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Предг.овор 

След 1са.п10 издаде п11ез 2000 година „Речиик па ,пурскuт.е 
ду.ми в coвpeмe,irt·U.Я бъ.лгарски печат " и успешно зaiцumu док
торска дисерl'nация 11.а CoЩtJJna rпема , д-р' Вее.ела Кр1,,сп1ева 

1-tamp)11u.1 и 11ек.си .кографскц oni.un, и д-ьлбокu 11.озн.аиил п,а лек

сикология. за да ни представи пов по-бага,п и по-обе.л1ен реч
ник с двайNо повече лексеми - в първия те са 555, а B'Q0 вт.о
рu.ч - 1200, при това с ivJ/1/.0гc по-пълпо тъ,дКJtване иа турциз~ 
м·и111е в съвременния български ,езz.1.к u с много пове~1.е и 110-
разнообразии прим.ери не само от публuцuстич1и1та, но и оп1 
xyд(X)iitec,nвeNama рr!ч. 

А в1порката доказеа,. че <:'6е:рел1енната разговорна реч у· 
иас пази и, при апалогuчни условия O1n мина.лото и сега, ре

активира турцизмu,п.е. Вс1;:,щн,о,ст колкото и да се отричат· 

1пурцuз.л1uте в 6-ьл.гарския език к.а1110 беле~ за ниска култура, 

те и дпес, а мо:;-1се би и в бъде.ще, ще запа:-1,ва,т своята сила 
и .Jteuлaвocm, зn да рису..ват и бuчува,п отр~tцател.ни .лвле,1ия 
в нащаrпа деiiстви.111елност. flесл;rчай,,о турцuзл1ите живеят 

и в , .. ьседн.u балкански езици - сръбс,сu, хърватски., ел:ове.нск.u, 
босненски, ру.мъwски, а116анскu, а с1:,tцо, разбира се, и в так.а 
наречен.и.я л~акедо1-н::ки език. По-малк·о са проиuкнали и са се 

запазили те, как.то свидетелстват е:зиКQвf:ди, ff гр-ьцкия език. 

Най-силно, u непосредс,пве,10 е било влиянието ыа .1пур,ск.uя 
вёр.,.'<,у бъ11·га1Jския e.1Ltк., за1цото България зае.,wа cpeдuuiнo л1яс-

1'r20 на Балкански.Ji полуостров u е би.да ,1од турско владu.ч.ес-
1nе() най-д'ЬJtго вре1ис - п0:ловu1-1 хилнд0:л.е,11uе.. 

Д-р В. Кръстева yмec1rr1-10 посочва, че не вси чки турцизми 
uма,п ornJJuцa,nr:лнa се1иан,пи1<а и експресия. Еднц част от тур= 

цизми.те като: долап, .одал, боя. чорба, ,софа, mef-lд.?icepa·, фи

шек, .Jсалва.. п1аратор1 сиNд:,к.•и.р , ях1-1ия, сер·гtLч, ,сазд"оJJМа u др. 

в българския CЗ'UI( сц н,еутр.ални по сrпилисп1ическ.а 06агре1-1ост 
и се от1-1ас11111 къл1 ,пак.а наре1,енаrпа долttйцtuа JU!1ccuкa. Разбира 

се, че trJJ'PЦUЗMlllne с оп1ри,цаrпелна се.л,шнтика NЯJ11am мяс,tJй в 

изис.каиа1па , вu.coкonoe111.uчullma, ку!lmурпап1д реч. ffQ 111е .само

гъщо средство за изобли.чеиuе, з.а. vс.N~иван е, за ос1:,,Jк:.дане на 



не2.ативн.u явле11uл, затова се noяeJu1am най-честа В'Ьв фейле

тони, памфлети u пародийни прои.эf!еденuя.. С mJ1x itecmo се 
воюва срещу политическите противници с цел да бъдат уяз

вен.и и по-остра критикува.ни. 

От „ T'ЬдKQtJen речник." на д-р В. Кр1:,.стева чи.та1пелят ще 
узн.ае, ч:е н.якоu турцизми са придобили в бъ.11гарскил език от

рицателна ек.спресия,. док.ато в самия турски език 1пе са ,неут
ралн.u. Ако вземем думата ,; тайфа", ще видим, че на турски 
т.я означава „екипаж"', ,,свита". Под()6на участ имат и дру2u 

турцизми, като „тараша " на турски означава„ цuстя", ,,пре
чис,пвам": ,,чалга" - ,.музика", ;;свирене"; ,,шаш·к.ън '1 пък ЗН'{J. чu 
в турския. език „ изумен", ,, смаян '\ .и др. Голяма час:т от· тур

цизмите обаче и ,,з д.вата· езика са с не·гатиена семан.т.ика. 
В Peчituкa читателят ще открие немалко любопитни .яв

ления., свързаии с турц.из.м·uте в нашия език, което е заслуга 
на комп,етентн.ия автор. Може да се каж·е, че всеки, който 

пр.ави аиа.лuз на художествен, или публицистичен т,е.кст у нас, 
ще има неизбежна кужоа от 1,Т'ълковен речник на турцизА1ите 
в ,българския език" на д-р Весела Кръстева. 

Доц. д-р Константин Попов 
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Няколко думи за турцизмите 

Евалл.а, а,иколсун, моето .А,tомче, давай так.а! 
(в . .. т·руд .. , бр. 127! 20001 с. 9). 

Пиенето краси чоеека, махмурлукът го, грози 
(в . .,24 часа", бр. 348, 2001

1 
с. 21 ). 

Опозиционно сини кьорфuш:еци 

(в. ,.Труд"\ бр„ 200,. 200] , с. 1 ). 

Ще има и нова размян.а на ролите в политическия калабалък 
(в . . .,Вест.н.ик за женатац1 бр . 52, 2002, с . 2). 

Дюшеш ще ни дойдат тия 5 милиарда долара, които 
царски хора са уредили от apaб,c1{ume монархии 

(в, .,24 ча.са", бр. 179, 200l. с. 10). 

