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Лексикално-семантични категории теренни имена
в България

1. Увод
Поради ограничения обем в настоящото изследване ще бъдат разгледани лексикално-семантичните категории само на теренните (местностните)
имена, а не на всички топоними. Независимо от някои общи черти с другите
класове топоними, теренните имена се отличават от тях по известни мотивационнио-семантични особености. В изследването е използван ексцерпиран
материал от всички излезли досега регионални топонимични изследвания
в България.
Досега в българските ономастични изследвания са правени различни опити за класифициране на теренните (местностните) имена от редица учени, като Ив. Дуриданов [1952], Й. Заимов [1959], Н. Ковачев [1987],
Л. Димитрова-Тодорова [2006; 2011] и др. на основата на предхождащи ги
класификации от изтъкнати слависти ономасти: F. Miklosich [1860; 1927],
O. Franck [1932], P. Skok [1921], Vl. Šmilauer [1963; 1970], W. Taszycki [1946],
S. Rospond [1957], H. Borek [1988], В. А. Жучкевич [1980] и др. Освен това
различни видове класификации са представени във всички регионални топонимични монографии. Най-често топонимите са разпределяни в два основни типа класификации: структурно-граматична и семантична, като обаче
елементи от семантиката са включвани в рамките на структурно-граматичната класификация, а формалноезикови елементи са внасяни в семантичната
класификация. При това винаги едната област остава непълно представена.
Затова най-целесъобразно е топонимите да бъдат включени и в двата типа
класификации съобразно тематиката на класификациите. При разглеждане
семантичната мотивация на топонимите за първи път в България се въвежда
от Л. Димитрова-Тодорова [Димитрова-Тодорова 2006: 216–223] и по-новата
разпредялба на Borek [Borek 1988: 51], която дава най-добра възможност да
бъдат обхванати и откроени различните семантични типове топоними.
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Предлаганата тук семантична класификация на теренните имена показва богатството от типове теренни имена Тя се различава от класификациите
на другите класове топоними. Въз основа на произхода на теренните имена
(т.е. от какъв вид име са образувани) и мотивите на номинация се открояват две основни групи и голям брой подгрупи названия: А. Деапелативни,
деадективни, деадвербативни теренни имена, имена денумералии или имена, произлезли от междуметие. Б. Депроприални теренни имена: деантропонимични и детопонимични (релативни имена според терминологията на
H. Borek [ibidem: 51]).

2. Деапелативни, деадективни, деадвербативни теренни имена,
имена денумералии или имена, произлезли
от междуметие
Деапелативните, деадективните и др. типове теренни имена се делят
на: I. Топографски имена, наричани от различните ономасти още земеписни имена, физико-географски имена, имена според природните условия.
II. Имена във връзка с човешката дейност, наричани още културни имена
или културно-исторически имена.
Към топографските имена спадат: 1. Имена от географски термин: Бъ̀рчината, Вàлозите, Вèждата, Длъбнùко, Долà, Лъкùте, Могùлките, Низинàта, Падùната, Равнùще, Чỳката и мн.др. 2. Имена от названия на почви
и минерали или във връзка с техния цвят: Белùлката, Бèлия кàмък, Гнùлниците, Кàменец, Кариèрите, Пръстнùцата, Сùнята пръст, Сùпея и др.
