните със служба на местни имена или на
основни техни елементи са диалектни думи, думи от български или чужд произход, които имат ограничена диалектна употреба, също старинни думи (архаизми).
Конкретното топонимно проучване предоставя възможност да се илюстрира
взаимодействието между общонародната и локално ограничената орографска лексика в микротопонимията от изследваната област. За тази цел можем
да разграничим Орографска лексика, която изгражда основния речников
фонд на българските диалекти (вж. Стойков 2002: 69, 296–297) или общия
фонд (по терминологията на Ив. Кочев) (Кочев 1969: 91–96), и Орографска лексика, която можем да отнесем към собственодиалектния фонд на лексиката на различните говори, т.е. лексика, известна само в отделни микрорегиони (Кочев 1969: 97). Според Ив. Кочев, за да се установи общият лексикален
фонд е необходим съпоставим материал (Кочев 1969: 96), а микротопонимията
от изследваните околии дава такава възможност.
1.1. Орографска лексика, която изгражда основния речников фонд
на българските диалекти (вж. Стойков 2002: 69, 296–297) или
общия фонд (по терминологията на Ив. Кочев) (Кочев 1969: 91–96)
• По отношение на книжовния език в основната си част топонимизираните
названия за означаване на понятия, свързани с релефа, съвпадат с книжовните
думи и техните значения. Към тази група лексика спадат термини като:
‒ За изпъкнали земеповърхни форми: баир, балкан, било, бряг, бърдо, вис,
височина̀, връх, грамада, гребен, дупка, ждрело, камънак, канара, камък, клисура, могила, пещера, планина, превал, припек, присое, присой, пролом, проход,
рид, рът, рътлина, свлачище, сипей, скала, склон, теснина, усое, усой, урва,
хребет, хълм, чука, чукар, чукла;
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‒ За вдлъбнати земеповърхни форми: блато, блатце, блатище, въртоп,
валог, дере, дол, долче, долина, долинка, долчина, долчинка, долище, дупка, котловина, локва, овраг, падина, падинка, подмол, пропаст, ров, ровина, суходол,
трап, хендек, циркус, яма, ямка.
• Голяма част от апелативите са онимизирани в техните диалектни фонетични, акцентни, граматични и словообразувателни варианти като бр³до//
бòрдо, вра(х), //връ(х)//вър//върх, магѝла//могьѝла//магьѝла, про̀/х/од, /х/рѐбет
и т.н. Анализът на онимния материал показва, че този тип орографска лексика
е топонимизирана в голям брой микротопоними в техните книжовни значения.
Такива са например микротопонимите Бѐлия сѝпей (Ботевгр) (Михайлова 2008:
95); Бобошѐвски про̀лом (Дупн) (Еленин 2006: 394); Бо̀ев връх (Белосл) (Попов
1960: 90); Разло̀жки прѐвал (Разл) (Попов 1979: 142).
• Към общия диалектен фонд спадат споменатите вече нарицателни, както
и някои диалектни думи, които се отличават с голяма честота и широки ареали
в микротопонимията. Такива са например кукла ’издигнато място, покрито с канари и камъни’ (Геров II 428; БЕР III 83, 84, 91, 92); мел ’ронлива скала’ (БЕР III
725); мъртвина ’северен рът, усое’ (БЕР IV 421–422); прѐслап ’седловина между
две височини’ (БЕР V 670–671); прѐслоп ’седловина’ (БЕР V 672); раздо̀л ’раздвоен дол’ (БЕР I 408–409); сип ’склон с дребни камъни; сипей’ (БЕР VI 678);
усойна ’северно, неогрявано от слънцето място’ (БЕР IV 942–943) и др.
Ексцерпирането на географската терминология показва, че термините,
които принадлежат към общия фонд, са топонимизирани в най-голям брой
местни имена и имат най-широк ареал на разпространение. Те съставят
основния корпус микротопоними, в състава на които откриваме орографска лексика. Думите са стари по произход и изграждат единството на българските диалекти като част от националния език в областта на речника,
както и единството на западнобългарската топонимия45.
1.2. Орографска лексика, която можем да отнесем към
собственодиалектния фонд на българските говори, т.е. лексика,
известна само в отделни микрорегиони (Кочев 1969: 97)
Диалектната орографска лексика с ограничена териториална употреба се
открива в голям брой названия, възникването на част от които е обусловено
от необходимостта да бъдат именувани някои специални земеповърхни форми. Повечето от думите спадат към т.нар. непротивопоставни диалектизми (по
терминологията на Ст. Стойков – пълни номинативни или терминологични диалектизми) и противопоставни (по терминологията на Ст. Стойков – частични номинативни, терминологични диалектизми) (Стойков 2002: 69, 296–297;
45
Българският национален език се отличава от отделните български говори по речников състав и фонетичен облик, но е еднакъв с тях по граматичен строеж и основен речников фонд (Стойков 2002: 69).
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Кочев 1969: 91–96). Такива са например: гроач ’стръмно място, където се чува
грохот от свличане на камъни, сипей’; гру̀ача ’каменисто място; вид дребни
бели камъни’; гро̀/х/от, гро̀ут ’сипей, камъни, потекли по стръмен баир в планина’; джугл̀яш ’място с джугли, т.е. скали’; злин, ж.р. ’непристъпна местност, зло място’; ’стръмно, непроходимо място’; кръ̀шей ’голяма скала’; къса̀к
’къс рът’; спуша̀ло ’стръмно място, където се спускат трупи и други. Някои
от названията са с по-сложна семантична структура, които са едновременно
стопански и географски понятия, например стръ̀га ’тясна пътека между скали’
(Врач); ’пътека за добитък’ (Ботевгр); про̀сека ’тясна ивица изсечени (за път)
дървета в гора; седловина, предел’ и др.
Тази група термини е изключително многочислена. Към нея се причисляват нарицателни като алча̀к, ба̀бка, бат³к, бу̀мбак, бърчинка, връля̀к, вр/ъ/
лю̀га, върлѝна, въ̀па, га̀мка, го̀леш, голешѝна, гола̀ш, голина̀, голѝяк, го̀ляк, гола̀к,
гра̀гор, дервѐнт, джу̀гла, джу̀гел, джу̀гер, джугля̀ш, долѝчка, ду̀пляк, каменя̀ш,
ка̀мчич, куз, ку̀клище, ку̀клье, куку̀л, ку̀кол, личѐнце, могьѝлище, могьѝлче,
обръ̀шина, падинчѐ, падѝнье, пѐкльище, печ, пещ, пѐщица, плюска̀вица, прева̀лец,
превла̀ка, премка, прѐсек, пресло̀пище, прѝпор, присо̀я//пресо̀я, присо̀йка//
пресо̀йкя, присо̀йна, прова̀л, прова̀лье, поно̀р, про̀мка, про̀пад, про̀падък, просѐк,
про̀сеч, про̀сека, просѐченик, провиралькя, провръ̀тняк, пря̀сика, раздо̀л, рида̀р,
ридѝна, ридарче, рида̀к, ридѝще, ровиня̀к//равиня̀к, рупа̀к, ръ/т/чѝна, рътлѝна//
ратлѝна/, р/ъ/тѐц, р/ъ/тѝч, р/ъ/тѝчка, ръча̀к, рътла̀к//рътля̀к, рътла̀че, рътѝка,
скръка, страна̀, средобръгье, средобръ̀дина, средобъ̀рд, средобръ̀до, средоно̀с,
средорид, средоридар, средоридина, средорът, средоръ̀тина, средоръ̀чина,
стръ̀га//стъ̀рга, съ̀рт, сътѐска, съ̀ртичка, таш, таслиджа̀, ташлѝя, ташлъ̀к,
тепе, тескоча̀, теснѝк, теснота̀, тесноча̀, траплѝнка, трапчина̀, ту̀мба,
тумбѐ, тумбичка, тумбара, ту̀тма, тутмар, у̀садина, у̀сип, чу̀клина, чуклѐ, чуклица, чучка, чу̀чица46. Част от тях нямат аналог в книжовния език (спадат към
т.нар. непротивопоставни или пълни номинативни диалектизми), друга – спадат към т.нар. противопоставни или частични номинативни диалектизми).
Според онимния анализ термините със служба на местни имена или на
основни техни елементи, които изграждат собственодиалектния фонд, т.е.
диалектно ограничените орографски термини, са значително повече на
брой от тези, принадлежащи към общонародния лексикален фонд, но образуваният слой имена, в които са топонимизирани, е сравнително по-малък.
Вероятно това е следствие от факта, че в общонародния език при назоваването
на изпъкнали релефни форми и вдлъбнатини на земната повърхност се отчитат
главно общите признаци на географските обекти, поради което значението при
тях е обобщаващо. В микротопонимията обаче се онимизират диалектни думи,
в които са залегнали допълнителни признаци на обекта.

46
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Термините са разгледани подробно във Втора глава.

1.3. Орографска лексика, която можем да отнесем
към т.нар. семантични диалектизми
Нерядко взаимодействието между общонародна и локално ограничена
орографска лексика в микротопонимията е продиктувано от семантиката на нарицателните, които са в тясната зависимост от многообразието и динамичното
изменение на реалиите от географската среда. Сравнително често апелативът,
легнал в основата на микротопонима, се отличава с диалектно значение, различно от книжовното. Това са т.нар. семантични диалектизми. Така например
в микротопонимията на цяла Западна България нарицателното бряг е онимизирано освен с книжовното значение ’ивица земя край река, море и др.’ (БЕР I
84–85) и с диалектните значения ’стръмнина, урва; стръмен склон, хълм’, срв.
Брега̀, стръмнина (Ботевгр); нарицателното глава ’най-горната или предна част
на тялото на човек или животно’ (БТР 1995: 132; РБЕ III 137); ’извор, начало на
река’ (БТР 1995: 132; РБЕ III 137), нерядко е онимизирано с орографско значение
’височина, връх’; ’обла чукара; могила, заоблена височина, връх с обла форма’
(Д.-Тодорова 1987: 110), разгледани във Втора глава.