Но защо, бе, д;ж:ан.ъм, сините cf!. сетиха за това, когато 
мu!-laxa в опозиция 

(в. ,. Труд ... , бр. 2:89, 2002, с.. tt ). 

•:• Берекет 1Jepcun, Соколе, ама и 10% стигат! 
(:в. ,,Труд", бр. 256, 2002, с. -3). 

•:• .Кю1пекъ1п на .,,Гер·ен.а" е безспорният номер 1 
(в . н Труд", бр. 1191 200 l, с. 37) .. 

•:• Трен.чев- - фrJ~иекь111 

(в . . ,,Нощен 'Труд'\ бр . 79,. 2000, с. 4). 

•t♦ Абе, ,а.лаuкоол.у - свеm':Ьn1 on1дllfJF-la с измислил npa:6uлa1rta 
J-La т_руда и капuп1ала 

(в. ,., Труд'1, бр. 154. 2002, с, 1 ), 

Това са .извадrси от различни ве1стниuи и ако продължа да rи 
изре:>I<дам. съм сигурна в ед1-10 - LПе аямз. да ви отеrч:а . А то,ва ,е 

зна\(, 'fe род.нат·а ии публицистик:а се е освободила о"Г !1н1з:ноlfн1ата 

свръхиормаТИDноаr н.а близ:r<отQ минало, кс,ято 11е допускаu1е упот

реба н:а турциз.мп :във :вестниците, в радио- и телевизионните пре
давания:. Многобройните думи 01 турс:ки nроизход1 функционира~ 



ли в оитово-разrо-ворнага ни реч от веко\Ве цасам. през последни
те години се редуцираха до относително малоброеэ,,, но постоя

нен състав. ко;йто включва пр~димно е·моционалво-експресивва и 
оценъчна. лексика. 

Рязкото нах:лу:вале на турски лехсикални ,елементи в масме
д~йното пространство nр·ез периода на преход към демокрация 
:в страната ни па.мира: обяснение в, контекста на историческия 

момент и ,общественото развитие от 1989 r. до наши дни . . ,,,Ето 
епоха, :която ми дава веизчерпа~м материал за бай Ганя:" - от
бе.дя.з.ва Але;ко. Тази оценка е валидна в пълна сила и днес -
епоха на политически произвол, еснафщина; рут:ветr.т-иство, ке

,лепир,.щ,жи:йство, далавери, бабаитлък. Любопитното ct че заед
но с я,влението се възвръ,ща 11 езикъ1r. 

Като елементи от чужда ез.икова система турцизмите: са дъл
боко вкоренели :в с-ьзна.н,Ието .на б-:ьлгарс:квя народ. Терм.ин'Qm 
турqизъ.м оз.на-ч,ава пряка лексикална заемка orn турс,ки ез-ик; 
в това число и д умц, които uма,п езиков а,;алог ,0 б;ьлгарски.я 
език. Към т.ях се причисляват и ду.л,tите Qm tJpaбcкu и персий
ски проц.зход, премuн.алu в езика ни посредством тур·скил ез·ик 
като едuн.иц.а от турската лексика.л.иа система. 

Повечето турски- думи,_ които нямат синоним в съвреме:н
ния бълrарски език, се възприемат от носителите на езика .като 
домашни: г·ювеч, капак, кanak. дюшек, ч.адър, чор.ба, .кофа, тен
д:ж:ера, сандък и др . Останалите турцизми са се сnепиали.зира
ли за изразя.в.ане на опреде.щ,еио. в гrовечето случаи неод,обрител -
110 отп,оше:ние към предмет-и и явления от де.йст.JЭ.ител.ността: за 
,в.алuя, борсук, баб.аит, чукун.дур, би.лък, чешит и др. В съзна
нието на бълrарина те се свързват трайно с ориенталския бит. 
нрав:и, .и „табиети" от r,одините на османското в:ладпчество. 

Турските думи откри10ат богати възможности за ексmресив
но представяне наднещната действителност, коr.ат,о социалната. 
среда и икономическите условиJI раждат „.героите ва новото вре
ме~' - онези, които правят „далавери'\ жив~ят от „руш,ветu", 
търсят „келепирец••. 

Особено място в езиков.а.та практика на жур11алистите зае
мат турцизмите, ко.ито в повечето сдучаи н.а уnотреб,а оказват 

силен eмorr.иoil:fa:лeн е-фе..кт. Поради грубото потъпкване на вор~ 



м.ативната стилистика нsrкои лингвисти приемат този, ефеJ<Т като 

анти,естетиq,е.ски. Но точно това превръща б~налняте факти ~ли 

оч.евидните ИЗ1';Пitл:ица в атрзкrивнс внушение със силно, ч:есто 

неочаквано въздействие върху адре,сата. Според статия във в .. 
24час.а'•от27. 05. 199.8втнрцuз.л.;.uтв J,t.Я.Ma t.iu -· лд -а...,ид · о. Т,,., ., .7. . - п _. Щv р_ ~ _ .,щ . ., 

са в езика ни вече 6 века , те гD красят и обогат.ч.ват„ Някои 

с::а па-сочни от бъ,лгарските им_ синоними и затова с4 живи . 

Засилената употреба на турски думи в езиJСа Н!И ,до!Казва тях

ната необх,одимост и право на същ,ес.твуване. През последtrnте 
години отиосител!!ият брой на турциз.мит.е~ битуващи в езика на 

съвременния (освободен от догми) печат, е сравнително посто

янна величина. Но тук тря.бва да направим едно у1очнение -
става дума ,само за определени списания и вест.ниuи. а не з·а 

цма-r.а журналистическа продукция. Има тясно специализирани 

издания, цр•и li:оито употребата FJa турцизми е ря-д:ко срещано 
явление (в. ,,Държавен вес:rник", с □. ,.,ма~1а'\ в. ,,Монитор·\ 

сп. ~ 1Моят прияте:л кучето'\ сп . ,,Бела;\ cn . .,Девет месеца~~ и др.) 