3. Имена от названия на растения и дървета: Брèстите, Бỳковца, Бъ̀зето,
Въ̀рбалакът, Габрàка, Гàбъра, Глòга и др. 4. Имена във връзка с отсъствието
на растителност: Гòлеш, Голешùна, Гòли връх, Гòли рид, Гòло бъ̀рдо, Лùсец,
Плешùвец и др. 5. Имена от названия на птици, животни и техни обиталища: Въ̀лча дỳпка, Гàрван дол, Кòнската могùла, Лисùчени дỳпки, Свùнища,
Съ̀рнево и др. 6. Имена според особения вид на местността или на обект
в нея: Висòка могùла, Дълбòкия трап, Крùва, Острèц, Окòлчеста ливàда,
Побùен кàмик и др. Към разглеждания тук тип теренни имена спадат и имената, възникнали в резултат на метафоричен пренос, когато «наименованието на един или друг предмет или явление се пренася върху друг предмет
или явление по силата на тяхното сходство, по съвпадение на един или друг
признак» [Шмелев 1964: 57–58]: Вèждата, Гавàнца, Дисàгите, Камùната,
Качỳля, Престòла, Пỳшката, Стъ̀пката, Трèпезник, Шàпка и др. 7. Имена по местоположение спрямо други обекти: Гòрник, Дòлното калè, Зад
баùря, Крàйни рид, Между пàтищата и др. 8. Имена по положение спрямо
слънцето (огрятост – неогрятост): Гюнèто, Мразлùв дол, Осòица, Пеклùца,
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Печенùко, Припекàвището, Присòе, Усòйната и др. 9. Имена във връзка
с атмосферни явления: Блъ̀снатия чукàр, Бỳрьово, Вя̀тровица, Громъ̀, Гърдобùката, Убùт кавàк и др.
В българската топонимия след групата на топографските названия важно място заема и групата на културните названия, които със своето разнообразие са огледало на дейността на човека в природата, и по-конкретно на
неговата битова, стопанска дейност през различните исторически периоди,
част от която е свързана с неговия религиозен мироглед или с неговата духовна култура.
В зависимост от разнообразието на стопанската и културно-историческата дейност на хората и нейното отражение върху топонимията в България
групата на културните топоними се разделя на няколко групи и подгрупи.
1. Имена във връзка със земеделието – основен поминък на българите в миналото. 1.1. Имена във връзка с вида на работната земя: Голя̀мата нùва, Нùвата, Нùвичката, Орнùцата, Пазàрска орнùца, Тарлàта и др. 1.2. Имена във
връзка с начина за получаване на работната земя: а) чрез изсичане и изкореняване на горите: Копàците, Коренàка, Коренèжа, Лòмището, Пънàкът,
Сèчена корùя, Требàкът, Чùстеното и др. Съществува и една група теренни
имена, създадени във връзка със запазването на горите: Брàнища, Брàнище,
Брàнището от брàнище ’гора, забранена за изсичане’ и др. б) чрез опожаряване на горите: Горелàка, Огорèното, Опàленото, Паленàкът, Пожарàко,
Пърлàка, Угорèлец и др.; в) чрез разораване на нови земи: Новинùте, Нòвите
нùви, Целинàта, Целинùте и др.; г) чрез оставяне за няколко години неплодородната земя да почива, без да е обработвана: Голèма орнùца, Орнùцата,
Орничàк, Орничàко и др.; д) чрез наторяване на нивите: Гноùще, Тòрища,
Торùщето, Торнàта нùва, Торнùцата, Торòвица, Ширòкото торùще и др.;
е) чрез разораване: Плỳговината, Плỳговините, Плỳжница, Плỳжницата,
Плỳг овасъ̀ ’поле за плуг’ и пр.; ж) чрез разделяне на земята на дребни участъци поради частната собственост: Делнùците, Крàйчето, Лехàта, Парцàлчетата, Парцèлите, Парчèтата, Пъ̀рви учàсток, Втòри учàсток и др.