2. Орографска лексика и микротопоними, възникнали
по пътя на преносната употреба
Обект на интерес в изследването представлява микротопонимията от Западна България с участие на орографска лексика, възникнала по пътя на преносната
употреба. „Метафоричното име е собствено име, което изразява действително или
предполагаемо сходство на назования обект с други предмети“ (Чолева-Димитрова
2002: 23). Поставената изследователска цел е да се хвърли светлина върху лексикалните особености на микротопонимите, да се установят някои закономерности
на метафоризацията в българската микротопонимия, същевременно с това да се
покаже продуктивността на образната номинация като тип номинативен модел.
Процесът на образуване на топонимията е дълъг. Възникването на имената става по следните начини: чрез естествена онимизация, чрез изкуствено
създаване, чрез заимстване на готови имена или именни основи от други езици
и чрез исторически преобразувания на онимите. Топонимите, както и микротопонимите се изменят заедно с измененията в географската среда и социално-икономическите условия (това са фактори, които променят отношението на
обществото към географската среда).
Както е известно, преносните значения са вторични значения – възникват
на основата на преките и се мотивират от тях47. Различават се три основни вида
47
За първичната и вторичната (семантичната) номинация вж. Пернишка 1993. Авторката използва термините вторична номинация, вторична номинативна функция, вторичен номинат, производно значение, свързани с ономасиологичния подход, и вторична
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пренасяне – метафора, метонимия и синекдоха (в зависимост от това по какъв
признак и на какво основание се извършва преносът). За пръв път у нас пренасянето на образ и причините му са изследвани задълбочено от Д. Иванова-Мирчева.
„Преносимостта се създава от образното мислене, чрез пренасяне на названието
на едно понятие върху друго, с което първото се намира в някаква връзка и зависимост“. Авторката определя преносните значения (вж. термините преносна употреба, образна употреба) като вид разширени значения на думите, в основата на
които често стои метафората или метонимията (Иванова-Мирчева 1979: 54–55;
вж. също Пернишка 1993: 28–29). Като най-важен фактор за създаване на преносни значения се смята именно метафората, докато продуктивността на метонимията е значително по-малка (Иванова-Мирчева 1979: 61). Следва да се уточни,
че главна роля при номинацията на микротопонимите играят както зрителните
възприятия и представи за обекта, така и историческите, стопанските и културните отношения, като топонимните преосмисляния се поместват в трите модела
на семантична мотивация – метафора, метонимия и синекдоха (Михайлова 2012:
25, 80). В ономастичната литература е доказано, че метафоричните названия се
срещат по-често в микротопонимията и оронимията и по-рядко в хидронимията
(Фасмер 51–53; Матвеев 1977: 6; Димитрова-Тодорова 1989: 91), както и че в оронимията преди всичко се среща предметната метафора, докато олицетворяващата
е характерна за хидронимията (Димитрова-Тодорова 2001а: 59–65).
2.1. Микротопоними, образувани от или с участието
на термини, възникнали в резултат на метафоричен пренос
За целите на изследването могат да се отделят микротопоними от или с
участието на думи, които са преминали към сферата на географската терминология, т.е. орографски термини, възникнали в резултат на метафоричен пренос,
както и микротопоними от или с участието на думи, които се приближават до
функцията на орографски термин (в процеса на назоваване могат да се разграничават тези два съществени момента при прехода на нарицателното име
в собствено) (вж. Димитрова-Тодорова 1989: 96). Някои от термините са т.нар.
лексикализирани метафори, възникнали са в определен контекст и отначало са
се възприемали като живи, ярки и образни, но с течение на времето образността
е избледняла и преносното значение е започнало да се възприема като пряко. Тези метафори са представени в речниците като отделни самостоятелни
значения на думите (Бояджиев 1986: 57). Съществен за лексикографията е
приносът на топонимните изследвания, тъй като често реконструираните от
имената апелативи са отбелязани с географското си значение единствено в
тези трудове.
семантична функция, семантична деривация, вторично значение, лексикосемантичен вариант, свързани със семасиологичния подход към възникването на полисемията, вж. пак
там, с. 67–68. Вж. също Попова 1990: 44–46.
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Таблица 1. Реконструирани от имената апелативи, отбелязани с географското си значение в топонимните изследвания, които отнасяме към т.нар. лексикализирани метафори
ба̀ба ’височина с гърбава форма; гръбовидна местност’
*бабу̀нкя ’купчина пръст и камъни’
буца ’издатина’; ’могилка, купчина пръст’
буца̀к ’купчина пръст’
баса̀мак ’терасовидна местност’
венѐц ’скала във форма на венец’; ’дъгата между склона и билото’; ’скалист хребет’;
’камъни или дървета във формата на венец’; ’скална дъга’; ’скала във форма на венец’
вѐжда ’извит или надвесен рид; скално образувание’
вра̀та ’теснина; тесен проход през скали’; vrata ’Schlucht, Engrab’ (Schütz 1957: 46)
връ̀га ’изпъкнала местност’
главѝна с изч. знач. ’(висока) главеста местност; скално образувание’
грeбен ’било на планина или хребет’ (БТР 1995: 144); ’било, дял, превал на планина,
на рът, зъберак (Геров I 246); ’планинско било’ (БЕР I 277); гребень ’горен край
на нещо, възвишение, планинска верига’ (Тасева 1998: 107–108; вж. също Schütz
1957: 28) – думата отдавна се среща в своето земеписно значение
гред ’продълговато възвишение, рът’; срв. ’слог на нива’ (СЗ); ’малко възвишение
между ниви; слог, греда’ (БЕР I 277); ’общо наименование на линейни, относително
невисоки положителни линейни форми на земната повърхност’ (Кънев 1999: 8)
гръб ’изгърбена височина’; ’хребет, било, рид’ (Д. Тодорова 1987: 110; Schütz
1957: 24, 27)
гръ̀бел ’местност, която прилича на гръб’
гъз ’заоблена могила; чука; стръмно възвишение’ (Д. Тодорова 1987: 111; Schütz
1957: 74)
гъ̀зер//гу̀зер ’заоблена чука, могила; заоблени височини’
гърло ’тясно място между рътове в планината, устие, боаз; устие на река, място на
река, където водата се втича в морето’ (Геров I 252); ’теснина, устие’ (ДимитроваТодорова 1987: 111)
влачига̀зица ’стръмно място’
*гъзерчѝна ’заоблена чука’
гювѐч//гювѐдж ’издълбани скали; местност, в която има дупки в скалите’
диса̀ ги ’хълм между два въртопа; ниви, над тях хребет; падина с ниви; могилка,
преполовена от път’
дупѐ ’местност с изпъкнала форма’
*дутина ’естествена могила’
зъб ’гола, стръмна и заострена скала или каменист планински връх’ (Д. Тодорова
1987: 111); ’стърчаща скала или каменист планински връх’
игла̀ ’остър връх, остра скала’
каза̀н ’вдлъбнати места’; вж. kazan ’Kessel, Bassin’ (Schütz 1957: 39, 102). Апелативът
влиза в състава на много топоними, с които се назовават котловинни местности
(Димитрова-Тодорова 1989: 92)
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клюн ’удължена местност; дълъг и остър рид’ (Д. Тодорова 1987: 111); ’извити и
издадени ридове, върхове, скали’
клюндер ’дълъг остър рид’ (Д. Тодорова 1987: 111)
клин ’вдаден, заострен като клин къс земя или други земни участъци’ (вж. Ковачев
1961: 16, 206)
комѝн//кумѝн ’отвесни скали; високи ридове; равно, заобиколено от височини във
вид на комин; хълм’
корùто ’място между върхове, между рътове, което е като корито; котловина (Геров II
400); ’вдлъбнатина, издълбано място, където тече река, поток; легло (БТР 1995: 385);
’легло на река’; ’трап’ (БЕР II 638–639); ’леговище на река’ (Димитрова-Тодорова
1989: 92)
*кормина ’разлата могила’
ку̀тел//ко̀тел ’вдлъбната земеповърхна форма; котловина’
ко̀тлина ’голям котел’; kotlina ’Talkessel, Becken, Mulde’ (Schütz 1957: 39)
ку̀тлина
*кутлена ’падина, валог’
*котлѝш ’котловина’
ла̀вица ’терасовидна местност’
лицѐ ’припек, присое; слънчево място, обърнато към слънцето, на юг’; ’хълмиста,
висока местност със слънчево, южно изложение’ (Д. Тодорова 1987: 111)
нос ’остро вдадена в морето суша’ (БТР 1995: 540)
*носа̀р//нуса̀р ’издаден земен участък, подобен на нос’
но̀сер ’издаден земен участък, най-често рът, бряг, склон; връх’
панѝца ’падина; скални образувания’
пàничка ’изворчета в скала, издълбана като паница, или за местност, заградена
отвсякъде със склонове’;
паниùчище ’заоблени падини и низини’
пезу̀ль ’песъчливо, неплодородно място’; ’песъчлив склон, сипей; каменак’
перчем ’китка дървета’ (Д. Тодорова 1987: 112); ’височина с шубраци’
пила̀рище ’място, изложено да го пили вятърът’
плат ’равнище на височина’
пло̀ча//пльо̀ча//пьо̀ча ’плочест камък; местност, в която има плочести камъни и
скални отломъци’
полa ’долната част на планина, откъдето се изкачва’ (Геров IV 145); ’подножие на
планина’ (БЕР V 492);’подножие на планина’ (Василева, Керемидчиева 2001: 189)
полѝца ’равнинка в рът или склон’; ’тераси, височини с тераси или пасища’
по̀рта ’теснина; тесен проход през скали’
пу̀мпарица ’издатина’
пъп ’полукълбеста могила’ (Д. Тодорова 1987: 112)
пъ̀пка ’изпъкнал земен участък’ (Д. Тодорова 1987: 112)
сама̀р ’изгърбена височина; седловина’
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рeбро ’нанадолнище на планина, склон’ (Геров V 75); ’склон на планина’
(БТР 1995: 831) и други, срв. словен. rèbrje, rebri ’склон, стръмнина’ (Дуриданов
1978: 80).
рог ’издадено бърдо на планина’ (Геров); ’продълговата местност; дълга местност,
която се врязва в гора’ (БЕР VI 281 ). Географското значение не е отбелязано в БТР.
рогопѐч ’прѝпек присо́е’
седло̀ ’седловина’
скут ’поли на склон, планина’ (Д. Тодорова 1987: 112); ’поли на планина’ (Заимов/
Zaimov 1967: 62; Чолева-Димитрова/Choleva-Dimitrova 2009: 397); ’поли на склон’
(Димитрова-Тодорова/Dimitrova-Todorova 1987: 112)
стена̀//стѐна//стя̀на//стену ’възправена скална стена’; ’скалист склон; стръмно,
каменисто място’
стол ’равно било, заравнена височина, скална тераса’
страна̀ ’страна на река, страна на планина, страна на височина; стръмнина’;
’стръмнина; ’равен склон на височина’; ’краище, околност’
страж/а/ с изч. знач. ’високо място, откъдето се вижда цялата околност’
стъ̀лба//слъ̀ба//съ̀ба ’терасовидна местност’; ’високи скали като стълби, терасовидни
наклони и скални лавици’
сърп ’местност с извита форма’
тѐме ’височина; гола страна на било’ (вж. Д. Тодорова 1987: 112); ’най-горният
заравнен дял на планина, заравнен планински връх’ (Видоески/Vidoeski 1999: 157)
тепсия ’равни места’
тиган ’равни места’
тѝкла, тѝкли ’скалиста местност’
тъпан//тупа̀н ’заоблено незалесено равнище или хълм, височина’
ухо, уши ’двувърхо било, съседни еднакви чуки или върхове’ (Д. Тодорова 1987: 112);
’две съседни височини или прорез, който наподобява уши на животно; две изправени
съседни скали; място, където се пресича било; прорез през скали за минаване;
седловина между две остри скали, седловина с път’
фунѝя ’тясна падина; скална теснина’
ча̀рдак ’местност, издигната над околността’;’терасовидна местност’
ча̀ша//чѐша ’вдлъбната земеповърхна форма’
чѐло̀ ’изпъкнал хълм; издадена напред земна маса’ (Д. Тодорова 1987: 112); ’равнинка
между два рида; равно и голо място на планина; предният дял на връх на планина’
(Видоески 1999: 171)
шѝло ’високо остро място’
шѝя ’теснина, тясна ивица’ (Д. Тодорова 1987: 112)
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Имената, образувани от тези апелативи, убедително потвърждават, че силната връзка между нарицателно име и собственото е безспорен факт. Може да
се каже, че „Преосмислянето на термините намалява дистанцията между тях,
апелативите и топонимите“ (Михайлова 2012: 80) – срв. МИ Зъ̀бер, нащърбен
гребен (Брезн); Пралу̀ката, теснина през скали с път (Врач); Ребра̀та, зареда от скали (Врач) и т.н В някои случаи преносното значение на една дума
става основа за образуване на нови думи чрез морфологични и синтактични
словообразувателни средства (Иванова-Мирчева 1979: 66). Такъв е случаят с
нарицателното зъб ’костен израстък в челюстите на човешка или животинска
уста’, което по преносен път е станало база за образуване на думите зъ̀бер ’гола
стръмна и заострена скала или каменист планински връх’ (БТР 1995: 282);
1) остра, стръмна скала, канара; скала и 2) планински връх само от камъни без трева, рудина (Геров II 1976: 167); зъ̀берче, зъбера̀к ’място със зъбери’
(срв. гъз → гъзер; нос → носер) и др.
2.2. Микротопоними, образувани от или с участието на апелативи,
които се приближават до функцията на орографски термин
Може да се отдели и група микротопоними – образувани от или с участието на апелативи, които се приближават до функцията на орографски термин.
Тази група имена е доказателство, че нерядко именно метафората лежи в основата на превръщането на едно собствено име в нарицателно. Действително
във всеки момент от развитието на езика „могат да се видят различни видове преносни употреби и различни степени на тяхната лексикализация“. Дори
сходството между предметите да бъде резултат на субективно, индивидуално
уподобяване, то може да породи метафора, а макар индивидуална „с течение
на времето тя може да стане езикова, да се лексикализира и да се превърне
в ново значение на думата“ (вж. Иванова-Мирчева 55–62). Микротопоними
като Гювѐджо, скала с вдлъбнатина като гювеч (Дупн) (Еленин 2006: 228);
Игла̀та, гол връх; самотна, много остра скала; Дя̀волските иглѝ (Дупн) (Еленин 2006: 270; 271); Комѝно, рид с дъбова гора и пасище; стръмен склон с
пасища; горист склон (Радом) (Чолева-Димитрова 2009: 254); Бàбина панùца,
падинка с ливади (Берк); Богови панци, отвесни скални образувания (Врач);
Панùца, котловинка (Брезн) (Велев 1984), (вж. Димитрова-Тодорова 1989: 93);
По̀ртата, тесен проход през скали (Врач); По̀ртата, скалиста теснина на р.
Скака̀вица; ниви между стръмнини; тясна клисура на р. Рѝлска, По̀ртите,
хълмист път между скали, тясно място на р. Джѐрман в Рѝла; Слъ̀бица, терасовидни наклони и скални лавици (Врач) (Николов 1997: 393); Тепсиùята,
скалиста равнина (Гоцед) (Иванов 1996: 175); Тепцùята, височина с равно
било, заето с ниви (Дупн) (Еленин 2006: 449); Тигаàньо, равнище върху височина (Монт) (Михайлова 1984: 178); Чардака, терасовидна местност; склон
(Гоцед) (Иванов 1996: 188) и много други съхраняват своята номинативна
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образност. Тези и подобни оними са на границата между собствени имена и
термини и свидетелстват за значимостта на образите и на техните номинативни възможности48.
2.3. Микротопоними, образувани от или с участието
на апелативи, неизпълняващи функцията
на орографски термин
Третата група метафорични микротопоними произлиза от нарицателни
имена, неизпълняващи функцията на географски термини. Микротопонимията
предлага изключително богат материал, полезен за диалектен речник – разгледаната група физикогеографски имена съдържа множество диалектни и остарели думи в езика ни. Онимизирани са както общонародни думи като блюдо,
бъклица, бъчва, ведро, весло, възел, гайтан, гърне, дреха, калпак, камина, каца,
килер, килия, клещи, кобила, каса, колело, копито, крачул, лопата, магаре, менгеме, мишка, мъж, наковалня, нишка, орел, петел, пирамида, пиленце, порта,
промка, пробой, прозорец, свещ, секира, смок, таванче, тенеке, торба, точилка, фенер, фурна, хазна, халка, шарка, шепа, шиш, така и тяснодиалектни като
вѝтел, воднѝк, возѝлница, гу̀гла, гу̀ня, двоя̀нка, джурѝляк, дрънка̀ло, захлупа̀к,
загла̀вка, кавад, калбу̀р, катара̀га, кѐлдър, кла̀мбало, ковѐрки, ко̀лец, коло̀,
ку̀керица, ку̀чка, кьомбѐ, на̀виляк, облѐц, пиросѝя//перусѝа, по̀дник, подниче,
пра̀шка, прѝшив, ра̀лник, рѝтла, седа̀ло, сова̀лькя, со̀спа, стоялка, стръкѝ,
точѝло, чембѐр и много други. Срв. онимизацията на тези апелативи в местните
имена: ведро ’съд от дърво за вода’ → Ведрѝца, заоблен връх с пасище и ливади (Врач); гайтàн ’плетена връв за обшиване, обточване на дрехи’ → Гайтàн,
тераса с ниви, заобиколена покрая със скали; терасен дол, ограден със скали
(Врач) (Николов 1997: 142); га̀чи ’гащи’ → Га̀чи, фиг. за разклонен дол (Монт);
Га̀щини ба̀бки, разклонение на дол с плитка подпочвена вода; Га̀щите (Врач); гу̀ня
’горна дреха’ (БЕР I 294) → Гу̀ня, падина с гора и кладенец. Местността е назована така, защото мястото е ’закрито, закътано’ (Монт); клѐщи ’железен уред,
инструмент, който служи за залавяне на предмети, изтегляне на гвоздеи и др.’
→ Клѐщите, гора, скали във формата на клещи, фиг. (Разл); клин книж. ’къса
дървена или желязна клечка, заострена в единия край’; диал. ’голям гвоздей’
(Видинско, Прилеп); ’забита кука, на която се окачват съдове в кухня’ (Рила,
Брезн, Радом, Соф, Лом, Белоградч, СЗ) → МИ Клѝнецо, долина, която прилича на клин, Клѝно, Клѝновица, пресечена местност от ридове и дървета във
формата на клинове (Разл); срв. клин ’вдаден, заострен като клин къс земя или
други земни участъци’ в МИ Клѝнът, нива, заострена в единия край като клин
48
За това, че процесите на апелативизация и онимизация (проприализация) постоянно укрепват взаимните отношения между нарицателни и собствени имена, виж и Бланар
(Бланар 1981: 114).
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(Севлиевско) (Ковачев 1961: 16, 206); (вж. Димитрова Тодорова 1989: 94); ку̀ка
’дървена или желязна, закривена и заострена на края пръчка; игла за плетене’
→ ’извити скали; завой’: Ку̀ката (Год); Ку̀ката, рът (Ботевгр); Ку̀ката, висока крива скала, Ку̀ките, извити скали (Врач); облèц, умал. от облак със знач.
’част от самара, където се навива въжето’ → Облèц, гол връх, фиг., за объл в
говора се използва вàлчес/т/ (Дупн) (Еленин 2006: 357–358); срв. облак ’предна
дъска на самар’ (Девинско, Асеновградско, Пловдивско); ’предна част на самар’
(Тиквеш) и др. (БЕР IV 747); петел: Петлìте, връх в СЗ Рила с назъбен скален
гребен (Дупн) (Еленин 2008: 375); пеперу̀га (от пеперуда): Пеперугата, терасовидна нива (Разл) (Попов 1979: 138); по̀рта ’широка и здрава дворна врата
откъм улицата’ → По̀ртата, скалиста теснина на р. Скакавица; ниви между
стръмнини; тясна клисура на р. Рилска, Портите, хълмист път между скали,
тясно място на р. Джерман в Рила (Дупн) (Еленин 2006: 386); потон, потун
остар. ’таван’ (БТР 1995: 712): Потунето, скали, фиг. (Гоцед) (Иванов 1996:
155); препа̀ска ’връв или ивица плат, кожа и др. за препасване’: Препа̀ската,
скален венец, който препасва склона на Йо̀лковица, фиг. (Врач) (Николов
1997: 357); прѐшив ’голяма коларска черга’ (БЕР V 686–687): Прѐшива, височина, която се е разтлала като прѝшив, фиг. (Белосл); пробо̀й ’остро сечиво, с
което пробиват дупки на желязо’ (Геров IV 167) → ’остър връх’: Пробо̀йница,
остър връх. Семант. равно на МИ Игла̀та, Шѝлото (Берк); рѝтла ’странична дъска на кола’ → Рѝтлите, отвесни и дълги успоредни скали (Врач) (Николов 1997: 374–375); срв. рѝтла ’дърва, наредени като стена’ (Геров V 79);
смок: Смок, изправена скала, пренасяне на образа (Врач) (Николов 1997: 394);
страка̀, страки ’стърчащи страници на волска кола’ (Николов 1997: 405); срв.
стръкà ’двете дървета отпред на кола, между които се впряга кон или магаре’
(Геров V 273): Стракѝте, дълбок дол и изправени скали (Врач) (Николов 1997:
405); Стръкѝте, горист рът, два дола и ниви, фиг. (Монт) (Mихайлова 1984:
176); Стръкѝте, място, което има вид на разсоха, чатал (Белосл) (Попов 1960:
166); фу̀рна ’голяма зидана пещ за печене на хляб, ястия и др.; част, дял от готварска печка, където се пече хляб, ястия и др.’: Фу̀рната, ниско място под планинско било, което прилича на фурна (Разл) (Попов 1979: 164); халка ’метално,
дървено или пластмасово колело; брънка, звено; годежен пръстен’ от тур. < ар.
(БТР 1995: 1031): Халка̀та /Алка̀та/, естествен отвор в каменния масив на вр.
Злѝя зъб при съединяването му с централното било, фиг. (Дупн) (Еленин 2006:
466); *ха̀рба, стб. ’копие’; ’старо турско късо и дебело копие (Геров V 487): /Х/
а̀рбите, изправени остри скали (Врач) (Николов 1997: 433); шиш ’дълга пръчка,
заострена на единия край’: Шѝшинци, няколко успоредни ниски продълговати
един до друг ръта, поради сравнение с шиш/ове/ (Брезн) и много други.
Както стана ясно, по принцип не всички лексикални единици се проприализират – топонимообразуващи са само определен кръг лексикални основи и
афикси. Скоростта на проприализацията зависи от честотата на употреба на даден топоним и от езиковата му принадлежност (свой или чужд) (вж. Михайлова
2012: 15–16).
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Понякога е трудно да се определи дали дадено местно име е продукт на образна номинация. Сложността произтича от изключително разнообразната мотивираност на имената. На трудностите при определянето на конкретното или
преносното значение на дадено едноосновно име обръща внимание В. Пjанка. Тази група имена той определя като преходна между топоономастичните
апелативи, които се употребяват в топонимията със своето реално значение,
и групата нетопонимни апелативи, които се употребяват със своето преносно
значение. Някои от тях могат да бъдат употребени в конкретното си значение.
Например микротопонимът Капа – има случаи, в които някой е изгубил шапката си на това място и оттам е дошло името му (Пjанка 1970: 243–245). Други
автори също обръщат внимание на факта, че понякога изследователите, опитвайки се да извлекат буквална информация от топонимията, могат да се окажат в примката на историческия буквализъм или „географския натурализъм“
(вж. Матвеев 1977: 11–12; Никонов 1965: 23–28).