Ре:дица факти ни дават основание да мислим, че засилената 
употребата н-а турцизми не е хаотично л:вление, а строго зако1:10-

мерна необходимост за адекватно'fо пресъздаване на политичес:к:а -
та, социалната .и ико~омическата ситуация в стра.1ц1та. От страни

ците на всекидневниците., от радиото, от телевизионния екран ин

формационният поток ни залива с най-парливите въпроси на де:
ня .. За тези „rорещи" н:ов1,п:;жи е необходима нова, н~стандартна 
изразност, която да влее допълнителен емоционален момен7 в 

съобщението. Заглавията. 1-11а статии1rе 1 редакuионните :коментари, 
лич:н!Ите журналистически _ц чвтателски пQзиции, т. нар. ,,жълти''~ 

но:вини най-активно си служат с ,урцизми, к:оит,о функuиОihпрат в 
разговорната реч като емоционално-експресивни маркери. Чрез 

тях се постига не само по-оригила.Jilен :изказ. но те: са удобн:о сред

ство за изразяване на негативно отношс11ие към коментирания 

аб~кт или я:Rлея.ие - фамилиарнич.еJ;tе, изобличаване, оIСарикату

ряване. Затова те се появяват с- особена честота ,э, :периоди на 

политически, социални и икономичес'К}j !Кризи , когато обществе

вото .мнение може ле·сно .ща бъде манипулирано. 

Често смисълъ1' на дадеп литератур,ен те:кет е неясен, пора

ди употреба на турски думи. ч.ието знач,ение е напъл:но J1.епозна-
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то за. младия читател. Сериоз,ни затруднения в то:ва отношение 
имат ,седмокласви·цит:е. Достатъчно е д:а цитирам „Маминото 

детенце~~ и „Хаджи Ниqо" на Любен К:аравелов, ~,до Чи:каrо и 
:н;азад" па .Алеко КопстантиБ'()!В, ,,,Една българка" на Иван Вазов~ 
хоито са изпъстрени с турцизми, р.ч;д:ко ср~щаяи n- днешния е~ик. 

Тези трудности ще бъдат пре.одол,ени с помощта 11а 
nредла.ган.ия Т~мнQqен. речник на .турцизмите ~ бмгарскил 
език. Речникът е полезен още за ж;:урналuсти и за всuцкц 
он11зи. които· проявяват афинитет към колоритните, ко.1исо
то чужди. толкова и· бл ,uзкu за б~лгарuна турциз.1,,1.u,. 

Д-р Весела Кръстева 
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СТРУКТУРА НА РЕЧНИКА 

ЛQради твърде сложния характер на езика, в кой1rо непре

къснато се из-върнmат изменения от едно или друrо естестs;о, 

съставянето на р,ечник ва турските думи в съвременния бълтар

ски език е ·извънредно трудна и отго,ворна задача, плод на дъл

rогодишен труд„ 

В Тмновеп pe'tlnuк на турцизмите в бмга_рския език са 

включеЮ:1 1200 турски д:уми., кат,о с.а дадени : 

•> българско, и турско знач:е:ftие на думата; 

•%• граматическа характеристика; 

•:.♦. стилистич.на стойн.ост в бъ.пгарекия език; 

•• .... етимологични 1бележки; 

,:. илюстративен материал от печатаi радиото, телеви~ 
зията, :художествен:ата литература, фолкл:ора и др. 

С.Jilовникът съ.държ{¼ най -попу.дярните, останал:и живи арез 

вековете турци3ми в български.я език. малък бро,й диалектиз:ми 

и ост:арели 7урс:ки думи, които спорадично се появяват по стра

нвците па съnреме:нния печат или се· с::рещат 'В художествена'Т'а 

литература (става дума за произведения. nо~rоля_мата част ot 
мо.ито ое изучават в училище). 

Към корпуса от турски думи са причислени и думите от 

ЗIJ)абски и персийски 111роизход, които са uреминали в езика ни 

nоср,е.дст:вом турск.ия: език ка-то единица от турската ле!l<сикалпа 

система. Думи от арабски произход, nрицадлежащи към между

н.ародната култу_р11:1а лексика и проникнал.и в Бълrария по други 

пътища, а не посредством турския език (алко.ха.л., алхимия, бе~ 
з.uр, алманах, алгебра и др.) не са ВЮ1ючени в лексикал!flия ма
си-в . Не са в:ключени и турски думи,. получени~ в резултат на кон~ 

таминация: между българска ил~и чужда неориенталска коренна 

основа и турски наставки. 

Думите са подредени no азбучен ·ред. Обяснението е кратко , 

с цел изясняв.а.не на семантичното съдържание, без ,да се търси 

енцимопедичвост лрп □ред·с.тавяне на понятията. 
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Грамат.ична'та ха.р.актеристи.ка сочи лексm<ално-:rрама~и
ч:еската отяесе:ност. . При съществителн ите имена тя е предста

:ве.на с J<атеrорията род. Граматична бележка същ. се подразби= 
ра от посочването .н.а рода -Към съществителните - .м,. , 'JК: . • ср. 

Ф1ормата за М11О)кествено чи:сло се отбелязnа с мн.. При .н:sпсо:и 
думи се дават в скоби дублетнй форми, като тълкуването е 
~,щно. 

Стилистичното разслое11ис tJa речника определяме според 
дв:а показателя:: 

J. Функциониране на дум.ата в дадена разновид·ност на речта 
(сфера на употреба). 

2, Емоционално-ехспресивн:ите и др1уги приз.наци на стили,с
rична обаrреност„ 

Към думите, ч:иято употреба е о.граничена в ,опре.делена об
ласт, са дадени стилистични бележки: 

• Когато дум.ата или едно нейно значение се упо1тр,ебя
ват П,Реnимно в неофиц11алната. битово-разговорната 
реч, се дава хара:ктеристика с бележката Ра.з:г, (= раз

говор.на дума, разговорно значение). Тази бележи.а се 

поста.вя при ду1vrи и значения, които се: отличават с по
вече ж~иn:ост :и фамилиарност. 