Тук могат да бъдат отнесени и имената на местности, получени въз основа
на разграничаване на отделните парцели земя чрез поставянето между тях
на гранични знаци от типа на храсти, плетове, забити колове, камъни и др.:
Висòкия слог, Междàка, Междàта, Пòчката, Сùнурът, Слòга, Ширòките
сùнори и др.; з) чрез уедряване на земите, чрез обединяването им в трудовокооперативни земеделски стопанства (ТКЗС) в близкото минало: Блòка, Вèднината, Вèдничкото, Кооператùвната нùва, Ортàшкото и др. 1.3. Имена
във връзка с вършитбата на житни култури: Беглùшкия хармàн, Вèхтия ток,
Гỳмнища, Гỳмното, Гỳмощник, Тòка, Хàрманлъка и др. 1.4. Имена във връзка
с типа земеделска култура, засявана в именувания обект: Бòбенището, Грàховете, Ечмèнището, Жùтницата, Картòфище, Лèненище и др. 1.5. Имена
във връзка с вида на засажданите места: Бахчùите, Бостàна, Градùната,
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Зеленчỳковата градùна, Лàхналъка, Разсàдника и пр. 2. Имена във връзка
с овощарството и с вида на плодните насаждения: Овòшките, Прùсадите,
Фùданлъка, Крỳшите, Сливàка, Черешàка и др. 3. Имена във връзка с лозарството: Вùнена могùла, Грòзден, Лозàта, Лòзето, Марàшите, Мàточника,
Нерезùи и др. 4. Имена във връзка с розарството: Гю̀ловете, Рòза, Рòзова долинà = Долинàта на рòзите, Розовàрната, Рòзовец, Рòзово, Рòзов клàденец
и др. 5. Имена във връзка със скотовъдството. 5.1. Имена във връзка с вида
на местата за паша на добитъка и на местата, които служат за фуражна база:
Воловàрската мерà, Косенùната, Ливàдата, Лùстника, Мерàта, Пàрковото пàсище, Пàшата, Пладнùщето, Сенàрката и др. 5.2. Имена във връзка
с хранилки, солища и водопой: Водопòите, Коритàта, Кърмùлото, Нàпоите, Поùлата, Солùщето, Хрàнищата и пр. 5.3. Имена във връзка с местата за минаване на добитъка, по заграждения, за да не избягат пасящите
животни и др.: Врàтникът, Заградèното, Минỳшката, Огрàдето, Прòкара, Прòлеза, Прòмката, Стъ̀ргата и т.н. 5.4. Имена във връзка с различни
домашни животни: Биволàрски рът, Кòзница, Говèжди пътèки, Кòнското,
Магàрешко бъ̀рдо, Свùнски дол и др. 5.5. Имена във връзка с помещенията
за добитъка, предимно в планините, с помещенията, в които се произвеждат
млечни продукти или които са предназначени за пазачи на добитък: Бачùще,
Грàждовете, Кашкавàлницата, Кошàрите, Къшлàта, Мàндрата, Пъдàрницата, Хлèвището и др. Една част от тях са топоними, с които са наименувани кошари за конкретни видове домашни животни: Биволàрника, Говедàрника, Кравàрника, Овчàрника, Свинàрника, Телчàрника и др. 6. Имена във
връзка с пчеларството: Кòшерен, Медàрнята, Пчелàрско пòлье, Пчелùнище,
Пчелùнски рът, Пчèлнико и др. 7. Имена във връзка с бубарството: Бубàрник, Бубàрника, Бубàрнико, Бубàрниците, Пашкỳлницата и др. 8. Имена
във връзка с лова: Авджùйската чешмà, Лòвна лъкà, Лòвна спùрка, Лòвната хùжа, Лòвната чешмà и др. 9. Имена във връзка с риболова: Рибàрника, Рибàрица, Рибàрци, Рùбен, Рùбник, Рùбното èзеро и пр. 10. Имена
във връзка със занаятите. 10.1. Имена във връзка с воденичарството, широко застъпено в миналото в бита на хората: Бèнта, Вàлцовата воденùца,