3. Произход на орографската лексика в микротопонимията
от Западна България
3.1. Старинни, редки и изчезнали думи в микротопонимията,
орографска лексика с избледняло или променено значение
Смята се, че Западна България е територията, на която са съхранени едни
от най-старинните географски имена. В подкрепа на това твърдение са изследванията на акад. Владимир Георгиев и проф. Йордан Заимов. Вл. Георгиев, въз
основа на данните от хидронимията и историческата география, доказва, че
славяните са се заселили първоначално на компактни маси в Западна България
и отчасти в Североизточна България и постепенно са проникнали на изток и юг
(вж. „Българска етимология и ономастика“, 1960 г., „Траките и техният език“,
1977 г. и др.), Й. Заимов, използва географското разпространение на старинни
етнични имена (на -яне и -ци, от типа Доляне, Горичане, Душанци, Кремиовци,
Драгановци, Кметовци, Белотинци, Попинци, Връблянци и т.н.) в българската
топонимия, за да установи главните пътища на заселване на славяните на Балканския полуостров. Въз основа на тези данни ученият определя, че най-рано
и гъсто е била заселена централната част на Балканския полуостров, към която
спада Западна България, откъдето главно славяните са се придвижили на изток
(вж. „Заселване на българските славяни на Балканския полуостров. Проучване
на жителските имена в българската топонимия“, 1967 г.). Проучването на микротопонимния материал, с особен оглед на орографската лексика, потвърждава
извода, че в западнобългарската топонимия са запазени не малко думи, които
вече са изчезнали в говорите, запазени са само в онимната лексика и очертават
ареали със старинни елементи.
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Таблица 2. Реконструирани от имената апелативи, запазили изчезнали значения
нарицателни, които пазят
изчезнали значения
бърло̀га
главѝна
гора̀
нарицателни,
които пазят изчезнали
гред
значения
бърло
планина
̀ га ̀
главѝна
пола
гора̀
подло̀га
гред
планина
полѝца̀
пола
полѝчка
подло̀га
по̀лог
полѝца
стра̀ж/а/
полѝчка
по̀лог
стра̀ж/а/

ареали
Брезн, Год, Соф
Монт, Гоцед
Гоцед
ареали
СЗ
Брезн,Пирд,
Год, Соф
Дупн,
Ботевгр
Монт,
Гоцед
Врач
Гоцед
Берк
СЗ
Дупн, Пирд, Ботевгр
Монт
Врач Дупн
Монт,
Берк
Ботевгр
Монт
Берк,
Монт,
Монт,
Дупн Белосл, Врач, Брезн, Разл, Гоцед
Ботевгр
Берк, Монт, Белосл, Врач, Брезн, Разл, Гоцед

Табл. 2.Реконструирани
от изчезнали,
имената апелативи
запазили изчезнали значения
Таблица 3. Реконструирани
от имената
редки и, старинни
географски апелативи
изчезнали, редки и старинни
географски апелативи

*арча̀г
бабка
*бабу̀нкя
балва̀н
стб. бездъна, бездьние
*веренѝца
въпа//вапа//во̀па
връздо̀лчина
вр(ъ)лю̀га
въртанкя
*върто̀ль
га̀мка
га̀мляк
глаз
*гла̀ма, гла̀ме
*гла̀мей
*голѐц
*голѝяк
голомразица
изч. голу̀(х)
*гро/х/о̀тище
гро/х/а̀лкя
*гъзерчѝна
джу̀гел
джу̀гер
джу̀гла
*дупа
*дутина
дъбрь, дьбрь
*драга
*жѐжница
*за̀вал
*заго̀р(ь)е
*зано̀га
злин
ка̀мен, ка̀мень
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*кормѝна
*котлѝш
*крес

ареали
Берк, Год
Лом, Монт, Берк, Белосл, Врач, Год, Ботевгр и Брезн на югозапад
Брезн
Монт, Год, Соф, Слив, Дупн, Врач, Пирд
Монт, Врач, Соф
Монт, Дупн
Югозападна България – Дупн, Радом, Разл и Гоцед
Врач
Монт
Брезн
Гоцед
Белосл, Врач
Врач
Берк, Банско
Берк, Монт, Врач, Ботевгр, Пирд
Берк, Ботевгр
Монт
Монт
Брезн
Брезн, Радом
Ботевгр
Монт
Берк
Врач, Пирд
Врач
Лом, Врач, Кулско, Петрич, Пирд, Брезн, Белоградчишко
Лом, Берк, Монт, Год, Врач, Брезн, Радом, Пирд, Гоцед
Пирд
Дупн и Гоцед
Брезн, Ботевгр
Монт, Брезн
Брезн
Берк, Год
Мих, Белосл, Берк, Год, Врач, Брезн, Радом, Ботевгр, Пирд, Гоцед
Врач, Ботевгр, Разл
Брезн, Дупн, Ботевгр, Гоцед, Разл
Пирд
Монт
Брезн, Дупн, Санданско, Чипровци

джу̀гер
джу̀гла
*дупа
*дутина
дъбрь, дьбрь
*драга
*жѐжница
*за̀вал
*заго̀р(ь)е
*зано̀га
злин
ка̀мен, ка̀мень
*кормѝна
*котлѝш
*крес
ку̀кул//ку̀куль
*кутлена
*ликце
*ло̀гор
*мла̀мол
стб. н¸рьць
*носа̀р//нуса̀р
но̀сер
обръ̀шина
о̀враг
*па̀деш
*па̀дище
*пеклѝца
*печенѝк
ïîäúãîð¸¬
понога
*преско̀к
*придоль
*припо̀н
пригор
*провалѝя
провалъ̀ц
прова̀лье
пълз
раздо̀л
*раздо̀ла
раздо̀лец
раздо̀лина
раздо̀лчина
*ра̀зпадина
*реп
рогопѐч
*сипа̀к
скръка
*средѝль
*средо̀к
средобъ̀рдо// средобръ̀дье//средобръ̀ге
средодо̀л
средорид
средоридар
средоръ̀т
средоръ̀тина
средоръ̀/т/чина
средоръ̀тляк
средорѐк
*страшер
*струг/а/
стружище
*стръмоль
*сушило
*сушек//шушек
сътѐска
тикля̀ш
тро̀халь
у̀дол
*у̀сад
хрид//хрит
*челопѐк
*яму̀га ’яма’

Врач
Лом, Врач, Кулско, Петрич, Пирд, Брезн, Белоградчишко
Лом, Берк, Монт, Год, Врач, Брезн, Радом, Пирд, Гоцед
Пирд
Дупн и Гоцед
Брезн, Ботевгр
Монт, Брезн
Брезн
Берк, Год
Мих, Белосл, Берк, Год, Врач, Брезн, Радом, Ботевгр, Пирд, Гоцед
Врач, Ботевгр, Разл
Брезн, Дупн, Ботевгр, Гоцед, Разл
Пирд
Монт
Брезн, Дупн, Санданско, Чипровци
Врач, Радом, Ботевгр, Пирд, Гоцед, Радом
Берк, Брезн
Монт, Берк
Монт, Год, Пирд, Ботевгр и Брезн
Брезн и Дупн
Врач
Дупн, Радом, Разл
Монт, Берк, Врач, Год
Монт, Берк, Белосл, Врач, Брезн, Радом
Радом
Берк, Врач, Пирд, Ботевгр, Дупн, Соф
Дупн, Разл
Радом
Брезн, Врач
Ботевгр
Дупн
Ботевгр
Монт
Гоцед
Берк и Год
Брезн
Врач
Врач, Монт
Врач, Ботевгр, Дупн, Радом, Санданско, Брезн, Пирд, Разл, Гоцед
Ботевгр
Лом, Монт, Берк, Врач, Дупн, Брезн, Радом
Гоцед
Врач и Гоцед
Монт
Монт
Врач
Монт
Врач, Год
Монт
Монт, Дупн, Разл, Гоцед
Врач, Год, Брезн, Ботевгр, Разл, Гоцед
Ботевгр
Брезн
Брезн
Брезн
Врач
Берк, Монт
Монт
Ботевгр
Берк, Монт, Дупн, Год, Разл, Ботевгр
Берк, Врач
Берк, Врач, Год, Гоцед, Радом
Трън
Берк, Врач, Год, Гоцед, Радом, Ботевгр
Монт
Берк, Врач, Ботевгр
Радом
Берк
Гоцед
Радом, Гоцед
Врач, Пирд, Дупн, Ботевгр
Радом, Разл и Гоцед
Монт, Соф, Врач, Ботевгр
Монт

Табл. 3.Реконструирани от имената изчезнали, редки и старинни географски апелативи
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средоръ̀тина
средоръ̀/т/чина
средоръ̀тляк
средорѐк
сътѐска
тикля̀ш
тро̀халь
у̀дол
*у̀сад
хрид//хрит
*челопѐк
*яму̀га ’яма’

Берк, Монт
Монт
Ботевгр
Берк, Монт, Дупн, Год, Разл, Ботевгр
Радом
Берк
Гоцед
Радом, Гоцед
Врач, Пирд, Дупн, Ботевгр
Радом, Разл и Гоцед
Монт, Соф, Врач, Ботевгр
Монт

Табл. 3.Реконструирани от имената изчезнали, редки и старинни географски апелативи

3.2. Заимстваните апелативи в говорите и тяхното
отражение
в микротопонимията
• Заети
от арабски, персийски и османотурски език са следните нарицателни:
В диалектите се употребяват думи от арабски, персийски и османотурски
произход, като някои от турските лексикални заемки са станали неотменна част
на речниковия състав на българския език (Д.-Тодорова 2009: 57). От такива нарицателни имена са възникнали редица микротопоними, които са приели членната форма на българските съществителни имена, както и граматичните свойства като род и число.
ни:

• Заети от арабски, персийски и османотурски език са следните нарицател-

Таблица 4. Реконструирани от имената апелативи, заети от арабски,
персийски и османотурски език
заети термин
алча̀к
баир
баирджик
балкан
бат-к
бел
боаз//боас, богаз
буру̀нь
гювѐч
гювѐдж
даг
дервѐнт
дерѐ
дережѝк
дивиртмѐч
дуру̀к
йоку̀ш
каза́н
кайра̀к, кайря̀к, кайрек
канара̀
каш
кая
кула̀
мара
таш
таслиджа̀
ташлѝя
ташлъ̀к
тепе
тепсѝя//тепцѝя
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сърп
съ̀ртичка
ха̀ндък
чал
юк

ареали
Радом, Пирд, Разл, Гоцед.
в цяла Западна България с изключение на Белосл, Врач, Ботевгр и Брезн
Гоцед
Врач, Ботевгр
Гоцед
Радом, Разл
Гоцед, Дупн и Пирд, Монт и Берк
Лом, Дупн, Разл, Гоцед
Год, Дупн, Брезн
Радом
Пирд, Гоцед
15 едносъставни МИ в Самок, Пирд, Год, Гоцед, Дупн, Радом, Брезн
Берк, Монт, Врач, Дупн, Пирд, Разл, Гоцед
Гоцед
Пирд
Берк, Гоцед
Дупн
Дупн, Брезн, Разл, Гоцед, Пирд
Берк, Самок, Пирд
Дупн
Самок
Брезн, Самок, Пирд, Гоцед
ЗБ
Белосл, Ботевгр, Гоцед
Брезн, Дупн, Пирд, Разл, Гоцед
Дупн
Дупн
Гоцед
ЮЗ
Дупн, Разл, Гоцед
Берк, Радом, Разл
Гоцед
ЮЗБ: Брезн, Дупн, Радом, Пирд, Благоевгр, Разл и Гоцед
Дупн, Разл, Гоцед
Пирд

̀
каш
кая
кула̀
мара
таш
таслиджа̀
ташлѝя
ташлъ̀к
тепе
тепсѝя//тепцѝя
сърп
съ̀ртичка
ха̀ндък
чал
юк
яма̀ч
яка̀
ялма̀н

Самок
Брезн, Самок, Пирд, Гоцед
ЗБ
Белосл, Ботевгр, Гоцед
Брезн, Дупн, Пирд, Разл, Гоцед
Дупн
Дупн
Гоцед
ЮЗ
Дупн, Разл, Гоцед
Берк, Радом, Разл
Гоцед
ЮЗБ: Брезн, Дупн, Радом, Пирд, Благоевгр, Разл и Гоцед
Дупн, Разл, Гоцед
Пирд
Берк, Самок
Дупн, Гоцед
Пирд

Табл. 4.Реконструирани от имената апелативи, заети от арабски, персийски и
• Заети от румънски са следните нарицателни:
османотурски език.
• Заети5. от
румънски са от
следните
Таблица
Реконструирани
имената нарицателни:
апелативи, заети от румънски език
зает термин
*вал
зает термин
гро̀па (рум. дума groаpă ’яма’)
gurgui
*вал
cap
гро
̀ па
кѐлдър
ца
р
̀ ина (рум. ţarină ’страна’)
gurgui

ареали
Берк, Год, Ботевгр, Сандареали
Лом, Белосл, Врач
Белосл,
Дупн,
РадомСанд
Берк, Год,
Ботевгр,
Пирд
Лом, Белосл, Врач
Врач
Год
Белосл, Дупн, Радом

ца̀рина

Год

Табл.
5. Реконструирани от имената апелативи, заети от румънски език
• Заeти от гръцки са следните нарицателни:

Таблица 6. Реконструирани от имената апелативи, заети от гръцки език
зает термин
λακκος
кама̀ра
кама̀рица
κλίμαξ
панаго̀н
пезу̀ль
πετροζ
сама̀р
ту̀мба

ареали
Гоцед
Лом, Белосл, Врач, Берк, Год, Гоцед
Дупн, Пирд
Радом
Пирд
Монт, Берк, Врач, Дупн, Радом, Брезн
Гоцед
Берк, Монт, Врач, Брезн, Радом, Разл, Гоцед, Пирд
Брезн, Дупн, Радом, Гоцед
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• От латински: бѝгла, клису̀ра, costa ’ребро’ (Брезн); по̀рта (ЗБ); тѝкла
(Разл, Гоцед); цѝркус (лат. circus ’кръг’) (Дупн);
• От унгарски: шарампол (унг. sorompo). В Монт, Белосл, Дупн и Пирд се
откриват 7 едносъставни МИ от тур. şarampol, заето от унг. sorompo ’оградено
място, укрепление, зид’;
• От немски: ша̀нец ’дълъг ров, окоп’ (Дупн, Радом) (нем. schanze).