• Ако думата съrцеству:ва tз някои диалекти и се употре
бява е: книжовви:я език, се въвежда 5ележката Дuал. 
( = дума или значение от диалектите) . 

• :Когато имаме дума, излязла 01r употреба, поради из
чезването на предметите и явленията, които тя: назова~ 

ва, я бележим с И с тор. ( = п.стор1-1зъt-f ). 

• Ако да.д,ена дума е остаряла от rле..ttище на КIIИ)коания 
е:з:и1<! въвеждаме бележка Остар. (= остаряла дума}. 

• Ако думата или едно 1,ейно значение се употребяват в 
рамките на lfИП<оя социална, професионална и друг.а с-ру

па, се дава хара1<теристика Жарг. (= жаргонна дум.а. 
:ж.a.prorrнo зJrа.ч е:н·ие). 
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Базата данни е съставена oir турски заемки , които _в по-го
лям.ата си qаст са стилистично обагрени .. Емоuи:оналната отсяп

ка н:а думата или на отделно н:ейJ-Iо з.на!;jеr1ие 0тбеляз1:I,Нvtе с: 

• Преиебр .. (= дума с пренебрежителна стиШ1стична ню
ан сироiВка). 

• н:е()добр. (= дума с неодобрителна стилис1'ична нюан -
сировка) . 

• Гру.бо (= дума с груба стилистична ню.анс:ировка). 

• Ир-он. { = дУМа С ИрОНJ.lЧIЗа СТИ.lf11iСТИЧ:На нюансировка}. 

• Обидно, (= дума с обилна стилистична ню,апсировка).. 

• Нов. (= дyJv1a с ново .зна t~ени·~. поя.вило се наскоро). 

При думи , които имат са:мо номинативно знач:ение и не из.-

р.а зЯ.-ват чувства или волепи по11буди 1 отсъства :маркер з:а стилис
тичн·а обаrрен()•ст. 

Турската дума се изписва с ориr·иuаш:11а1'а и графика „ Кога
то дум.а.та е взета с бJi!Изко знач:ение и форма , посос~ваме направо 

1пур. (= турсl{и ези1,), .В случаите, когато nредставена~а дума ,е 

дериват на турска заем:ка, т. е. 111ретърnяла е: no-roлeм}t фонетиtt

ни !ИЛ!И. морфологичн:и проме•ни. бележим от тур .. {= дума , по

лу11:1е на от 1урс:ка слоnообраэувателяа основа) . 

При тълкува1}е на думите си служим със следните видове 
дефи-ниции: 

•:• 01~иса1пелна дer)junuцuя - .думите се: тълкуват оnи са
т,елно, с по-кратка и: по възмо,кнос.т по-ясна дефини

ция, в която се обхващат някои от най-яркит,е пр изнаuи 

на понятието; 

•:• синон илrиа дефиниция - тълкуваме думата с равнозначни 
сиfliон.ими от съвременния кни1ко:в,еи език. Диференциал

пият характер на речника и неговото предназна1Чение на

лагат при обяснение на значението на думите u1ироко да 

се използва с.:иJ110:н_имния:т начин, тъй като мноrо от ryp-· 
nизмит~ имат съответсrвия Б съвреС\lfенния 1п1 ю-rи,ковен 

С'Зm<. Когато думато е вкл.юУена -във фра'Jеалоги:п:,,1и, сл•ед 

гра!\1а'fичес~<ите lil сn1листи·ч-ни характеристик11 даваме зна

чеииета на съоТDетното усто~й чипо словосъчетание. 
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Илюстративен ,материал. В края 1:1а всЯIСа речникова статия 
,са 11.ключ,ени разнообразни материали от художествената л_и
тература, съвременния бъпrарс:ки печат (в. ,,24 часс{1', в . ,,Труд", 
в. ;,Нощен Труд 1', D. ,,Седмичен Труд'\ iВ,. ,,Ж'6лт Труд'\ в. ;,Кон
тиненп11', 1,3, ,,Навинар'\ Б, • • Дем,окрацuя'\ в . , ,Сега " , в. ,,ШО.k", 
в. ,.Шак ,евят", в. ,,Свеп1овни куриози", cn. ,Хай клуб''. ,сп. ,,Тuй 
нейдj/Сър Love" и др .). народнц песни и поговорки, р,еч.еви изя
ви. записани от различни телевизионни предавания: на Кан,ад 1 
н.а Болгарската националн,а телеви.зuл, БТВ, Нов,а Телеви
зия., Телевизил 7 дни· и др. , коит,о дават представа за уцотре
бата на турски дуМJI и значенията им в контекста на с1.ответ
пия материал„ При малък брой турцизми са з1mюче:ни примери 
01Г 6цтово-разrоворната реч, а при други - с по-оrра:ни~ена 
употреба в съвременния български език, е използван илюстра
тивеF.I материал от Речник J-La редки, осп1арелu и дцал..ектн.и: 
думи в литературата н.и от XJX и ХХ век, Стефан Илчев, 
БАН, ] 974 г. При подбора на думите <:ме се опитали да о5х:ва
нем не само по-голям брой материал:и от езика на ма.смеди:ите, 
110, те да бъдат и от различни .по ж,апр тексто:ве. В повечето 
пример,и дума.та е пре,дстаn:ена както с разл.ичните и словофор
ми, така и с разл1:1чиите и значения в контекста на подбрания 
илюстративен материал . 
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При 01Пределявето на дадена дума като тур,с:ка са :използва
ни следните речници; 

••• • 

••• • 

Речник 11.а чуждите думи е б-ьлг.арс-к.ия. език, Стефан Мла
денов, 1947, 

Ре~1ник на чуждите думи в бъл.гарскШ1 език, Ал. Милев, - ' 
Б. Никопов.~ И. Браткоо, 1978 .. 