Жèрката, Жъ̀рньовница, Караджèйката, Кèлевата воденùца, Мèлницата
и др. 10.2. Имена във връзка със занаятите, свързани с водната сила: Валèвиците, Точùлото, Чàрковете и др. 10.3. Имена във връзка с рударството: Вùгнището, Мадàна, Плàвило, Плакàлница, Рỳдищата, Самокòвището, Сгỳрището и др. 10.3.1. Имена във връзка с добивания метал: Златùца, Злàтцето,
Бакъ̀ра, Срèбърна долчùна, Желèзница, Медèт и пр. 10.4. Имена във връзка с добива и преработката на дървесина ‒ Бичкиджùйницата, Влàчището, Дървàрския път, Дъскорèзницата, Сèчището, Стрỳжната, Тàлпата
и др. 10.5. Имена във връзка с въглищарството: Въглищàрски дол, Гàрище,
Жùжните, Куùята, Курùло, Кюмỳрица, Тỳрлата, Щèтина и др. 10.6. Имена
във връзка с производството на барут: Барỳтницата, Барỳт дерменù, Ба-
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рутчùйницата и др. 10.7. Имена във връзка с грънчарството: Гръ̀нчевица,
Грънчàрите, Грънчàрница, Чòмлекчия и др. 10.8. Имена във връзка с производството на вар ‒ Вараджùйницата, Варджùйниците, Варенùца, Кирèчницата, Кирпùча и др. 10.9. Имена във връзка с производството на катран:
Катранджùйка, Катранджùйски дол, Катранджùкя, Катранджùйското,
Катрàнцата и др. 10.10. Имена във връзка с каменарството, добива на пясък, пръст и глина: Гнùлника, Кàменната кариèра, Каменолòмната, Мèката
кариèра, Пръ̀стницата и др. 10.11. Имена във връзка с търговията: Баждàр,
Пазàрския път, Търгòвска нùва, Търгòвското, Чаршùята и др. 10.12. Имена
във връзка с ковачеството и подковачеството ‒ Ковачùца, Налбантлàри, Налбàнтовата и др. 10.13. Имена във връзка с коларството (арабаджийството)
и кираджийството (превозване на стоки с кон или кола): Арабаджù даямà,
Колàрево, Колàрката, Колàрския път, Колàрца; Кираджùйския мост и др.
10.14. Имена във връзка с производството на тухли, керемиди и цигли във
връзка със строителството: Керемидчùйницата, Кермидàрка, Кирпичлùка,
Тухлàрната, Циглàрницата и др. 10.15. Имена във връзка със строителството: Дюлгèря, Дюлгèрска бачùа, Дюлгèрска воденùца, Дюлгèрски орнùци,
Зидàрци и др. 10.16. Имена във връзка с кожарството ‒ Табакханàта, Табаханùте, Табàците, Табàшки мост, Шòпова табàн и др. 10.17. Имена във
връзка с даракчийството: Дарàка, Дарàков мост, Дарàците, Дарàшка вàда
и др. 10.18. Имена във връзка с производството на седла: Самарджùйското,
Сарàча, Сарàчкио клàденец, Сарàчкото, Сарàшка корùя и др. 10.19. Имена
във връзка с производството на казани: Казанджùйницата, Казанджùйски
дол, Казанджùйското и др. 10.20. Имена във връзка с клането на добитък:
Касàпник, Касàпнята, Касàпски дол, Касàпското, Клàницата, Сàлханата
и др. 10.21. Имена във връзка с други занаяти, застъпени по-слабо в теренните имена, за част от които съдим по прякорите, от които са образувани
топонимите: а) производство на свредели: Бỳргуджийката и др.; б) гребенарство: Гребенàрката; в) медникарство: Бакърджù гьол ’медникарска локва’ и др.; г) калайджийство: Калайджùйската чешмà, Каладжùска ливàда
и др.; д) производство на каци: Кацàрницата, Кацàрска махалà и др.; е) производство на гайтани: Гайтанджùйницата и др.; ж) производство на сапун:
Сапунджùска бàра, Сапунджùски дол, Сапунджùйското.