4. Топонимизираща активност на орографската лексика
в състава на микротопонимията от Западна България
Броят на микротопонимите, в които са топонимизирани термините с найголяма честотност и най-широки ареали, е приблизително следният49:
НАЗВАНИЯ ЗА ИЗПЪКНАЛИ ЗЕМЕПОВЪРХНИ ФОРМИ
Таблица 7. Топонимизирани термини за изпъкнали земеповърхни форми с най-голяма
честотност и най-широки ареали
термин
камик
рид
рът
чукар
брег
чука
лице
бърдо
мъртвина
усое
стран
страна
дел
грамада
било
клисура
кукла
усойна
припек
присое

ЗБ
968
728
622
513
345
329
319
234
216
183
175
143
138
115
110
92
88
69
44
228

СЗБ
448
6
403
253
221
127
251
111
188
44
127
55
84
36
85
34
59
31
34
16

ЮЗБ
520
722
219
260
124
202
68
123
28
139
48
88
54
79
25
58
29
38
10
212

Термините участват в състава на 5659 МИ.
49
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Термините са подредени по честота, посочени са ареалите северозапад–югозапад.

НАЗВАНИЯ ЗА ВДЛЪБНАТИ ЗЕМЕПОВЪРХНИ ФОРМИ
Таблица 8. Топонимизирани термини за вдлъбнати земеповърхни форми с най-голяма
честотност и най-широки ареали
термин

ЗБ

дол
падина
валог
дупка
локва
блато
трап
рупа
хендек
бапка
въртоп
долчина
яма
ровина
раздолец
долина
раздол
подмол
пропаст

3495
1890
532
426
414
198
259
105
120
100
93
86
82
72
54
38
37
20
41

СЗБ
1624
832
63
171
296
31
125
62
92
24
69
43
7
20
1
3
16
33

ЮЗБ
1871
1058
469
255
118
167
134
43
120
8
69
17
39
65
34
37
34
4
8

Термините участват в състава на 8512 МИ.
Представените данни дават основание да се обобщи, че топонимизираните орографски термини в микротопонимията на Западна България участват в
състава на общо 14 171 МИ. Бройките са приблизителни, тъй като с всяко ново
топонимно изследване могат да се допълнят. Сборът им от една такава обширна
територия обаче е достатъчен, за да се проследи състоянието на дадената микротопонимна система.
По отношение на топонимизиращата активност и ареалното разпространение на онимизираната орографска лексика в микротопонимията можем да
групираме близките по значение думи в три групи:
• Думи с голяма честотност и широки ареали (най-често това са активни в
говорите названия);
• Думи с по-тесни ареали и спорадическа фиксация (нерядко това са излизащи от употреба названия);
• Думи с точни ареали и единична фиксация (най-често старинни думи,
излезли от активния речник)50.
Ареалният метод се прилага единствено с цел да се очертаят основни тенденции в
микротопонимията – не се навлиза в подробности, касаещи ареална лингвистика, за която
50
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4.1. Топонимизираща активност на орографската лексика
за изпъкнали земеповърхни форми и техните елементи
• От общите названия за възвишеност с големи размери като най-разпространен орографски термин ясно се очертава нарицателното дел. Планина̀
се среща в голям брой микротопоними в райони с планински релеф като Берк,
Монт, Врач, Гоцед, Радом със значение ’голямо земно възвишение’, в Дупн и
Пирд се среща с изчезнало значение ’планинско пасище’; го̀ра в значение ’планина’ се среща еднократно като втора съставна част в микротопоним от Гоцед.
Изключително рядко се подлагат на топонимизация апелативите балка̀н и даг,
които се срещат само в югозападната микротопонимия – балка̀н (Врач и Ботевгр), а даг (Гоцед и Пирд).
• От общите названия за възвишеност с по-малки размери с най-висока топонимизираща активност и с най-широки ареали се очертават термините рид и рът. Поради значителната честота на термина рид в югозападната
микротопонимия там са онимизирани и най-много производни от него51, на термина рът – в Северозападна България. Прави впечатление, че от югозападната
топонимия онимизиращата активност на думата рът в Ботевгр е висока, за разлика от рид. Като най-разпространен по честота следва терминът бъ̀рдо, след
него баир, най-разпространен в микротопонимията на Гоцед. Апелативът гред е
онимизиран в 37 МИ – 35 СЗ и 2 ЮЗ (не се регистрира в топонимията на Брезн,
Дупн, Радом, Разл и Гоцед). Апелативът вис е онимизиран в малко на брой МИ
предимно в Югозападна България (Монт, Врач, Год, Радом, Брезн, Дупн, Кюст,
Гоцед) – имената са старинни.
Малко земно възвишение в цяла Западна България се означава с названието могѝла, като в Югозападна България се среща и терминът ту̀мба, който е
най-разпространен в Гоцед. Отново в микротопонимията на Югозападна България (в Пирд, Гоцед и Разл) се срещат неголям брой МИ от нарицателното съ̀рт
и тепѐ (Пирд, Гоцед, Разл, Дупн, Радом и Брезн). В Ботевгр има само едно име
Тепѐто, връх.
Книжовните нарицателни височина, склон, хълм рядко се поддават на топонимизация.
установяването на ареалите, тяхната типология и класификация е първостепенна задача.
Вж. Радева, В., Увод в ареалната лингвистика. София, 2001, с. 19–20. По-голямата топонимизираща способност на някои термини в дадени околии прави възможно по-отчетливото
определяне на ареала (вж. пак там, с. 56).
Изясняват се различията в лексикалния състав на микротопонимите, които хвърлят
светлина върху лексикалните различия в междудиалектен план, без да се влиза в подробности, характерни за едно чисто диалектоложко изследване.
51
Прави впечатление, че в топонимията на Белосл терминът не се среща, а в Мих и
в Пирд се среща единично (за разлика от тур. сърт в Пирд); в Ботевгр нарицателното е
онимизирано само като втора съставна част на два двусъставни топонима, за разлика от
нарицателното рът (Михайлова 2008: 198).
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С по-тесни ареали и спорадическа фиксация са думи като бр³чина
’бърдо’ (Разл)//бърчùна (Гоцед); умал. могѝлица (Брезн, Дупн, Радом, Разл);
магѝлица (Гоцед); могьѝлче (Брезн), могильчѐ (Радом), могилчѐ (Дупн, Радом);
събират. могьѝлище (Брезн); могѝле (Врач, Ботевгр); рида̀р (Брезн, Год, Радом) и ридѝна (Радом, Дупн); ридарчѐ (Радом); ридѐ (Дупн); рида̀к (Монт);
ридарье (Радом); ридѝще (Дупн); ръча̀к (Берк); ръ̀тище (Ботевгр); словообразувателните диалектизми ръ/т/чѝна (Берк, Врач); ратлѝна//рътлина, широко
разпространено в Пирд и рядко в Ботевгр (арчѝна и арчѝнка) (Берк); р/ъ/тѐц//
ъртѐц (Монт, Берк); р/ъ/тѝч; р/ъ/тѝчка (Монт), също рътла̀че (Монт); рътла̀к//
рътля̀к//ъртла̀к//рътла̀г//артла̀к (Монт, Белосл, Врач, Ботевгр). Главно в северозападната топонимия е разпространено нарицателното ту̀тма, познато в
говорите на Берк и Монт, във Врач и Год се използва производното ту̀тмар.
Думи с точни ареали и единича фиксация са нарицателното висина (Брезн); изчезналият апелатив *висота (Брезн); изчезналото нарицателно *го̀рка
(Берк и Ботевгр); чо̀та (Радом).
• От названията за скалисти височини с най-голяма честота и найшироки ареали в микротопонимията се очертават термините грама̀да, ку̀кла,
чука, чука̀р, чука̀ра. Като основна опозиция може да се посочи по-голямата
активност на термина ку̀кла на територията на Северозападна България и във
Врачанско52 (в МИ в Лом, Белосл и Пирд терминът ку̀кла не се открива) срещу
по-голямата активност на чу̀ка в югозападната топонимия (и в югозападните
говори – без врачанския). Доказателство за това са ареалите на регистрираните
производни семантично-словообразувателни деривати на термина: чуклѐ, чу̀кла,
чуклица, чу̀чка. Изключително много се поддава на топонимизация нарицателното чука̀р (в цяла ЗБ), като отново в югозападната топонимия малки височини
и могили се назовават с оними, образувани от или с участието на чукарчѐ, чуклѐ,
чукарица, чука̀рка, чу̀клица, също чу̀чка и чу̀чица – това са термините с потесни ареали и спорадическа фиксация. Прави впечатление, че нарицателното
гла̀ма ’гола височина; голяма гола скала; каменист връх; чукар’ е топонимизирано в около 60 имена на северозапад, докато в югозападната микротопонимия
е ономизирано само веднъж в Ботевгр.
С по-тесни ареали и спорадическа фиксация са още имената, в които са
топонимизирани апелативите джу̀гла (Лом, Врач, Пирд, Брезн); джу̀гел (Врач,
Пирд); диалектното кръш (Монт, Берк, Врач); старинното и рядко креш (Монт,
Берк, Белосл, Врач, Ботев, Дупн); куку̀л//ку̀куль//ку̀коль (Пирд, Врач, Ботевгр,
Гоцед, Радом); чукла (Врач, Пирд, Ботевгр, Гоцед, Радом, Брезн).