Речник н.а редки, остарели u диа.лектнu думи в литера
турата ни от XIX и ХХ век, Стеф,ан Илчев, Ана Иванова, 

Ангелина Димова и Мария Павлова, 1974. 

Български тълковен. речник, Л. Андрейчин и колектив„ 
III издание, 1973. 

Турско-български речник, Генчо Кла.со:в, С1оле:нман Гава
зов, 1963. 

Тур€ЦКО-РJ'сский слоеар,ь, Д. А. Магазаник, 1945 . 

Tilrkt;e-hulgarka sйzlйk,· Тур.ско~б?Jдгарски речник, ·м·ихаил 
Янчев, 1992. 

Langenscheidl Turkish Uп-iversal Dicrion_.ary, Turkish - English,· 
English - Turkish, Ко,рмрумов, 1.960. 

Мад'6К речиuк на чуждите думи в българския език. Стоян 
Буро:е и ПеF1Jка п·ехли~ан.о:в.-а, 1999. 

Бъл.гарско-турскц р.ечнцк, :r, Кпасов- и С. Николов. J 992. 

БългQрскц етuмол·огuчеи речник, Вл . Георrиев~ и·в. Гълъ-., 
бов, Ст„ Илчев , И. Заимов и др .. , т. l=Il l , 1971- 1986. 

Речник на бъ,лzарск·uя. език. 1- 9, Издателство на .БАН, С .• 
]977- 1998. 
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СЪКРАЩ)3;НИЯ 

ж. - женсос.и ро,д 

м. - мъжки род 

между.м.. - междумс.1·ие 
мн. - множее1•вемо число 

11.ареч. - яареч.И'е 

неизм. - неизмс.11_JJ:ема форма 

несв. - J'J1aroJ1 01· 1:1еевър:шен вид 

nйiJeл .. = nовелите111нt форма 1:1а rлаrола 
преи. - преноснQ 

прил. - врилаrатеJ1но 

св. - rла..гоn от свършеи ви:д 

собсщt,, - СQбствен-о 
ср. - срtден род 

умал. - ума.~mтелно .име 

част. - ча.ст,1:Ша 

чле.ц. - ЧJleпyв;ar-JQ 

тур. - турски еэи.к 

0:1· тур .. = дума, JDолучена от 1-у1рrска 

словообразувателна ос!iова 

ар. - арабски 
гр. - гръuки език 

итал .. ·- итапизнски език 
у 

лерс. - перснискн 

т:атар,. - татарски 

фр .. - френски: език 

Дuад,, - д.и:а.11ек-ruа дума. 
Жарг. - жаргонна дума 
Эагл. - заг,r1а~ис 
ЙрQн·. - · ироничн.о 
Hr;mQp. - и.стор•иэ-ьм 
НеQда6р. - неодобр:ите;н10 
Нов. - дума с ново значение 
Обикн. - -обикновено 
Одобр. - одобрително 
1Остар.. - 0старяла дума 
Поди.zр. - !IJОднr:равателно 
Прен.i!бр. - пренебре)!Ц!·r<;лно 
Разг. - разrо,ворна. дума 
Фразеол. - фраэеолоr.изъм 

!БНТ - БъJ11 rарсrка национална телев.изия 
БРР - бито&СJ~р.азrово_р,на реч 
БТВ - Бълrар.;ка теJ1ев.изия 
НТВ. - Нова те.ле.визия 
ТВ - тедевизия 
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А 

аба .)И:. J „ Груб, дебел вълнен плат. 2, Връхна м:ъ.жка дреха от 
тоз~:t плат (тур" аЬа - същото зн.ачен.uе, от ар.)_ • Но 
това обл~кло 1nQй нсси С'амо тогава. когато му дой
де н.а ума да с-е покае; а н други вpeivteнa ,пой е като 
делuя: зелени шалвари, зелено елече, зелена ач.л1{1.лия 
аба. гол.ям червен фес и пр. (Л. Каравелов). • ... fJ г1.,р
дитв ми под скъса114та овчарска абица биеше едн.о 

.мъничко сьрц,е, безкрайно влюбенQ {E,n, ПеJ1ин). 

абаджия .л-r. Уовек, който• прави или продава аба или дрехи от 
аба {от тур. аЬас1 - същот·о значени.е, от ар,.). • Пе,111,р 
.става чирак абад:Jкия въ« Варна (БНТ, Канал 1, Не
известният възрожденец, 12.12.2000). • П7,реата ра
бот.а на двамата е да си купят що-годе пр,~личнu 
дрехи от някакъв абад:,;сия (в . ,.1Седм:иqен Труд .. , 
бр. 22, 2000, с„ 12). • Бащата на Димчо Дебелянов е 
бил абад;;,кия (БНТ, Каиал 1, Минута е много, 
07.J 2.2002). . 

абдал м. Разг. Грубо Глупак (тур. abdal - същото значение, от 
ар .). • Я вuJ-1c maA-t. 011зц абд1ал какво иска (А. Кон·
стантиf.lов). 

абдест м. Остар. Обредно действие у :мохамеданите - умива.
не :на ръu.ете и .краката преди молитва (тур. abdest -
същото зна~,ение). • Дре~"(,ите да 111.u са d ред, c1uc:n1u, 
нови или добре зак:ьрпеиLt, да се миеш секи деw като 
за абдес111 (Д. Талев.) . 

абла. ж. Диал. По-голяма 110 въз.раст ж,ена ; се,стра, кака (тур. 
аЫа - с-ьщото значеиuе). • - Бива, абло! - р.ек"Ьл бай 
Стефан усмихн.а,п ... (Н. Хайтов) .. 

316.[(ЖИЛЪК м. Разг.. Лов, Л•ОВДЖИЙСТВ.0 (тур . .:IVCilLk - CЪЩQ,f11Q 
значение), • По тапт.ово време авдзкил1)кьrп бе пр1,в 
npuopume1n на д-ьржава"lа {в. t,24 часа'\ 20001 с. 10). 