Към тази сравнително голяма група имена влизат и такива по други редки занаяти. 11. Имена във връзка с постройки и съоръжения на човешката
дейност, като порти, огради, единични къщи и пр.: Врàтнята, Кантòна,
Колùбата, Огрàднята, Пирамùдата, Плетнùк, Стàрата плèвня, Чардàка,
Хàнчетата, Шосèто и др. 12. Имена във връзка с пътища, пътни съоръжения, крайпътни наблюдателни постове, бродове и пр.: Беклемèто, Бèров
брод, Вàрдата, Гечùта, Конàчето, Летùщето, Мòстчето, Нòвия път,
Пъ̀теката, Стрàжица, Стъ̀лбите и др. 13. Имена във връзка с исторически и археологически обекти, укрепления и пр.: Градùще, Истикàмите,
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Калèто, Крепосттà, Метирùза, Окòпите, Пàметника, Тàбята, Хисарлъ̀ка
и др. 14. Имена във връзка с гробове, гробища, некрополи и лобни места:
Брàтската могùла, Грòбищата, Грòбницата, Латùнския гроб, Мàшатлък, Мезàра, Тюлбèто и др. 15. Имена във връзка със случки и събития:
Войнùшка корùя, Гърмèния блок, Заклàния човек, Заклèтата корùя, Мòмина стенà и др. 16. Имена във връзка с култови обекти ‒ черкви, манастири,
параклиси, кръстове, оброчища и пр.: Джамùйския мост, Кръ̀ста, Лàзарнята, Манастùр, Мусалà таш, Обрòка, Светù Илùя, Текèто, Черкòвището и др. 17. Имена във връзка с легенди, предания, религиозни представи:
Джùнов дол, Змèйова дỳпка, Имàнето, Къ̀рвавия дол, Мàркова стъ̀пка,
Русалùйски грòбища и др. 18. Имена във връзка с обществени движения
‒ религиозни или съпротивителни: Богомùлски грòбища, Бỳнкера, Комùтски кòрдел, Партизàнска пещерà, (Х)арамùя и др. 19. Имена във връзка
с поселищните отношения в миналото, свидетелстващи за наличието на
селища в миналото: Вèтото сèло, Градèц, Двòрища, Пустосèл, Стàри
юрт, Стàрото сèлище и др. 20. Имена във връзка с поземлени отношения
в миналото: Бèйските нùви, Вàкувската мèлница, Кавгалùйски учàсток,
Казиòнното, Чифлùкя и др.

3. Депроприални теренни имена: деантропонимични
и детопонимични (релативни имена)
Деантропонимичните теренни имена се делят на няколко групи: 1. Имена от единични антропоними ‒ посесивни и паметни (мемориални). 2. Имена от събирателни антропоними, произлезли от антропоним. 3. Имена от
събирателни антропоними, произлезли от апелатив.
1. Теренните имена или т.нар. посесивни теренни имена от единични
антропоними много добре представят частнособственическите отношения
в миналото, които след политическите промени през 1989 г. отново се възстановяват в България. Те най-често носят в себе си името на собственика на
местността, която именуват, или името на собственика на обект в нея. Този
тип имена са многобройни и се делят на няколко групи имена: 1.1. Изцяло
от лично име: Братвàна, Бỳгдана, Гергùна, Димитрàш, Дрàгни, Кръстùна,
Пàвля и др. 1.2. Изцяло от прякор: Бурмàта, Гъ̀зетата, Кàраджата, Кòбакчията, Кòзар, Късъ̀ра, Самỳра и др. 1.3. По андроним: Бàбината Йордàнчина нùва, Васùлица = Васùлината нùва, Гàньовчината нùва, Дàскалчината
башчùя, Мàрковчина гроб и др. 1.4. По лично име: Бàньов кàмък, Алèксьовата къ̀щичка, Андòновия боàз, Андрèйовите кошèри, Бàньов кàмък, Бèлчовото пладнùще и др. 1.5. По прякор: Бъ(х)лèвата воденùца, Гъ̀ркова врàтник,
Дàскаловата воденùца, Дàскаловата горà, Костùлковото лòзе, Пипèрьова-
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та воденùца, Сланùнкова чаùр и др. 1.6. По фамилно име: Коджàовата воденùца, Коджà Сланùнковата ливàда, Кòлчовата корùя, Кòтьоолу, Сàрова
трап и др. 1.7. Паметни (мемориални) имена: Караджàта, Стàмо Кòстов.
Тези имена са сравнително малко. Най-често с тях се именуват железопътни
кантони в полето. 2. Теренни имена от събирателни антропоними по родово име: Бèберев кулàк, Вàнкоолте нùви, Дрàговската чешмà, Козàровския
кулàк, Тòйовската могùла и др. 3. Теренните имена от събирателни деапелативни антропоними се делят на няколко групи имена: 3.1. По етноними:
Бèджане, Влах тарлà, Карàкачени = Карàкаченските колùби, Кумàнца,
Македòнското, Татàрските нùви, Тỳрската бозалъ̀чка, Черкèзки нùви и др.