Вж. Костадинова (Данчева), Н. Наблюдения над орографската терминология за
изпъкнали форми в бившата Врачанска околия. – В: Сборник доклади от научна конференция 2007 за студенти, докторанти и млади научни работници, том III социално-икономически и хуманитарни науки. Пловдив, Имеон, 2007, с. 84–90, ISBN 978-954-9449-13-6.
52
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С точни ареали и единична фиксация се оказват онимизирани апелативи
като производните джугля̀ш (Врач); диалектното джу̀ джер//джу̀ гер (Врач);
кр/ъ/ша̀к (Монт); кръ̀шей (Берк; Врач); *кръшѝя (Берк); умалителното ку̀клица;
събирателните ку̀клище (Врач) и ку̀клье (Врач); чу̀клина (Брезн); събирателните чу̀кье (Брезн); чукарье (Радом); чу̀чица (Брезн). Нарицателното чо̀та откриваме еднократно в микротопонимията на Радом. Локални по разпространение в
микротопонимията са и заетите от тур. ю̀жек, ю̀жак в Пирд.
• Апелативите, в значението на които е актуализиран семантичният
признак ’покрит с растителност’, са оформени с различни суфикси и са топонимизирани в неголям брой микротопоними: голаш (Монт); голѐш (Дупн);
голешѝна (Радом); голина̀ (Лом, Монт); голѝяк (Монт); го̀ляк (Берк); гола̀к
(Дупн, Гоцед).
• Названия на части от структурата на възвишените форми на релефа: От названията за върхове най-разпространени в микротопонимията са
термините било, връх, грѐбен, венѐц. С най-висока топонимизираща активност в
тази семантична група е апелативът бѝло. Топонимизиран е в близо 110 МИ, от
които около 85 в северозападната топонимия и около 25 в югозападната – дори в
микротопонимията на Разл и Гоцед терминът не се среща. Отново по-често в северозападната топонимия откриваме венѐц, докато терминът грѐбен е характерен
за Югозападна България. Чести са и МИ в цяла Западна България, в състава на
които се регистрира терминът връх с неговите варианти и производни.
Книжовното название хребет не се поддава на топонимизация.
С по-тесни ареали и спорадическа фиксация се оказват заемките чал и
дуру̀к, които се срещат в неголям брой МИ в югозападната топонимия и са поразпространени в източната българска топонимия. Терминът чал е онимизиран в малко на брой имена в Дупн, Самок, Разл, Гоцед, дуру̀ к в няколко микротопонима от Берк и Гоцед.
С точни ареали и единична фиксация са умалителните стари образувания вършѐц, връхчец (Врач); вѐнчич (Монт); рядко срещаното диалектно пригор
(Ботевгр).
• От названия за склонове и стръмни места най-често срещаните
термини от семантичната група са брег – 345 имена, стран 175 и страна̀ 143
имена. Брег и стран се срещат значително по-често на СЗ, страна̀ – на ЮЗ.
Значително по-малко са имената, в които са топонимизирани нарицателните
урва (Монт, Белосл, Берк, Врач, Гоцед); връля̀к//връ̀лак (Лом, Монт, Берк, Дупн,
Брезн, Радом, Ботевгр, Гоцед); стръ̀моль (Берк, Год, Радом, Врач, Ботевгр);
прѝпор (Берк, Дупн, Радом, Ботевгр, Пирд, Разл, Гоцед).
С единична фиксация и тесни ареали са микротопонимите, в които са
онимизирани диалектни апелативи като връ̀лище (Монт); вр/ъ/лю̀га (Монт);
връ̀леш (Радом)//връ̀леж (Врач, Ботевгр); върлѝна (Пирд); вж. въ̀рлешко (Разл);
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диалектните брежѝна и събират. брѐжинье в МИ в Год и Брезн; стра̀нище
(Брезн); старинни и редки нарицателни като злин (Ботевгр, Свогенско, Соф,
Разл) производното злѝняк (Врач, Ботевгр); изчезналото нарицателно *припо̀н
(Монт); по̀лог (Ботевгр); турските яка̀ ’склон’ (Дупн, Гоцед), нарицателното
йоку̀ш (Дупн) и ялма̀н (Пирд).
Ареалният анализ на названията от тази лексикално-семантична група названия показва, че разпространението им има пъстра география. Разнородната
фиксация не позволява да се разграничат ярки ареали. Бряг и стран се топонимизират по-често в имена от Северозападна България, страна̀ и прѝпор се
топонимизират главно в имена от Югозападна България.
• От названията на склонове с южно изложение най-активно се
подлагат на топонимизация нарицателните лицѐ, присо̀е (присоя//пресо̀я),
присо̀йна, прѝпек.
С по-тесни ареали е производното присо̀йка (Монт, Врач, Ботев, Пирд и
Разл). Думата се среща еднократно в МИ в Монт, повече имена има във Врач,
Ботевгр и Разл.
С единична фиксация са диалектното варенѝк (Гоцед); турското гюнѐ
(Разл); умал. жѐжниче (Монт, Брезн); изчезналото *ликцѐ (Монт, Берк);
умалителната форма личѐнце (Монт); изч. нарицателно *пеклѝца (Радом); диалектното пѐкльище (Дупн); печѝще; умал. пѐщица, увел. пѐщище (Брезн);
диалектното нарицателно по̀жега (Врач); производното присо̀йна (Дупн); изчезналата лексема *челопек.
Основната опозиция е между нарицателното прѝпек, семантичния диалектизъм лицѐ и общонародната дума присо̀е. Според микротопонимния анализ
апелативите лицѐ и прѝпек са по-разпространени в северозападната топонимия,
присо̀е – в югозападната. Диалектните противопоставяния са между думи с
еднакви коренни морфеми и различни словообразувателни модели: присо̀йка//
присо̀йна, пеклѝца//пѐклище; различни коренни морфеми: лицѐ//пѐкльище//
варенѝк; домашна и заета дума: лицѐ//гюнѐ; обща коренна морфема и различна граматична характеристика присо̀е//присоя//пресо̀я; наличие и отсъствие на
афикс: присо̀е//присо̀йна.
• От названията за склонове със северно изложение с голяма честотност и широки ареали в изследвания материал са диалектният орографски
термин мъ̀ртвина̀ и книжовният усо̀е. Забелязва се, че в северозападната топонимия с по-висока онимизираща активност е нарицателното мъ̀ртвина̀, в югозападната микротопонимия по-често е онимизиран апелативът усо̀е. Както беше
споменато, нарицателното усое се среща само един път в Год в словосъчетание
Голѐмо усоье, което показва, че отдавна е изместено от мъртина̀, факт, който
свързва говора със северозападните говорни групи (Год) (Симеонов 1965: 43).
От производните най-активно се топонимизира съществителното усо̀йна (Берк,
Монт, Белосл, Врач, Ботевгр, Разл, Пирд).
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С по-тесни ареали и спорадическа фиксация са микротопонимите,
в които са онимизирани апелативите мр/ъ̀/твин (Монт)//мръ̀твин (Брек)
//мр̀твин/мъ̀ртвин (Брезн); с единична фиксация са микротопонимите, в
които са онимизирани термини като мрътва̀к//мъртва̀к (Пирд, Брезн, Дупн);
мрътвѝло//мратвѝло (Врач, Пирд, Радом); мрътвѝца (Ботевгр); усо̀йка//
осо̀йка//усо̀йкя (Дупн, Разл, Гоцед); диалектното куз (Пирд и Самок).
Апелативите представляват диалектни думи, различни в словообразувателно отношение. Диалектните противопоставяния са между думи с еднакви коренни морфеми и различни словообразувателни модели мъ̀рвина̀//мрътвѝло//
мрътва̀к, усо̀йка//усо̀йна; обща коренна морфема и различна граматична характеристика мъ̀ртвина//мъ̀ртвин, усо̀е//усо̀й; домашна и заета дума: усое//куз̀.
• Към названията за равнина на височина спадат малко на брой онимизирани апелативи. Ареалите на най-разпространените са полѝца (Монт,
Врач), полѝчка (Монт, Дупн, Разл, Берк, Врач), поличе (Врач). Само в няколко
микротопонима (в 3 едносъставни и в 4 двусъставни като определяемо) в села
в Дупнишко е запазено изчезналото нарицателно *по̀дина.
• Групата названия, основани на пространствени характеристики, е
изцяло съставена от тяснолокални диалектни названия или архаизми. Думи с
голяма честотност и широки ареали (активни в говорите) не могат да се определят.
Книжовният географски апелатив подножие не се подлага на топонимизация.
С ниска честота със сравнително по-широки ареали се очертават онимите, в които е топонимизиран изчезналият географски термин *зано̀га (Монт,
Белосл, Берк, Врач, Ботевгр, Год, Радом, Гоцед, Брезн).
С точни ареали и единична фиксация са микротопонимите, в които са регистрирани *заго̀ре (Берк, Год); нарицателното подло̀га; старинният общославянски географски термин ïîдϊγîπё¬ (Брезн, Врач). С тесни ареали са и микротопонимите, образувани от редки, тяснолокални апелативи, уточняващи местоположението на обекта, като *средѝль (Монт); *средо̀к (Монт, Разл, Гоцед); средобръгье//стредобърдье//средобъргье//средобръ̀дье (Врач, Год, Ботев, Брезн,
Разл); средобъ̀рд//стредобръ̀д (Разл, Гоцед); средобъ̀рдо//средобръ̀до (Врач);
средорид, средоридар, средорѝдина (Брезн); средоръ̀т (Врач); средоръ̀тина
(Берк); средоръ̀/т/чина (Монт); средоръ̀тляк (Ботевгр).
• Като най-разпространени в групата названия за планински проход,
теснина може да се посочат микротопонимите, в основата на които или като
втора съставна част са онимизирани апелативите прева̀л, прѐслап, прѐслоп,
също клису̀ра. Книжовната дума ждрело̀ и про̀ход (про̀/х/од) рядко се подлагат
на топонимизация за сметка на диалектните синоними. Изследването показа,
че в някои случаи във Врачанско про̀/ход е синоним на просек ’изсечена за път
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гора’. Не е голям броят на имената, в които са топонимизирани нарицателното
прѐход (прѐ/х/од, прѐод, пря̀од, пря̀ход).
С по-тесни ареали са онимите, в които са регистрирани апелативите
про̀лез (Монт, Врач, Год); про̀мка (Монт, Врач, Ботевгр); провира̀лькя (Радом)//провира̀лкя (Дупн); диалектното нарицателно стръ̀га (стъ̀рга//стра̀га)
(Врач, Пирд, Ботевгр, Гоцед, Разл, Дупн). Рядко в югозападната топонимия се
срещат заетите термини боа̀з (общият брой имена е 13, като 11 от тях са в топонимията на Гоцед, Дупн и Пирд и само 2 на СЗ – в Монт и Берк) и дервѐнт
(топонимизиран в 15 едносъставни МИ в Самок, Пирд, Год, Гоцед, Дупн, Радом, Брезн).
С единична фиксация са старинни и редки диалектни думи като превла̀ка
(Врач, Ботевгр); прѐмак (Дупн); прѐмка (Разл); нарицателните пресѐдлина
(Монт); прѐсек (Радом, Брезн); пресѐдляк (Врач); изчезналото нарицателно
*преско̀к (Дупн); старинното пресло̀пище (Дупн); про̀лом (Дупн); просѐк (Берк,
Врач, Радом, Брезн); про̀сека (Дупн, Ботевгр); пря̀сика (Гоцед); про̀сеч (Врач);
просѐченик (Дупн, Радом); провръ̀тняк (Радом); про̀рез (Врач, Дупн); скръка (скъ̀рка) (Врач, Год); стиска̀ло (Радом); сътѐска (Радом и Дупн); теснина̀
(Берк, Гоцед); тесноча̀ (Берк); тескоча̀ (Радом); теснѝк (Дупн); теснота̀ (Белосл); също регистрираните думи от турски произход в малък брой МИ от Югозападна България – бел (Радом, Разл); дивиртмѐч и кисaк (Пирд).
Анализът на материала показва, че в рамките на тази семантична група
лексика общоупотребимите думи са малко и значително по-голяма е групата
на диалектната лексика. От друга страна, най-многоброен е микротопонимният пласт, в който са онимизирани книжовните прева̀л, прѐслап, също клису̀ра.
Диалектните названия от тази семантична група са концентрирани в Югозападна България, което е напълно обосновано, имайки предвид планинския релеф
на Старопланинската верижна система, на Преходната планинско-котловинна
област, на Западните Родопи и Осоговско-Беласишката крайгранична планинска област (География на България 1997: 106). Семантичният обем на част от
лексемите е резултат от метафоричен и метонимичен пренос. Повечето от тях
са образувани и мотивирани от значението на глаголи. Някои от названията са с
по-сложна семантична структура, които са едновременно стопански и географски понятия. Ареалният анализ показва, че географският апелатив бел свързва
западните говори с източните и с всички алтайски езици (Мурзаев 1984: 78;
Ангелова-Атанасова 1996: 152; Д.-Тодорова 2006: 431).
• От названията за скала, камък най-често топонимизираното нарицателно в микротопонимията от Западна България е ка̀мик. Среща се в около
1000 МИ по цялата територия (с изключение на Разл и Гоцед), като топонимизиращата активност е най-висока във Врач. В Разл и Гоцед активност проявява
ка̀мен. С голяма честотност и широки ареали се очертава и съществителното камъня̀к, онимизирано в неговите варианти: камъня̀к (Монт, Белосл, Берк,
Врач); каманя̀к (Врач, Ботевгр); каменя̀к (Ботевгр, Дупн, Радом); камена̀к
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(Разл, Гоцед). Отново топонимизиращата активност е най-висока във Врач.
Разпространени в цяла Западна България са оними, в които е топонимизиран апелативът грама̀да, докато книжовният термин скала̀ сравнително рядко
се онимизира, и то главно в югозападната микротопонимия (не е регистриран в
Лом, Монт, Берк и Белосл).
С по-тесни ареали и спорадическа фиксация са и микротопонимите, в
които е онимизиран апелативът гла̀ма (Монт, Берк и Врач, еднократно в Ботевгр). Апелативът е активен в северозападната микротопонимия и в Западна
Стара планина, особено в Белоградчишко (Заимов 1959: 140; Михайлова 1986:
71). С малка честота в югозападната микротопонимия са регистрирани турските заемки кая (Гоцед, Пирд, Брезн, Самок) и таш (Пирд, Брезн, Дупн, Разл,
Гоцед).
С единична фиксация са микротопонимите, в които са онимизирани старинни и редки апелативи като балва̀н (Монт, Врач, Год, Дупн, Сливнишко, Соф,
Пирд); изчезналото глаз (Берк); грамадѝще (Дупн); изчезналото ка̀ман (Ботевгр); също гр. πετροζ ’скала’ (Гоцед).
Лексикалните противопоставяния в рамките на разгледаната група са основно лексикално-словообразувателни или етимологични, например ка̀мик//
ка̀мен, ка̀мчец//ка̀мич//камиче; камъня̀к//каменя̀ш; камик//таш//кая и други.
• От названията за сипей най-често и почти повсеместно са онимизирани апелативите мел и сип.
С по-тесни ареали е топонимизирано названието свла̀чище (сла̀чище)
(Берк, Брезн, Радом, Ботевгр).
С точни ареали и единична фиксация са топонимизирани диалектни апелативи като гра̀гор (Дупн); гроач//груа̀ч (Дупн, Радом, Разл); гро̀/х/от (Разл);
гро/х/ота̀к (Ботевгр); *гро/х/о̀тище (Монт); производното мелѝще (Радом); умалителното мѐлчина (Брезн); ропула̀к (Пирд); диалектните сурѝнало, сорѝнало
(Радом); сориня̀к; сосѐдлак (Разл); спа̀далище (Монт); спу̀знало (Дупн); спуша̀ло
(Разл); спузнѝца (Дупн); сурѐвище//су̀ровище (Брезн); сурка̀вица (Гоцед);
су̀рканица (Гоцед); тро̀халь (Гоцед); диалектното у̀сип (Дупн, Радом, Разл); изчезналото нарицателно *у̀сад (Врач, Ботевгр, Пирд); у̀садина (Врач, Дупн).
В разгледаната семантична група най-голям е броят на диалектните названия. Характерно за тях е, че не се отличават с голям семантичен обем и са
мотивирани и образувани от значенията на процесуални глаголи. Разликите са
в глаголите, от които са образувани, срв. с/па̀дам, сурѝна се, спуза̀лям се, сосядам, суркам /се/. Регистрират се диалектни противопоставяния между думи
с еднакви коренни морфеми и различни словообразувателни модели, например сорѝнало (Радом)//сориня̀к (Разл); сурка̀вица//су̀рканица в Гоцед; спузнѝца
(Дупн)//спуша̀ло (Разл).
От названията за пещера с широки ареали са книжовното название
пещера̀ и нарицателото ду̀пка в значение ’пещера’.
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С по-тесни ареали са диалектните печ (Лом, Монт); пеш, м.р. ’пещера’
(Врач); пещ, ж.р. ’пещера’ (Монт, Врач, Ботевгр, Гоцед); С единична фиксация са старобългарското νΈðüφü ’пещера’ (Врач); избледнялата в говора дума
бърло̀га ’пещера’ (Брезн).
4.2. Топонимизираща активност на орографската лексика
за вдлъбнати земеповърхни форми и техните елементи
• От общите названия за ниско място на първо място по честота
е топонимизиран терминът падина̀ (около 1890 МИ), като повече производни
от същия термин са онимизирани в югозападната топонимия. Синонимно на
падина̀ е нарицателното ва̀ло̀г. То се среща в около 530 МИ и се оказва отново
значително по-често топонимизирано в Югозападна България. В бившите Дупнишка и Пирдопска околия думата валог има по-силна топонимизираща активност от падина, което показва, че е активна в говорите (например в Дупн МИ от
падина са 63, от валог – 167, в Пирд от падина – 1, от валог – 31).
Книжовната дума котловина се онимизира рядко (Врач, Дупн). Рядко се
поддава на онимизация и терминът про̀паст – най-много са местните имена,
в които се среща в Белосл.
С по-тесни ареали е и въ̀па, с диалектни варианти ва̀па//во̀па (Дупн, Радом, Разл и Гоцед) .
С единична фиксация са редки думи или диалектизми като *котлѝш
(Монт); *кутлена (Берк); изч. *ра̀зпадина (Монт); *сушѝло (Монт); *сушѐк,
(Берк); вало̀жка (Год, Дупн, Радом) и др., също заемката батъ̀к (Гоцед).
Анализът и на тази група имена показва, че орографските апелативи, назоваващи низини и вдлъбнатини на земната повърхност, са значително повече
в говорите, отколкото в книжовния език – топонимизирани са много диалектни
думи, в които са залегнали допълнителни признаци на обекта. Най-много лексеми се откриват в Югозападна България.
• Названия за низини по отличителни белези:
• От апелативите, в значението на които е актуализиран семантичният признак ’наличие на влага’, с широки ареали са микротопонимите, в
които са онимизирани апелативите дол, долѐц, долчѝна, върто̀п, ло̀ква, бла̀то.
Изводът, който категорично може да се направи, е, че най-често онимизираното нарицателно за вдлъбнати земеповърхни форми в микротопонимията
на Западна България е дол, което значително по-често се среща като определител в двусъставни имена. Повсеместно са разпространени производните долѐц,
долчѝна, като с най-голяма топонимизираща активност е терминът долчѝна –
регистрира се най-често във врачанската и ботевградската топонимия. Терминът долѝна се среща само в около 40 МИ – най-често в ботевградската микротопономия.
135

С широки ареали се оказват термините: ло̀ква – 414 МИ, блато – 198, алчак
– 106, бапка – 100, върто̀п – 69, валта – 34, подмол – 20. Прави впечатление,
че ло̀ква е най-често онимизираният термин в Северозападна България – 296
МИ, а дере в Югозападна – 459 имена (локва се среща в 118 МИ на ЮЗ, дере се
среща само в 14 имена на СЗ).
С по-малка честотност са микротопонимите, в които са онимизирани
апелативи като сухо̀дол, прѐкоп, раздо̀л; раздо̀лец; ровѝна; у̀лей; също заетите
алча̀к (Пирд, Разл, Гоцед); валта (Брезн, Дупн, Радом, Разл и Гоцед) и дерѐ
(Берк, Монт, Врач, Дупн, Пирд, Разл, Гоцед). Докато в Радом и Гоцед МИ, в
които е топонимизиран терминът алча̀к, са единични (в Разл имената са 5), то
нарицателното е особено разпространено в Пирдопско, където се среща в общо
99 имена (от които 97 двуосновни имена, от които 20 са възникнали на турска
почва, останалите от заемка на българска почва).
Единична фиксация в микротопонимията е характерна за имената, в които
са топонимизирани главно изчезнали или редки диалектни думи. Към тази група се причисляват лексеми като *върто̀ль (Гоцед); долѝч (Лом); *мла̀мол (Брезн
и Дупн); поно̀р (Врач, Год, Гоцед); *придоль (Ботевгр); *раздо̀ла (Ботевгр); у̀дол
(Радом, Гоцед); също ба̀лта (Год, Дупн и Пирд); ва̀лтажик (Гоцед); валтѝна
(Дупн) и др.
Често топонимизирани названия за ями са общонародните ду̀пка,
про̀паст, ров, ровѝна, трап, я̀ма. С широки ареали са също ру̀па, ро̀па и язовина. Терминът хендек е топонимизиран само на югозапад, с най-висока честота
се среща в Дупн и Гоцед.
С широки ареали и единична фиксация е онимизираният апелатив *дупа
(Лом, Берк, Монт, Год, Врач, Брезн, Радом, Пирд, Гоцед); с по-тесни ареали
са думи като бу̀мбак – среща се в ЮЗ България (Год, Брезн и Радом); *яму̀га
(Монт) и др.; също заетите гро̀па – онимизиран в 3 едносъставни МИ в Северозападна България (Лом, Белосл, Врач); ло̀гор (Монт, Год, Пирд, Ботевгр и
Брезн); чуку̀р (Берк, Пирд и Гоцед); шарампо̀л (Монт, Белосл, Дупн и Пирд);
ша̀нец (в 3 едносъставни МИ в Дупн и 1 в Радом).
4.3. Топонимизираща активност на орографската лексика,
употребена по метафоричен път53
• Наблюденията над микротопонимния материал от Западна България
показват, че обикновено купчина пръст, камъни, малки могилки и изпъкналости се уподобяват на подутини по тялото или на куп сено. С такова географско значение са употребени диалектните нарицателни буца (Берк, Врач, Пирд),
буцак (Монт) (главно в северозападната топонимия) и връ̀га (в югозападната)

53
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Тук влизат и т.нар. лексикализирани метафори.