авд!ж.itя м. Разг. Ловеu! ловд?l<ИЯ (от тур. a,c1t - cr,щor110 знач.е
иие). • Ще ги сгоп1ви.л1 н.а ях:ния, обяс,п,1.л а.вд:,кz1я 
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пред бабuсtките, пакацалu па балкон~l'mе (в, ,,24 ча
са'\ бр . 50, 1997. с. 6). • Военен пусн.ал r:t()грешка сачми 
е главата FLa колега авд:,,сия, докато се целел в ле

rпящ n'Ьдnодьк (в . • ,24 !{аса'', бр. 37,, 1997, с. 9). • Гри
зачите преследват туристи и авд:ж:ии в Бсласцца 

{в. ,.Новинар"\ бр. 222, 1997, с. Jб,) . • Местните ав
джиtl са гътнали 375 чакала и 27 в?Jл1са през 1vп1на 
лата гQдuна. сочи статистиката (в. ,,24 часа''. бр. 49, 
1997~ ё. 6). • Преди откриването на лова търговцr.ипе 
изкушават авд:жии111l! 'Не само с пот:рони u пушки, 
а и с к.а.муфла:жнu дрехи, патрондаши, шапки, коц
то пазят Qm' слънцето, u всякакви аксесоари за лю
бимото хоби (в, ,;Труд". 10.08.2001, с. 6) .. • А вдзsсии
п~е· к:азват. че лов~т е състояние на д,у.1са (НТВ, 

!{ален.дар, 18.08.2001). • Авд·;;,,сии,пе ще хадят с раз
глобен.и ,пушки до MJГICmomo н.а лDва (в. ,.,24 часа'\ 
бр. 280, 2002, с. 5). 

аве;р; -пн м. Разг. Д~уr:ар, прият:ел (от тур. hav.ari - апас,пол, 
.п.ривържепuк, последоваrпел, от ар.) . • За борц 0111 

14 бона Ангел Черепа np1>c.1-taл главата иа своя ,авер 
(в . .,Нощен Труд'\ 1999,. с. 8). • Убиецъrп на Карамап

ски е негов crnap авер (в . .. 24 1.Iaca1
\ 20.12.1998). • Бед

няк1:,т бил .жестока н.ак:ьлцаи 1-ta парчета у дома с.и 
заради 15 кг захар, KQUmo задигнад от ав.ера си по 

чаи,ка , устаи.овилu ченгетата (в. ,,24 часа''. бр. 44,,. 
1997, с. 5}. • Бесен., че хем почерпил ЯК() аеера си. хе.м 
оня го ограбил, пuянuя,п Венцислав отиu,ъл през uou1-
m.a J' тя,...с и iQ тран:ж:uрал (в. ,,24 ч.ас:а", бр. 44, 1997, 
с, 5). • Бившият cnopmucm бе спипа,-. в ,;1,r(;рската 
c,ru;лuцa с кокаин за 11 000 лв. с още двама ав.ерu 

(в .. ,, 24 чаеа". бр. 65, 2000, с .. 4). • 22-26дишнил111· Xaeuep 
Р<Jсадо и п1рима Nе,гавu авери си успzроил и лов на хора 
по улицzопе на Мадрид през 1994 г, (в. "24 ча,са'\ бр. 49i 
1997, с. 8). •· МNимия1п глу;t,;оцлм обл,·Nuл, че богаi-;1и 
а·вери го докарали с БМВ до морската столиц.а и .га 

оставuл·u (в. ,,Нощен Труд'", бр. 154, 1997, с. 4). • Има 
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cneцuaлucmu шарлатани, които отвличат вNиманuе

та ни по т-ози начин, а през .това вре.ма те„х'Ни авери 

огр,абват парите и покупките ни (в , ,.Семеен вест
ник·\ бр . 6, 2000, с. 2). ,. Ловеч-ето от ав.ерите 20 u3-0c
maбяm (в" .,24 часа'\ 04.01 .1999, с. )' О). 

аверче м. Разг. Другар, приятел (от тур. ha'\lari. - апостол, 
прив?Jрж·ен.t.ы,, последовател, от ар.) .• , .,Абе; к 'во са
мо ръчкате", сопна се на екипа ни ербап m1Jpгofleц . 
.. А -а-а, аз за малко .с1,-м тук, о,пбих се пр·и едно авер

че" (в. i\Труд", бр. 22-8„ 2002, с. 1 ). 
ага м. ИcmoJY. 1. Го,сподин. господар; nо ЧJетно звание у мо:ха -

1\rеданскнте народи . 2. Турски административен чивов

ник. 3. П/Jен. Турчин (тур. aga - господин" госпа.дар, 
почетно звание у .1ио„'ёа/vtедански111е народи). • Това 
беш(! малко глухо дворче., близо до пор,тат.а ,:е гуше

ше ниска пос,про.йка от ед1-tа ил и две- стаи, деr110 

aza111a посрещаше гостите си.. . (Д. Талев). • А го. 
чекай, чека,й, молим те! - изпъшка едu.а селянка, 

която пuчешката идеше аткъ111 Челдпек (Ив. Вазов). 
агала,р м. Ос,пар. Господар (тур. agalзr - също1по зна11.енuе, 

ми. ч. от aga). • Кр-ай хапа на Кащи чорбаджи мина& 

за.л-t.uна кавалк.ада, състояща се от офицери. от ка

наzики бегове и а.zалари ... (Ст. Заиl\1ов). • ЛQ,корнапта 

р·ая се весел.еи1е на скрито, по къщите - да 1-1е пре

дизвик.6а душманu·,пе агалари, още повече дяесла, кой
то зави.жда на всяка човешко радост и праща зло 

(Д. Талев) . 

агаларство ср. Остар. Привилеrии на ага.,qа.р.-~те (от тур. agalar -
господар l\<fH. ч. от :aga) .. -• Турците, които до тогава 
все се надяваха да си 8'Qрн,ап1 влас111111а lf агалар 

сп1«01по, _ра.збрах,а, че ,тяхно,120 господство тук се е 

св~,рш·uло вече (Г. Карасла во в.). 