3.2. По служебни (професионални) имена: Бùрниковата крỳша, Бакàлската
махлà, Белбèр пунàр, Даулджùито и др. 3.3. От жителски имена: Горỳнни,
Дèрнени, Рàщени. Последните теренни имена са старинни. Те показват, че
назоваваните с тези имена местности са били в миналото населени места.
Детопонимичните теренни имена също биват няколко типа: дехидронимични, деойконимични и деоронимични. Те също се делят на няколко
групи: 1. Подновени имена с метонимична функция, възникнали в резултат
от промяната или разширяването обсега на името върху съседни обекти:
Колокòч (река) > Колокòч (връх). 2. Пренесени имена от по-рано назован
друг обект поради някаква прилика с него, т.е. имена с метафорична функция: Дòбруджа (плодороден район в Североизточна България) > Дòбруджа
(местност с плодородни ниви). 3. Имена с диференцираща функция: Гòрния
Сòпот и Дòлния Сòпот. 4. Имена с локализираща функция, която служи
за определяне положението на новоназован обект спрямо друг вече назован
обект: Над Бàлко, Зад Укрàйна, Под Гòрник. 5. Паметни (мемориални, наричани още и възпоменателни) имена ‒ пренесени в памет или в чест на място, свързано с историческо събитие или с друго емоционално съдържание:
Октомврùйска революция, Пèткова бỳнкер. 6. Вторично възникнали имена
чрез структурно преоформяне на теренни имена или на друг тип топоними:
Добросèл > Добросèлската могùла, Елèново > Елèновския блок и др.
В особени групи могат да бъдат отделени имената от: 1. Изчезнали апелативи или прилагателни: Джỳгела ‒ от изчезнало нарицателно джỳгел ’чукара’, запазено като нарицателно само под формата джỳглина със същото
значение; Свещù плаз ‒ първият компонент е от изчезналото днес прилагателно свещù от апелатива свещ. 2. Изчезнали значения на живи думи в говора: Песнùца ‒ от апелатива пес с изчезнало днес значение, който днес се
използва само със значение ’куче’. 3. Редки живи думи в говора: Теклùцата
‒ от апелатива теклùца ’жилава земя’, запазен в говора, но изчезнал в други говори от страната. 4. Изчезнали лични имена в района или в страната:
Димитрàш ‒ от изчезнало лично име Димитрàш, чиято основа е запазена
в личното име Димитрàшко; Дòтко тарлà по изчезнало лично име, производно от рядко срещаното днес име Дòто. 5. Изчезнали прякори: Костùл-
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ковото лòзе ‒ от изчезнал прякор Костùлката, от който е фамилното име
Костùлков от друг регион. 6. Изчезнали родови имена: Тоташлàр ‒ от изчезнало родово име Тоташлàр, което е по прякор.
В отделни групи могат да бъдат отнесени двузначните и многозначните
теренни имена, имената с несигурна или с неясна етимология, както и имената от чужд произход, заемки, калки и полукалки.

4. Заключение
Обособяването на семантичните категории теренни имена в отделна
група е обусловено от онимичната специфика на топонимите и от свързаната с нея мотивация в акта на назоваването. Всеки топоним възниква въз
основа на присъщ за назовавания конкретен обект мотивиращ белег и при
семантичната мотивационна класификация се откроява ясно мотивационната връзка между топонима и назовавания обект.
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Topical classification of semantic category of place names in Bulgaria
(Summary)
This paper deals with lexical-semantic categories of place names in Bulgaria which distinguish
from the other categories of toponyms by some motivation-semantic characteristics. On the basis of
the origin of the place names and the denomination motivation are differentiated two main groups
and many subgroups of names. The first main group includes place names derived from appellatives,
adjectives, adverbs and numeratives. Two types of names are differentiated here: topographical and
cultural, which split into a large number of subtypes. In the second main group are included the
place names from proper names which also have two basic types of place names from anthroponyms
and from toponyms to which refers a number of subtypes. Many other semantic categories of place
names exist too, among which are the single meaning and double meaning names, the names with
uncertain or unclear etymology, the loans translation and others.
Słowa kluczowe: nazwy terenowe, toponimy, motywacja nazwotwórcza, kategorie semantyczne.
Key words: place names, toponyms, denomination motivation, semantic categories.