(Брезн, Радом). Изолирано в Брезн е регистрирано нарицателното пу̀мпарица.
Локални се оказват и нарицателните *бабу̀нкя (Брезн) и *дутина (Пирд).
• Заоблени могилки, чуки, върхове в цялата западна топонимия се назовават с нарицателните гъз//газ//гуз, чѐло̀ (Берк, Монт, Врач, Год, Дупн, Радом) и
по-рядко тѐме (Врач, Брезн) или *лъбина (Кюст) Локални се оказват *кормѝна
(Пирд); *гъзерчѝна (Берк), гъзер (Год, Монт, Брезн, Врач).
• Извити изпъкнали форми се назовават с нарицателното венѐц, венъ̀ц,
разпространено повсеместно. Локални са вѐнчич (Монт); венча̀р (Брезн). С широк ареал е апелативът вѐжда (вежда̀/веждя̀//вя̀жда), разпространен в югозападната топонимия, където е топонимизирано и производното вѐшка//вя̀шка
(Гоцед). Нарицателното каш от тур. kaş ’вежда’ се среща еднократно в (Самок).
По-често на северозапад в значение извити и издадени ридове, върхове, скали
са онимизирани апелативът клюн (Берк, Год) и производното клю̀ндер (Монт,
Берк). С подобно значение почти навсякъде по метафоричен път е преминало нарицателното гръб, докато производните гръбѐж//гърбѐж//гръ̀беш (Радом,
Врач) се срещат само в Югозападна България. Думата гръбня̀к е онимизирана в
Северозападна България (Монт, Берк, Врач), а гръбна̀ч – изолирано в Брезн.
• За изпъкнали форми, врязани в землището, връх, рид, издаден като
нос най-често са онимизирани апелативите рог, нос, производното *носа̀р//нуса̀р
в югозападната топонимия (Радом, Дупн, Разл) и но̀сер главно в северозападната – (Монт, Берк, Врач, Год). В едносъставни местни имена или в композити от
Югозападна България се среща заемката буру̀нь (Дупн, Разл, Гоцед).
• Назъбени планински била или скали се назовават с имена, в които
е топонимизиран терминът грѐбен – главно в югозападната топонимия (Врач,
Дупн, Брезн, Радом, Разл, Гоцед); производното грѐбенар (Дупн, Гоцед); оприличават се със зъб (Врач, Дупн, Разл); наричат се с производните зъ̀бер (Монт,
Берк, Год); за̀бер (Берк, Врач); зу̀бер (Берк, Брезн); също зъ̀берче (Монт);
забера̀к//зъбера̀к (Врач) – с широк ареал и по-голяма честота на северозапад.
• Повсеместно планински проход, теснина се оприличава с вра̀та,
гъ̀рло, у̀ши; шѝя; гу̀ша. По-тесен е ареалът на разпространение на онимите, в
които е онимизиран апелативът по̀рта (Врач, Год, Дупн, Радом, Разл, Гоцед).
Локални се оказват апелативите гръ̀лич//гъ̀рлич (Монт); капѝя (Берк, Год, Дупн,
Гоцед, Разл); капеджѝк, умал. (Дупн); порта̀л (Дупн).
• Заравнени височини често са оприличени по форма с тига̀нь (Монт,
Врач, Год, Радом); тига̀нче (Врач) и тъпан//тупа̀н (Монт, Берк, Год, Дупн, Радом, Разл, Гоцед). С по-тесен ареал са микротопонимите, в които е онимизиран
апелативът тепсѝя//тепцѝя (Дупн, Разл, Гоцед).
137

• Плочест камък или местност, в която има плочести камъни и
скални отломки в цяла Западна България се назовава с местни имена, в които е топонимизиран апелативът пло̀ча//пльо̀ча//пьо̀ча (ЗБ), с по-тесни ареали
е тѝкла (Гоцед, Разл).
• Прави впечатление, че най-често онимизираните по преносен път нарицателни за вдлъбнати земеповърхни форми в микротопонимията на Западна
България са ко̀тел, ку̀тел. С тях са назовани котловини по цялата територия.
Чести са и метафоричните имена от нарицателните, заети от тур. каза̀н, но те
се срещат на територията на Югозападна България (Дупн, Брезн, Пирд, Разл,
Гоцед); каза̀нче (Гоцед) и гювѐч//гювѐдж (Дупн, Брезн, Год); гювѐдже (Радом).
Локално по характер се оказва името, в което е топонимизиран рум. апелатив
кѐлдър (Врач).
По отношение на ареалното разпространение и топонимизиращата активност на орографската лексика, употребена по метафоричен път, могат да се направят следните изводи:
• Повсеместно разпространени са апелативите но̀сер, венѐц, грѐбен, гръб,
рог, рѐбро, гла̀ва, *зано̀га, лице, гъ̀рло, ждрело̀, у̀ши, зъ̀бер, ко̀рдел, сама̀р, сърп,
тупа̀н, диса̀ги, ку̀ка, корѝто, ко̀тел, панѝца, седло̀, ча̀шка, верига, коло̀, комѝн,
пезу̀ль, престо̀ль, ча̀рдак, стра̀на, пола̀, вра̀та, по̀рта, баса̀ма̀к, пло̀ча, стол,
килѝя, кула̀, бърдо, плат, га̀чи, ба̀а, камѝла, поп, вѝкало, стража, *доброглед.
• Очертават се някои лексикални опозиции между онимите в Северозападна и Югозападна България, които се основават на топонимизиращата активност на синонимни термини като буца (СЗ) // връ̀га (ЮЗ); гъ̀зер (СЗ) // връ̀шник
(ЮЗ); клюн, клю̀ндер (СЗ) // вѐжда (ЮЗ); но̀сер (СЗ) // *носа̀р, нуса̀р (ЮЗ);
зъ̀бер, зъ̀берче, зъбера̀к (СЗ) // грѐбен (ЮЗ). Диалектните противопоставяния
са между думи с еднакви коренни морфеми и различни словообразувателни
модели, например вѐжда//вѐшка (вя̀шка); гръбня̀к//гръбна̀ч; модели с различни
коренни морфеми буца//връ̀га//пу̀мпарица; домашна и заета дума вѐжда//каш;
вра̀та//капѝя; трапѐза//синѝя и пр.
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Трудът е замислен като цялостно научно изследване върху орографската
лексика, намерила отражение в микротопонимията на Западна България.
В хода на работата са приведени сведения за произхода на микротопонимите, за значението, разпространението и честотата на топонимизиране на
орографската лексика в състава им, анализирани са речниковите особености на
този тип апелативи, използвани са етимологични бележки, често са посочени
семантичните дублети на географския термин, производните от него, приведен
е и сравнителен лексикографски материал. Термините са разглеждани по азбучен ред.
Достига се до извода, че приблизително 17% от западнобългарските географски названия са образувани от или с участие на орографски термини
(вж. Данчева 2010: 4; 21). Броят на микротопонимите, в които са топонимизирани термините с най-голяма честотност и най-широки ареали, е приблизително 14 171. Орографските термини, назоваващи изпъкнали форми на релефа,
са онимизирани в 5659 МИ (33,28% от всички имена); за вдлъбнати релефни
форми – в 8512 МИ (50,07% от всички МИ). Тяснолокалните термини са онимизирани в близо 1000 МИ, или 5,88% от всички микротопоними. Метафоричните
имена са около 2000 МИ, или 11,76% от всички оними.
Представени накратко, изводите от изследването дават основание да се
твърди следното:
1. В хода на изследването се установява, че в микротопонимията изключително рядко се топонимизират термините ждрело, низина, подножие, припек,
пропаст, проход, ров, склон, урва, хребет. Този факт потвърждава разбирането, че в процеса на проприалната номинация участват само определен кръг от
лексикални основи и афикси. Можем да приемем, че скоростта на номинация
зависи както от честотата на употреба на дадения топоним, така и от класа, към
който принадлежи, разбира се, има значение и езиковата му принадлежност
(домашен/чужд)“ (вж. Михайлова 2012: 16) 54.