агалък .мr·. J1c,nop. 1. ГосПIQ,д~рскQ :п о~~едение, 2. Прен. Охолс·r

во (от тур . agalar - господар). • .Аzалъкьrп не е .лtалка 

сила, мои бр-а,пя! (Л. l{аравелов) .. • А ,,ие, правовер~ 

нип1,е , рахап~лъка си гледа;ие и ага.лъка (Д„ Талев) .. 
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аглок м. Диал. СватбарсJК.а кърпа (от тур. yagl1k. - голяма бро•-· 
дuран.а кърпа). • На чард.а~изmQ Латuфе разтегна 
бял, в·езан С?)С синьо п,0 краищата аг.лок u nQда.де 
.другия край на Рамзu11ц (Б. Не,сторо:ь). 

аrъл м. Диал. Обор З:а добитък~ кornap,a (тур. agil - с-ьщота 
зиачение). • СтойкQ вьрза в-оловете в ши11ок.ия агм 
эад 1сь,щата ... (Г. Караславов). 

аrърлък л.z. Диал . Пари, които родител ите на момч~1rо .цава:t 
при годежа му ва баща·rа на момичето (тур,. ag1rL1k. -
тежест). • Докато не видя Юртлана в 1<.ъщат,а си· 
да й закача алтrь,ните на шuяп2-а и да ми бро," агьр
лъка, аз n7ая работа н,е я имам за опече1-1.а . {Г. Кара
славов). 

а.даш м. F,азг. Съименник (тур . 1da~; от ad - име и пере .. da~ -
другар). • От· ~цсrба при.помних:а, че победител в 
n?Jpвama подоб1-iа .надпревар,а стана Пст1>р Младе
нов, адаи1, на експрез-иден.та на от,еч.еt;твото. и.3ве.с
тея в реfJол.юцион1-1.ите среди ка,111.0 Пешо к ... (в. ,.Стан

дарт", бр. 1226, 1995, о. 24). • Ако трябва, да н опре ~ 
деллме в геополu,пически терми.ни, з.а разлика от 
български.я cu адаш ВМРО не е прабългарск.u, а ан 
тисръбскu ориентиран·а органи:зацuя (в . ,,24 часа'\ 
0I .J].19.99, о. 7) . • Депутат .m1,pcu подарък за ада·ш 
(в. ,,Труд", бр. 45, 200[, с .. 36). • Иван Кискинов чака· 
ред за голф с ада.и,а си Ле1-1дъл (в. ,,flощен Труд", 
бр. 154, 1997, с. 14 ). 

адет м. Раз-г. O6.ичай, ред, на.вик, нрав (тур. adet - същото зн,(1 -
чение). • Е това е, което правим ка,пс адет на Трифон 
ЗарезаN {БНТ., Канал 1, На кафе с Гала , 04,05.2001 ). • Ще~ 
ше да си uзми·слu бъбречна криза ,и чак. вечерта да се 
;иерне „за аде1.п " на сватбата (Ив . Петров). 

аджаиn прил. неизм. Ос1пар. Чудноват, -интересен, особен (тур. 
асауiр- съ,щото зн.ачен.uе. 01· .ар .. ).• Те са едни ,ад:1и!а11r, 
Х()ра! .. , (П. r. Славе.й~ов) . 

адж.амалъ1~ м. Остар. Неопитност (от Jyp . acemilik - същото 
значение, от ар.) . • А бе, аз се изтървах, nza 111и казах 
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няк.олrсо ду~ии, по 1nu да н.е J-J.anpaвu.ш някой ад;нса

мал:ьк да ме пред~1~сш? (З. Стоянов) . 
аджам11йскат.а нареч. Ра·з·г. Неошt1Гно 1 неум,ело, нес:ръч~но (от 

тур. acemi - неопитец, неумел, н.есрьчен). • Пак а.д= 

жамийска,па сте го на.мислили - поклати глава с.та~ 

рецът ... (К, Калчев). 

а.джамийскп прил. Разг. Неопитен, неумел, несръч-ен (от тур, 
acemi - неоnuтен, неумел,. неср-ь 1,tен.). • Такива ад
жа.мrtйски работи няма да прави.л1, дядо Андрей ... 
(К. Калчев). 

аджамия м. Р'азг. Пренебр. НеоIТите.н. несръчен човек (от тур. 
acemi - c::~u1omo значение) . • Ти добре го рече, чичко 
Ст·ояпе, птвоят Лазар е малк() аджамил. (д. Талев). 
• Виждам, че ml.l r::u още ад;,и:амия по тези р·абатu 
(Ст. Заиr...1.ов). • Ама все пак, баби, н.али са момчета 
аджамий•1е.п1а като тебе. п-ьк и· татьовците U/v! 

ба.я пара са изпотрошили да ги изучат повънка, палци 
им стиска.л1. (в. ,.Вес·1·ник за жената'"., бр. 52. 2001, с. 3). 

аджеба (аджа.ба) маж'дум. Разг. Дали, чудно, наистина (тур. -
асаЬа част. - изразява любопитство, с?Jмнен_uе и не

увереност, ,от пере.). • Н.нкои г.о мислехме, пuт·ахме 

се дали, аджеба, не е обратен. (в . . .,24 час:а", бр. 12.4, 
2000~ с. 11). • .И защо1 ад;,ке.ба, .е цялото това 1-пвор
чество? (в. ,,Жълт Труд'\ бр . 27, 2000, с. 1 ). • И наро
дът се зверел каk адж:еба Господ бди над духовните 
си пастири и как m?Jpnu тях.нато плъ.тско бесуване в 

църква,nа {в. ,.,Шок~\ бр. 18, 2()00, с. 15). 
аджем-·11ил.а.ф м. ,Остар. Източно ястие от варен ориз, полят с 

масло; пилаф, (-ryp. acem pilav - също1п·о значение, от ар. 