54
За срв. в хидронимията нарицателното ручей (което има поетична употреба и не се
различава по значение от поток) не се среща, а терминът прѝток се топонимизира много
по-рядко от поток (Данчева 2019: 240–249).
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2. Анализът на речниковите особености на топонимообразуващата
орографска лексика показа, че:
– Термините, които принадлежат към основния речников фонд, са топонимизирани в най-голям брой местни имена и имат най-широк ареал на разпрост
ранение. Те съставят основния корпус микротопоними от орографска лексика.
Думите са стари по произход и изграждат единството на българските диалекти
като част от националния език в областта на речника, както и единството на
западнобългарската топонимия.
– Термините със служба на местни имена или на основни техни елементи, които изграждат собственодиалектния фонд, са значително повече на брой
от тези, принадлежащи към общонародния лексикален фонд, но образуваният
слой имена, в които са топонимизирани, е сравнително по-малък. И сред тази
група лексика се регистрират много старинни, редки и изчезнали думи, както
и такива, които свързват говорите с румънски, гръцки и турски език. В ареално
отношение разпространението на тези апелативи има пъстра география. Те създават спецификата на имената в лексикален план.
– Наблюденията над изследвания микротопонимен материал сочат, че можем да говорим за известна систематизация при топонимизирането на общонародна и локално ограничена орографска лексика – често родовите понятия са
изразени с общонародни думи, а подчинените им видови понятия – с диалектни думи (Подольская 1970: 54–58). Така например диалектните глама ’голяма
скала’, плюска̀вица ’вид люспеста синкава скала’, тово̀ль ’вид варовиков камък’, като бигора, цървеняк цървеня̀ци ’червеникави камъни’ се групират около
книжовните скала ’голям, едър камък или естествена грамада от едри камъни,
издигащи се над земната повърхност’ (БТР 1995: 887) и камък ’твърда и чуплива маса от минерален произход, широко разпространена по земята и в земната
кора; скала; отделен къс от такава маса и др.’ (БТР 1995: 341);
Диалектните връздо̀лчина, раздо̀л ’място, където се разделят долове, раздолие; ’хълм между два дола; дол, който се дели’, средодо̀л ’местност между два
дола’ се групират около книжовните дол ’вдлъбнато място между брегове, където тече или е текла вода’ (БТР 1995: 184), долина ’ниско мято между височини;
място около течението на река’ (БТР 1995: 184);
Припор ’стръмно голо място, изложено на припек; камениста стръмнина’, о̀бреш ’пътекa по стръмен връх; висока равна или полегата местност’;
’път, който пресича висока местност; местност под или около връх; пътека въз
стръмен път’, обръ̀шина ’място около връх или височина’ се групират около
общоупотребимото стръмнина ’стръмно място’ (БТР 1995: 934) и т.н. Тази
систематизация още веднъж показва, че семантиката на диалектната географска терминология е в тясна зависимост от многообразието и динамичното
изменение на реалиите от географската среда (вж. подробно Данчева 2009:
195–211).
– Сравнително често апелативът, легнал в основата на местното име, се
отличава с диалектно значение, различно от книжовното. Към групата на т.нар.
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семантични диалектизми спадат голям брой нарицателни, които се явяват богат източник за образуването на местни имена.
3. Освен че имат способността да назовават различни видове географски
обекти и да служат като основа за образуване на топоними, народните географски термини имат още една функция – възможността да бъдат използвани
в качеството на научни термини (Подольская 1970: 54–58). Така например от
общонародната сфера в географската наука по пътя на лексикализирането на
метафоричните значения са проникнали думи като гъ̀рло, стб. гръло ’начало на
хранопровода и дихателната тръба’ с варианти гръ̀ло, го̀рло → ’тясно място
между рътове в планината, устие, боаз; устие на река, място на река, където
водата се втича в морето’ (Геров I 252) и т.н.
4. От значение за лексикографията е приносът на топонимните изследвания, тъй като в голямата си част тези нарицателни са отбелязани с географското си значение единствено в топонимията. Срв. вра̀та ’теснина; тесен проход
през скали’; ’тесен планински проход’; vrata ‘Schlucht, Engrab’ (Schütz 1957: 46):
Вра̀та, път през тесен скалист дол (Врач); гръб ’изгърбена височина’; ’хребет,
било, рид’ (Димитрова-Тодорова 1987: 110; вж. Schütz 1957: 24, 27: Стръчѝгръб,
стръмен баир, който стърчи като гръб (Разл) (Попов 1979: 158); каза̀н ’вдлъбнати места’; вж. kazan ‘Kessel, Bassin’ (Schütz 1957: 39, 102): Казѐно, котловинка
(Дупн) (Еленин 2006: 276); *кормѝна → ’разлата могила’: Кормѝнеш, ниска разлата могила с ниви, образувано с топонима наставка -еш (Пирд) (Заимов 1959:
193); тѐме → ’гола страна на било’ (Брезн) (Велев 2009: 432; Димитрова-Тодорова 1987: 112); ’гол връх’ (Ботевгр) (Михайлова 2008: 215): Темето, гол връх
(Ботевгр); срв. теме ’най-горният заравнен дял на планина, заравнен планински
връх’ (Кичевско) (Видоески/Vidoeski 1999: 157); скут ’поли на планина’ (Заимов
1967: 62; Чолева-Димитрова 2009: 397); ’поли на склон’ (Димитрова-Тодорова/
Dimitrova-Todorova 1987: 112): Ску̀то, падина (Радом). Нерядко метафората
стои в основата и на превръщането на едно собствено име в нарицателно.
5. Топонимизиращата активност на някои синонимни термини в Северозападна и Югозападна България очертава ярки лексикални опозиции.
– Така например нарицателното рид е най-често онимизирано в микротопонимията на Югозападна България, а нарицателното рът проявява висока топонимообразуваща роля в местни имена от Северозападна България.
– При названията на склонове с южно изложение основната опозиция е
между нарицателното прѝпек, семантичния диалектизъм лицѐ и общонародната
дума присо̀е. Според микротопонимния анализ апелативите лицѐ и прѝпек са
по-разпространени в северозападната топонимия, присо̀е – в югозападната.
– От названията за склонове със северно изложение с голяма честотност
и широки ареали в микротопонимията са диалектният орографски термин
мъ̀ртвина̀ и книжовният усо̀е. Забелязва се, че в северозападната топонимия
с по-висока онимизираща активност е нарицателното мъ̀ртвина̀, а в югозападната – усо̀е. Срв. също буца (СЗ) // връ̀га (ЮЗ); зъ̀бер, зъ̀берче, зъбера̀к (СЗ) //
грѐбен (ЮЗ).
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6. В хода на изследването се потвърждава теорията, че микротопонимите са под силното влияние на диалектната лексика. Обикновено в диалектите наставките имат по-широко словообразувателно поле от книжовния език и
за това свидетелства фактът, че в микротопонимите са отразени диалектните деривати, които са много по-богати от тези в книжовния език. Например:
бряг (брег) → брега̀р, брежѝна, брежѝнье, брежѝще; рид → рида̀р, ридѝна,
ридарчѐ, ридѐ, рида̀к, ридарьѐ, ридѝще; рът → ръ/ъ/чѝна, рътлѝна /ратлѝна/,
р/ъ/тѐц, р/ъ/тѝч, р/ъ/тѝчка; трап → тра̀пище, траплѝнка, трапчина̀; чу̀ка →
чука̀р, чука̀ра, чу̀кла, чу̀клина, чукарчѐ, чуклѐ, чукарица, чука̀рка, чу̀клица, чу̀чка,
чу̀чица, чу̀кье; я̀ма, я̀мище, я̀мник, яму̀га, я̀ме, ямѐ, я̀мка. Местните имена, образувани с наставки с топонимна функция, се явяват най-често нечленувани.
По това се различават от микротопонимите с наставки с нарицателна функция,
които сравнително често се членуват. Тази група оними е близка до апелативите
и е преходна между тях и истинските топоними.
7. Съвременното изследване на географските имена показа, че в западнобългарската микротопонимия са запазени множество диалектни и немалко
старинни и изчезнали от говорите думи, които представляват ценен принос за
българската лексикография. Част от орографската лексика представлява принос
към старинния пласт на българския и общославянския език. Някои от думите
се срещат в старобългарския език, други в славянските езици и техните диалек
ти, поради което част от изследваната микротопонимия от Западна България
можем да отнесем към архаичните топонимни типове. Това са имената, образувани от отдавна изчезнали редки основи; имената доразвити с редки топонимни наставки (Заимов 1867: 79–80); имената със старинен тип ударение, със
старинни прилагателни по сложно склонение, с падежни остатъци, типа Дерѝвол (Заимов 1967; Дуриданов 1958: 343–356; Дуриданов 1958: 209–250; Дуриданов 1960: 121–184) 55. В основата на архаичните микротопоними са запазени
голям брой старинни апелативи като *арчаг, бàбка (бàпка), *бабункя, балвàн,
*веренѝца, вр(ъ)люга, въпа, въртòл, *върдол, въртанкя, гàмка, глама, *гламей,
*голѐц, *гро/х/òтище, *гъзерчѝна, джỳгел, джỳгер, джỳгла, *дупа, дупина, *дутина, стб. дьбрь, *жѐжница, *загòре, *занòга, зàпод, кàмень, ком, *котлѝш,
Като най-сигурен признак за старинност на имената се сочат отдавна изчезналите
редки основи, с които те са образувани, както и редките топонимни наставки, с които са
доразвити тези основи. (Заимов 1867: 79–80). Често наличието на събирателни имена на
-ье като Бро̀дето, Дѐлето, Скалѐто се сочи като допълнителен признак за старинност на
местните имена (Балкански 1998: 82). Старинни са и имената със старинен тип ударение,
със старинни прилагателни по сложно склонение, с падежни остатъци, типа Дерѝ-вол.
За архаичните топонимни типове вж. Заимов, Й. Заселване на българските славяни на
Балканския полуостров, С., 1967 г.; Дуриданов, Ив. Топонимичните -č-суфикси в южно
славянските езици. – Български език, С., 1958, 343–356; Дуриданов, Ив. За някои редки
словообразувателни типове в българската топонимия с успоредици от другите славянски
езици – В: Славистичен сборник, Т 1, С., 1958, 209–250; Дуриданов, Ив. 1960: Префиксално-именният тип в български и неговото значение за топонимичната стратиграфия.
– Onomastica, 10–11, Kraków, 121–184.
55
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кỳкул//кỳкуль, *кутлена, *ликцѐ, *лòгор, нир, *носàр//нусàр, *обреш, обръшина,
òвраг, *пàдище, *пеклѝца, *печенѝк, *пòдина, понѝк, понога, *прескòк, *припòн,
*провалѝя, провàлье, пълз, *рàзпадина, раздòл, *раздòла, раздòлец, раздòлина,
раздòлчина, рогопѐч, *сипàк, скръка, *средѝль, *средòк, средобръгье, средобръдина, средодòл, средонòс, средорид, средоридар, средоридина, средорът, средорътина, средоръчина, средор, струга, *стръмоль, сушѐк, *сушило, трòхаль,
*усад, шушѐк, *челопѐк, *ямуга и др. Някои от лексикалните единици са възникнали в резултат на процеса на образна номинация.
Запазени са и не малък брой микротопоними от изчезнали значения на
нарицателните. Такива например са Бърлòга, малка пещера (Брезнишко); Гòла
главѝна, рът (Монтанско); Бакѝйова главѝна, ниви и пасища, Главѝните, хълмодолие с ниви (Гоцеделчевско); МИ Дебѐлата гòра, т.е. широк планински хребет
(Гоцеделчевско); Гредàта, дълъг рът; ивица гора, Злàта греда, скалѝ (Ботев
градско); Планенѝца, издигнатина в полето (Ботевградско); Антòвска плàнина,
хълм с някогашно пасище (Дупнишко); МИ Планинѝца, широка букова рътлина
(Пирдопско); Бѝкови подлòги, ниви и гора на три километра от полупланинското с. Бързия (ново име Клисỳра), което се намира в естествена клисура в
подножието на Стара планина (Берковско); Беглѝшки пòлог, гора; Манастѝрски
пòлог, ниви (Ботевградско); Стрàжата, рът (Монтанско); Стрàжа, малък
връх; високо място; Стрàжище, височина (Брезнишко) и много други, които
пазят нарицателните бърлòга – в значение ’пещера’; главѝна, с изч. знач. ’(висока) главеста местност; скално образувание’; ’скално образувание’; горà ’планина’, гредà ’дълъг рът; ивица гора’, планинà ’широко, равно и издигнато място’;
’поляна, планинско пасище’; пòлог ’нанадолнище, бряг на планина; странище,
крьшь’; подлòга ’подножие, основа’; страж/а/ с изч. знач. ’високо място, откъдето се вижда цялата околност’ и т.н.
Лексемите и тяхната семантика следва да послужат като част от корпуса
на Речник на географските термини в българския език – задача, с която следва
да се заемат българските топонимисти и диалектолози. В по-общ план проведеното изследване е пряко свързано с една от целите на ономастичната лексикография, а именно създаването на речници на географските апелативи, които
попълват съвременните и историческите лексикални основи, реконструирани
от топоними (вж. Роспонд 1980: 221–226).
8. Изследването на метафоричните названия дава основание да се направят
следните изводи:
В групата изпъкнали релефни форми най-многобройни са преносите от областта на анатомията и човешкия бит, като най-обемна е подгрупата оръдия на
труда, следват преносите от областта на архитектурата и строителството (с найобширна група названия по прилика със строително-архитектурни елементи и
конструкции). В групата метафорични имена, назоваващи вдлъбнати земеповърхни форми, най-много са преносите от сферата съдове, следват названията,
свързани с архитектура и строителство, названията от областта на анатомията и
тъкачеството са значително по-малко.
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Материалът показва, че при образните ономасиологични модели в оронимията главна роля в процеса на назоваване играе специфичната форма на назования обект, по-рядко неговото разположение или функция. Във връзка с това
най-многобройна е групата на метафоричните микротопоними за изпъкнали
земеповърхни форми, които се виждат ясно от населението в района. Изследването позволява да се говори за повторяемост на образите, възникващи при
осмислянето на един или друг признак на назоваемите обекти. За топонимните
изследвания в бъдеще е от значение фактът, че при наличието на определен
комплекс от образи в онимията след време ще може да се проследи промяната
в образното мислене на хората за обкръжаващия ги свят.
9. Детайлното изследване на разгледания микротопонимен материал от Западна България показва, че в структурно отношение имената не се различават
от останалите оними в българската топонимия. Вследствие на наблюденията
върху структурата на онимите може да се обобщи следното:
На първо място, едносъставните имена изграждат значителен дял от топонимната микросистема. По-голяма част от тях са без допълнителни словообразувателни средства. При тях името е равно на апелатива – Върлото, Гърло, Камик,
Кукла, Плоча, Рого, Уши, Ушите, Челото. Достига се до извода, че орографските
термини, които представляват тяснолокални диалектни думи, заемки или изчезнали в говорите названия, се топонимизират основно в едносъставни микротопоними. Най-често това са суфиксални географски термини, които обикновено
са топонимизирани в 1–2 микротопонима. Такива са термини като балван; гюне;
паранга̀; прѝпо̀р; присо̀йна; *провалѝя; стръ̀мол; *яму̀га и др56.
На второ място, най-многобройни са случаите, при които географският
апелатив е онимизиран като втора съставна част в двусъставни микротопоними. Преобладава броят на онимите с първи елемент прилагателно име (изконно
или производно). Не са редки случаите на старинни прилагателни по сложно
склонение, например: 1) от изконни прилагателни: Висо̀ки дел, Вт(ъ̀)ли брег,
Глибо̀ки дол, Крѝви ка̀мик, Червѐни брег (Монт) (Михайлова 1984: 66–67); 2) от
производни прилагателни: Ка̀лни вр/ъх/, Песча̀ни р/ъ/т, Срѐдньи връ/х/, Шу̀пли
ка̀мик. Тези примери стоят в тясна връзка с проблема за старинността на имената. Така например в бившата Михайловградска околия има общо 200 такива
56
Вж. балван (1п Монт 2п Врач, Год1 2ра, 1п Дупн, 2п Пирд); брежѝна (1п Брезн);
бръ̀дел (1п Монт); бърдар (2п Дупн); ва̀логье (4п Год, 2п Брезн); валошчѐ, валогчѐ (1п Брезн, 1п Дупн); връ̀леж/ш (1п Врач, 1п Ботевгр); въртанкя (1п Брезн); грамада̀к (1п Врач,
1п Пирд); грамадѝще (1п Дупн); гро̀па (Белосл, Врач); гюне (5п Разл, 1п Гоцед); каменя̀ш;
ка̀мчич (Монт); паранга̀ (1п Разл); *пеклѝца (1п Радом); пекльище (1п Дупн); *печенѝк
(1п Радом); прѝпо̀р (1п Берк, 1п Год, 4п Брезн, 6п Дупн, 4п Ботевгр, 4п Радом, 2п Пирд,
4п Разл, 1п Гоцед); присо̀йна (1п Дупн); *провалѝя (1п Берк, 1п Год); продъ̀нка (1п Врач);
про̀пад (1п Врач, 1п Радом); рида̀к (Монт); ридарчѐ (1п Дупн, Радом-1п като 2ра съставна част); ридѝще (1п Дупн); странѝца (2п Врач); стѐнка (2п Врач); стѐнье (1п Монт);
стръ̀мол (3п Берк, 9 п Врач, 1п Ботевгр, 2п Радом); *сушѝло (1п Монт); чуку̀р (1п Берк);
ша̀нец (3п Дупн, 1п Радом); шарампол (3п Монт, 2п Белосл, 1п Дупн, 1п Пирд); я̀мбол (3п
Монт, 1п Белосл); я̀мище (1п Монт, 2п Белосл); я̀мник (4п Монт); *яму̀га (1п Монт).
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имена; в Берковска – 252 имена, образувани от прилагателни, които днес не се
срещат в говорите и са признак за старинното българско население в този край
(Михайлова 1984: 66–67; Михайлова 1986: 45). Прилагателните, които характеризират особеностите на географските обекти, са най-разнообразни. Имената
са мотивирани от качествата на местността – от стръмността ѝ, от цвета на
почвата или скалите, от липсата или наличието на растителност, от местоположението на обекта и пр.
Значително по-рядко се регистрират дву- или трисъставни микротопонимни словосъчетания, в които в първата част на названието е легнало орографско
нарицателно. Някои от този тип имена се образуват в случаите на вторично назоваване, когато обектите са назовани по името на друг топоним (ойконим, хидроним или местно име). Такива имена са Връто̀пска река̀, в местността Връто̀па
(Пирд) (Заимов 1959: 133); Ду̀пни ка̀мик, камъни с дупки (Берк) (Михайлова
1986: 83), също Подмо̀лска стран, пещера в скали, прил. от подмо̀л ’вдлъбнатина в бряг’ (Берк) (Михайлова 1986: 120); Раздо̀лско дере = Мурсалѐвски поро̀й,
по МИ Раздо̀ло (Дуп) (Еленин 2006: 399);. Ру̀пски дол, Ру̀пски р/ъ/т, прил. от
ру̀па ’плитка руднична шахта’ (Мих) (Михайлова 1984: 166); Суходо̀лцко ѐзеро,
езеро над Разложки суодол, Суодо̀лцки прѐвал, седловина (Разл) (Попов 1979:
159); Чу̀кливото лицѐ, склон с лозя. Прил. от чу̀ка с наставка -лив, както блатлѝв,
трънлѝв, или от чукла с -ив (Берк) (Михайлова 1986: 146).
По-малобройни са групите микротопоними от този структурен тип от
предлог и име, появили се във връзка с положението на един географски обект
спрямо друг, напр. Зад Могѝлите, Под Венѐца, Под Глава̀, При Ямите (Белосл);
Над яму, Под чу̀ката, При Ро̀гът, Под мъртвин (Год); Въздо̀л, Забо̀рдо, Зад
баѝрето, На връх (Гоцед).
Сравнително редки са синтактичните съчетания от числително (бройно или
редно) и съществително име, напр. Деветтѐ могѝли (Белосл) (Попов 1960: 136),
както и двуезични хибридни имена от съществително име + съществително име,
по-рядко от прилагателно име + съществително име, напр. Борова̀н кая̀, Греда̀
сърт, Парца̀л даа̀ (Пирд) (Заимов 1959: 88); Дерѝнь падѝна, Пожа̀р тепе (Гоцед)
(Иванов 1996: 56–57). Срв. също микротопонимните словосъчетания от съществително име + съществително име: Петриш-ямата (Год) (Симеонов 1965: 89);
Чешма̀-брест (Белосл) (Попов 1960: 120, 174); Ду̀пката-О̀бръше (Разл) (Попов
1979: 109); Рът Драга̀ница, било в Скака̀вишки дял на СЗ Рила с най-висок връх
Драга̀ница – по името на върха (Дупн) (Еленин 2006: 410); Рид Въ̀зела, дълъг
рилски хребет – по местно име (Дупн) (Еленин 2006: 404); Рѝдо Свети Пѐтър,
гора и оброчище в Осого̀вската планина (Дупн) (Еленин 2006: 405).
Достига се до извода, че главно като втора част в двусъставните местностни названия са топонимизирани термини, които спадат към общонародната лек
сика и са широко разпространени в говорите и в топонимията брег, бъ̀рдо, дел,
дол, долчѝна, дупка, ка̀мик, лицѐ, падина, рид, рът.
Незначителен брой географски апелативи се топонимизират само в двусъставни микротопоними (и то само като втори член), и то в единични случаи.
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Също така онимизиращата способност на някои термини да се топонимизират в едносъставни и в двусъставни МИ е сравнително еднаква. Според анализа на микротопонимния материал в тази група попадат сравнително активни в топонимията термини, със сравнително широки ареали като ку̀кла, локва,
мръ̀твина, присо̀е, страна, стран, усое, усойна, чу̀ка, чука̀р.
10. Не на последно място с напредъка на научните изследвания очакваме
микротопонимията съвсем естествено да разшири своя обхват. Проведеното
изследване обединява знания от областта на лексикологията, ономастиката, географията, диалектологията и други науки, което е предпоставка систематизираните в тематични групи и подгрупи географски термини да послужат за
нови, комплексни ономастични проучвания. Такива изследвания предлагат
напр. когнитивната география и когнитивната топонимия, области, в които във
фокуса на изследване е именно връзката на езика с ландшафта (вж. Burenhult,
Levinson 2008: 135; също Влахова-Ангелова 2018: 33–34). По-задълбоченото
изследване на тази връзка би дало информация за различията в отделни езици
по отношение на това как ландшафтните особености и географските имена са
онтологизирани, което пък още по-нататък би имало отношение дори към практическото приложение на международните навигационни системи (Burenhult,
Levinson 2008: 135).
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алча̀к 94, 112, 124
арча̀г 44, 94, 122
бùло 51
бѝлце 51
баùр 44–45, 110, 124
ба̀ба 54, 115
ба̀бка 95, 112
бабу̀на 35
*бабу̀нкя 35, 115, 122
баирджѝк 44–45, 124
балва̀н 78, 122
балка̀н 35, 110, 124
ба̀лта 95
бат³к 94, 112, 124
бел 77, 124
бùло 51, 110,
блатище 95–96, 111
бла̀то 95–96, 111
бла̀тце 95–96, 111
боа̀з 77–78, 124
брега̀р 55
брежѝна 55
брѐжинье 55
брежѝще 55
бряг 54–55, 110, 113
бу̀мбак 105, 112
буру̀н 45, 124
бỳца 35, 115
буца̀к 35, 115
б³рдо 35–36, 110
бъ̀рдце//бòрце 36
бърло̀га 87, 122
бърчùна//бр³чина 36, 112
*вал 87, 125
ва̀ло̀г 88–89, 111
ва̀лога 89
валогчѐ 89

ва̀логье 89
вало̀жка//вало̀шка 89
валошчѐ 89
валта 95–96
валтàна 96
валтàр 96
валчинка 96
ва̀па//въ̀па//во̀па 89, 112, 122
варенѝк 58
вѐжда 36, 115
венѐц 51, 115
венчѐ 51
вѐнчич 51
венъ̀ц 51
веренѝца 70, 122
верѝга 78
вѐшка//вя̀шка 36
викало 36–37
вика̀ч 37
вис 38, 110
висинà 38
висота 38
височина̀ 38, 110
влачога̀зица 38, 115
вра̀та 70, 115
вратѝца 70
вратнѝк 70
вратца̀ 70
връ̀га 38, 115
връ̀леж 55
връ̀лище 55
връ̀ло 55
вр/ъ/лю̀га 55, 112, 122
връх 52, 110
връхчѐ 52
върла̀к//връ̀лак//връля̀к 55, 112
върлѝна 55, 112
въртанкя 96, 122
върто̀ль 96, 122
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върто̀п 96-97, 111
вършѐц 52
газей 41
газнѝца 41
га́мка 105, 112, 122
га́мляк 105, 122
глава̀ 38–39, 113
главѝна 39, 115, 122
главѝчка 39
глаз 79, 122
гла̀ма 46, 52, 79, 122
гла̀ме 46, 52, 79, 122
гла̀мей 46, 79
гла̀мица 46, 79
гледа̀н 37
гледѐц 37
гола̀к 50
гола̀ш 50, 112
го̀леш 50, 112
голешѝна 50, 112
голина̀ 50, 112
голинѐ 50
голѝяк 50, 112, 122
го̀лкя 50
голоу̀/х/ 50, 122
горà 33, 122
*го̀рка 39
гра̀гор 84, 112
грама̀да//гарма̀да 79, 110
грамадѝще 46, 79
грама̀дье//грама̀гье//гарма̀де 79
грѐбен 52, 39, 110, 115
гред 39–40, 115, 122
греда̀ 40
гроàч//груàч 84, 112
гроха̀лкя 84, 122
гро̀хот, гро̀ут 84, 112
грохота̀к 84
грохо̀тище 84, 122
груа̀ча 84
грỳпан 108
гръб 40, 115
гръбасѝца 40
гръбѐж//гърбѐж 40
гръ̀бел 40, 115
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гръбна̀ч 40
гръбня̀к 40
гузѝца 41
gurgui 54
гъз 40, 115
гъ̀зер//гỳзер 40–41, 115, 118
*гъзерчѝна 41, 115, 122
гъ̀рло 70, 115
гъ̀рлич//гръ̀лич 70
гърлѝще//гръ̀лище 71
гювѐдж//гювѐч 94, 115, 124
гюнѐ 61
даг 124
дъбрь, дьбрь 104, 122
делѐц 34
дервѐнт 77–78, 112, 124
дерѐ 104, 111, 124
джу̀гел 46, 112, 122
джу̀ гер 46, 112, 122
джу̀гла 46, 112, 122
джугл̀яш 46, 112, 122
дивиртмѐч 78, 124
доброглѐд 37
дол 97–98, 111
долѐц 98
долѝна̀ 98, 111
долѝне 98
долѝнка 98, 111
долѝч 98
долѝчка 98, 112
долище 98, 111
долчѐ 98, 111
долчѝна 98 , 111
долчѝнка 98 , 111
дра̀га 98-99, 122
*дупа 105, 122
дупѐ 41, 105, 115
ду́пка 105, 111
дỳпляк 105, 112
дуру̀ к 54, 124
*дутина 41, 115, 122
дял//дел 33–34
ждрело̀ 71, 110
жѐжница 59, 122

Забъ̀рдо, Забръ̀до, Забо̀рдо 65
за̀бърце 65
за̀вал 41, 123
*заго̀р(ь)е 65, 123
зано̀га 65–67, 123
злин 55, 112, 123
злѝняк 55
зъб 79, 115
зъ̀бер 80, 118
забера̀к 80, 118
зъ̀берче 80, 118
ивѐрка 87
игла̀ 52, 115, 118
йоку̀ш 57, 124
каза̀н 94, 115, 124
каза̀нче 94
кайрàк//кайря̀к 49, 82, 124
ка̀йрек 49, 82, 124
ка̀ман 80
кама̀ра 49, 82, 125
кама̀рица 82, 125
ка̀мен//ка̀мень 80, 123
каменѝк 80
ка̀меница 80
ка̀мънье//ка̀мъне 80
ка̀мене//ка̀менье 80
каменя̀ш 89, 112
ка̀мик 80
ка̀мич 80
камичѐ 80
ка̀мчец 80
ка̀мък 80, 110
камена̀к 80
канара̀ 82, 110, 124
катара̀га 64
кая 49, 82, 124
кисaк 78
Клима̀ш 64, 125
клин 116
клису̀ра 87, 110
клюн 41, 116
клю̀ндер 41, 116

Ком 52–53
комѝн//кумѝн 116
копа//купа 80
Копѝто 53
ко̀рдел 53, 56
корѝто 89, 116
*кормѝна 41, 116, 122
кост 81
котѐл 90, 116
котлѐ 90
котлева̀рка 90
котлѐйка 90
котлина//котлена//котлима 90
котленѝца 90
ко̀тлина 95, 116
котлѝш 90, 116, 123
котловѝна 90, 111
*крес 58, 123
креш 47
кръш, също кърш 46
кр/ъ/ша̀к 46
кръ̀шей 46, 112
*кръшѝя 46
куз 62, 112
ку̀кла 47
ку̀клица 48
ку̀клище 48, 112
ку̀клье 48, 112
куку̀л//ку̀куль 47–48, 112, 123
кумна̀к 87
купѐн 80–81
кỳтел 90
ку̀телче//ку̀тельче 90
къса̀к 41–42, 112
къса̀ч 41–42
ла̀вица 62 , 116
λακκος: Ла̀ко дерѐ 104, 125
ликцѐ 59, 123
лѝска 81
лицѐ 58–59, 116, 125
личѐнце 59, 112
ло́гор 108–109, 123
ло̀ква 99, 111
ло̀квище 99
ло́пка 105–106
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ло̀чка 99
*лъбина 48
мара 88, 125
мел 84–85, 119
мелѝще 84
мѐлчина 84
меля̀к 84
мла̀мол 99–100, 123
могѝла 42, 110
могѝле 42
могѝлица//магѝлица 42
могѝлка//магѝлка//магьѝлка 42
могьѝлище 42
могьѝлче//могильчѐ//могилчѐ 42
мра̀мор 83
мрътва̀к//мъртвàк 61-62
мрътвѝло//мратвѝло 62
мр/ъ̀/твин//мъ̀ртвин 61
мървина 61
низина 90
νΈðüφü: Нѝрец 87, 123
нога̀ 67
нос 67, 116
носа̀р//нуса̀р 67, 116, 123
но̀сер 67, 116, 123
òблег 56
о̀бреш 67
обръш 67
обръ̀шина 67, 112, 123
о̀бръшинье 67
о̀враг 100, 111, 123
огледа̀ло 37
окоп 106
пад 90–91
падина̀ 91, 111
падѝнка 91, 111
падѝнкье 92
падинчѐ 91, 112
падѝнье 92, 112
па̀дище 91, 123
паднало̀чка 92
панаго̀н 57, 125
панѝца 92, 116
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панѝче 92
панѝчище 92
па̀ничка 92
пезу̀ль 83, 116, 125
пеклѝца 59, 123
пѐкльище 59, 112
перчиùн 50
перчѝнка 51
пѐтра 83, 125
печѝще 59
пеш, пещ 87, 112
пѐшка 87
пещера 87, 110
пеща̀йник 87
пѐщица 59
пѐщище 59
пила̀рище 116
планина̀ 34, 110, 122
*плат 63, 116
пло̀ча//пльо̀ча//пьо̀ча 81, 116
пльо̀чище 81
пльо̀чка 81
плюска̀вица 81, 112
по̀глед 37
подъгори¬ 67–68, 123
по̀дина 63
по̀дище 63
подло̀га 68, 122
по̀дмол 100, 111
по̀днога 67, 123
подножие 78
по̀жега 59
пола 68, 116, 122
полѝца 63, 116, 122
полѝчка 63, 122
полѝче 63
по̀лог 56, 122
поно̀р 100–101, 112
по̀рта 118
прева̀л 71, 110
превàлец 71, 112
превла̀ ка 71, 112
предѐл 52, 71-72
прѐкоп 101
прѐмак 72
прѐмка 72, 112
пресѐдлина 72

прѐсек 72, 112
пресѐка 72, 112
преско̀к 72, 123
прѐслап 73
прѐслоп 73
прѐфърла 73
прѐход 73
прѝгор 53, 123
*придоль 101, 123
прѝпек 59, 110
*припо̀н 56, 123
прѝпор 46, 60, 112
присо̀е//пресо̀е 60, 110, 112
присо̀йка 60, 112
присо̀йна 60, 112
присо̀я//пресо̀я 60
пробо̀й 52
прова̀л 92, 112
провалѝя 92
провалъ̀ц 92, 123
прова̀лье 92, 112, 123
провира̀лькя 73 , 112, 123
провръ̀тняк 73, 112
продъ̀нка 92
Прозо̀рецо 75
Прозо̀рчето 75
про̀лез 74
пролѐтник 60
прòлом 74, 110
пролу̀ка//пралу̀ка 75
прòмка 74, 112
прòрез 74
про̀пад 92–93, 112
про̀падък 92–93, 112
про̀паст 93, 111
просѐк 74, 112
про̀сека 74, 112
про̀сеч 74, 112
просѐченик 74, 112
про̀ход 75, 110
пря̀сика 74, 112
пуза̀лкя//пуза̀лькя 85
пу̀мпарица 116
пълз 85, 123
пъп 42, 116
пъ̀пка 42, 116
пьоча̀к 81

раздо̀л 101–102, 112, 123
раздо̀лец 101-102, 123
раздо̀лина 101-102, 123
раздо̀лчина 101-102, 123
ра̀зпадина 93
рътлѝна//ратлѝна/ 42, 110
рѐбро 42, 116
рид 42-43, 111
рида̀к 43, 112
рида̀р 43, 112
ридарчѐ 43, 112
ридарье 43
ридѐ 43
ридѝна 43, 112
ридѝще 43
ров 102, 111
ровѝна 102, 111
ровинка 102
ровинкье 102
ровинчè 102
ровинье 102
ровиня̀к//равиня̀к 102, 112
рог 69, 117
рогопѐч 60, 117, 123
ро́па 106
ропула̀к 85
ру́па 106
ръ/т/чѝна 43-44, 112
рът 43, 111
ръ̀те 43
р/ъ/тѐц//ъртѐц 46
р/ъ/тѝч 46
р/ъ/тѝчка 46
рътла̀к//рътля̀к 44, 112
рътла̀че 44, 112
свла̀чище 85, 111
сама̀р 78, 116, 125
седло̀ 78, 117
сип 85
сипа̀к 85, 123
сѝпей 85, 111
сипея̀к 85–86
скала̀ 81, 111
ска̀лье 81
склон 56, 111
скъ̀рка 75
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скут 93, 117
скутѐ 93
слъ̀бица 65
сорѝнало//сурѝнало 86
сориня̀к 86
сосѐдлак 86
спа̀далище 86
спу̀знало 86
спузнѝца 86
спуша̀ло 86
средѝль 69, 123
средобъ̀рдо 69, 112
средобръ̀дье 69, 112 , 123
средобъ̀рдина 69, 112
средодо̀л 102, 123
средо̀к 69, 123
средорид 70, 112, 123
средоридар 70, 112, 123
средорѝдина 70, 112
средоръ̀т 70, 112, 123
средоръ̀тина 70 , 123
средоръ̀тляк 70, 123
средоръ̀/т/чина 70, 112, 123
стена̀//стѐна//стя̀на//стену 117
стискàло 76
стол 64, 117
страж/а/ 37, 117, 122
страна̀ 56, 112, 117
стра̀не//стра̀нье 57
странѝца 57
стра̀нище 57
*стра̀шер 55 , 123
Страшнѝк 55–56
*струга 102–103, 123
стружище 102–103, 123
*стръ̀моль 57, 123
стълба//слъ̀ба//съ̀ба 64, 117
стъ̀рга/ стръ̀га//стра̀га 75–76, 112
суревище 86
сурка̀вица 86
су̀рканица 86
сухо̀дол 103, 111
*сушѐк//шушèк 103, 123
*сушѝло 103, 123
сушица 103
съ̀рт 45, 112
съ̀ртичка 45, 112, 125
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С³теска 76, 123
хенде́к 109
хрèбет 53
хребѐж 53
таслиджа̀ 83, 112, 125
таш 83, 112, 125
ташлѝя 83, 112, 125
ташлъ̀к 83, 112, 125
тѐме 48, 117
тепѐ 45, 112, 125
тепсѝя//тепцѝя 64, 117, 125
теснѝк 76, 112
теснина̀ 76
теснота̀ 76
тесноча̀ 76, 112
тига̀н 64, 117
тига̀нче 64
тѝкла 83, 117
тикла̀рник 83
тикля̀ш 83, 123
тово̀ль 81
товольѐ 81
трап 106–107, 111
трапѐза 64
тра́пец 107
тра́пище 107
трапли́на 107
трапли́нка 107, 112
тра́пче 107
трапчина́ 107, 112
тро̀халь 86, 123
ту̀мба 45, 112, 125
ту̀мбажик 46
тумба̀ра 46
тумбе 46
ту̀мбичка 46, 112
ту̀тма 44, 112
ту̀тмар 44, 112
тъпан//тупа̀н 64–65, 117
у̀лей 103
у̀плат 93
у̀рва 57, 111
у̀рвище 57
уро̀вище 57

у̀сад 86, 123
у̀садина 86, 112
у̀сип 86, 112
усо̀е 62, 111
усо̀й 62, 111
усо̀йка//осо̀йка//усо̀йкя 62
усо̀йна//осо̀йна 62
ухо̀, у̀ши 76, 117, 117
фунѝя 77, 117, 117
хендек 109, 111, 125
хрѐбет 53, 111
хребèж 53
хрид 43, 124
хълм 111
ца̀рина 58, 125
цѝркус 95, 111, 126
цървеня̀к 81
чакъ̀л 84
чал 54, 125
ча̀рдак 65 112
ча̀ша//чѐша 117, 127, 136
Ча̀шката 104
чѐло̀ 60–61, 117
челопек 61, 124
чо̀та 48
чу̀ка 48, 111
чука̀р 48, 111
чука̀ра 48
чукарица 49
чука̀рка 49

чукарчѐ 49
чукарье 49
чу̀кла 49, 112
чуклѐ 49, 112
чу̀клина 49, 112
чу̀клица 49, 112
чуку́р 109
чу̀кье 49
чу̀чица 49, 112
чу̀чка 49, 112
ша́нец 109, 126
шарампо́л 109, 126
Шѝлото 52, 117
шу̀пла 88
ю̀жек, ю̀жак 50
юк 50, 125
я́збинье 107
язовина 107
я́зовинье 107
яка̀ 58, 125
ялма̀н 58, 125
я́ма 107–108, 111
яма̀ч 58, 125
я́мбол 107
я́мбулче 107
яме́ 107
я́мище 107
я́мка 107, 111
я́мник 107
яму́га 107, 124
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OROGR A PHI C A L L E X I S I N T H E M I CRO TO P O NYM Y
OF W E ST E R N B UL G ARI A
(Summary)

The subject of the study is microtroponyms from Western Bulgaria, formed by
or with the use of an orographical term. Of particular interest are words that refer to
places for positive and negative forms. This is only a part of the geographical terms,
which are preserved in the Bulgarian microtoponymy collected during the time.
The orographical terms are extracted from almost 100 000 microtoponyms of
Lomsko, Montansko, Berkovsko, Beloslatinsko, Wrachansko, Botevgradsko, Pirdopsko, Samokovsko, Dupnishko, Radomirsko, Breznishko, Razlozhko, Gotsedelchevsko (Nevrokopsko). About 1700 microtoponyms have been sorted out and described
in detail and near 600 geographical apelatives – this is a sufficient volume, in order
to outline the main processes in the lexical system examined and their unique characteristics .
The analysis is based on the toponymized activity of the terms, on their areal
characteristic and their semantic. The issue of the interaction between the literary, dialectal and scientific terminological sphere of use of this layer of geographical
terms is also considered. A subject of examination are also the metaphoric terms in
microtoponyms.
The conducted research integrates knowledge from the area of lexicology, onomastics, dialectology, and geography, which leads the systemization of lexical groups
and subgroups to serve as new and comprehensive onomastic research studies.
Keywords: microtoponym, toponimization, orographical term
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