и лерс.). • Снощи вечерята ни беш,f1 доста сuроJи.аш 
к:а, сега ще и.л1аш r,r пиле. u .ад:нсем-п.uлаф (Ив. Вазов). 

аджемtк~ прил. Остар. Персийски (от тур . acem - също1110 

значенuе1 от ар.). • Защо с,пе дQuJлe, поп·uта Бенков

(•кu, който в това време крачеше из стаята и.llзад 

и напред, f/ЪQp?Jж·eu с два револвера и с ад:нсемска 

ка1r,1а. (3. 1Стоsrнов) . 
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аджидисвам несв. (зджидисам св.) Остар. Съжалявам за не
:що или някого, жа11 я (от тур. a.c1mak - изпитвам бол~ 

ка. боли) . • Аман ще ти с.е молим, ад:нсидисай ни 
(Ил. Блъсков). 

адлийка ж. Остар. Вид стара монета (0·1· тур. adi1 - сrьщото 
зна~lение). • Тук цмаи-1е златни ме.ки махмудuи, .х.ай.

р:uета, адлийки (А. Христофоров.). 

аждер м. Дuал. Змей,. хала (тур. acder - същQто эиаче·нuе, от 
пере.) . • Размахал се 10.накът, разл;стил а:,,сдера; 
протекли кърви, изскочили от а·д;нсера м·ол1ичета 

та, iцо ги бил гл·ътнал (Народна r~ри1(азка). 
аждерко м. Дuал. Юнах (от тур„ acd.er = змей. хо.ла, от пере.) .. 

• ,Ср(!д muшuuama се обади с я·сr"iил си гласец моя· 
аждерко (П. Ю . Тодоров). 

азцисал прил. Диал. Разлудувал с,е (от тур. azmak - същото 
значение). • А' ти виждал ли си как някой а3дltсал 
кон, като го 11усиеш пролетно време ... (М. Ягодов,) . 

азлък м. Остар. Пре:ден край на ци1~аре, ко:йто се слага в ус~ 
тата (от тур , agizl1k - с1;,щота, значение). • Акиф-ход,
ж·а сё за.!леда npr!д себе си, ... след то.ва бьр'З () 11,алапа 
ке.тлu·баренuя азлък на чубука сц (Д. НемиjрОВ). 

азмак д,;t. Мочур, ·тресавище (тур. аzmаk-локва . улеt1 за вода). 
• Вървим се~а през един азма« (Т. Г. Влайков). 

,ait11 ,нареч. Диал. Срал.1но, нелрилач:н:о (от тур. ау1р = същото 
значение). • ·Срамота ~. малко ,au11 дохо:ж:да, ага, 
Н'ие мусул.манuт.е да биеме въ,рзан чове.к (Ст. Заимов). 

айвания ж .. Зим,ен оорт ж·ълто-червена ябъл.ка (от тур. ayva -
дюля) . • И разка.зва за дебю111а си к.amt:J водещ lia. 
маjrленска седянка. Там рецит ирад някакво ст u
xo1nвopeнt.tc, но н.акрая се ,. цзт-ьрсuл от клона на 
айванияпха в зар3авата. ;, (в. ,

3
24 qaca", бр .. 239, 2001. 

с. 16). 

aiirъp м. Разг. Жреб:ец (тур . ayg.1r - същ,ото значени.е). • Оки
чени l' бели кърпи aii2ъpu~ яхнати от луди epгe1-ru,. 
ще пр,спуска,п. из l(аднцте JИе;)к:дJ,'Сел.ски п-ьтuи,1.а 

(К. l{онстантинов). 
, 
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айлъ,к Ji.t. Остар. За!Платаt възнаграждение (тур. ayl1k - също
то зиаченuе), • Н.яма да чакаш месец'Ь.m да измине, 

,та айilькот да дойде ... {Хр. Максимов) . 
. айляк· (айл.а.к) м. Р'азг, НеодQбр, 1-Iезает, свобо:деи от р-абот~, 

~безработен (тур. a.yla.l - същото значе1-1uе). • Тъй д.е ... 
разхождайте се ... Хора айл.я.к. (С„ Чернишев) . 

:айнад.жилък м. Диал .. Хитру:в:ане. Н1едобросъвестност, шмеке
·рия (от тур. ayra.ac1 - чов€.к, к.ойто из-ползва всякакви 

.x:.umpia-1.u; за да не работи, лентяй). • ... противното, 
което правят няк.аu ,журналисти, е айн.аджил:ь.н и 

прави лошо вп.ечат·ление {Ив. Вазов). 

айuаджия. м. Д иал. Човек, който използва всякакви хитрини, 

за да не работи,, леНiтяй, измамник. х·н:трец (от тур . 
aynacJ1 - съи1ото значение) , •· Зар.ад тебе чорбаджии ... / 
стават t;уднu айнад:ж:ии (П„ Р. Слав,ейков). 

ай11ал11я прuл. неиз.!'r-t. ДL1а.л. Хубав, красив (от тур. aynal1 -
C'6·UJomo значение от пере .. ). • ... Джевдет пусна в р'б 
ката на Азuса една ,айпалил жълтица (Ц. Гинчев). 

айнасъс прuл., ,Оби,дно Лош,, грозен (тур. aynasaz ·- /. Грозен 
2. Пра,11ивен1• опак). • Мъ:ж:ьт и, казва,·п, не бил от 

чи1па«ите, абе айнасъз човек ... (БРР). 

айол неизм. Диал. Обръщение - ей , ти! {тур. ayol - с-ьщоrпо 

Зliа.чение). • А Бе, сва,панак, какво сте я свършили бе, 
aiioл! (Чудомир). 

айрзн (айряа) м. Разредено кисело мля.ко (тур. ayra111. - CЪUJO= 
tno з,.,аченuе). • О,пл.uчно средство е. родният айран, 
който съд'Q])Жа достатъчно соли (в. »Ние женИ'l'еr', 

бр . 30, 2000). • Домакините му в села Жълтуша -
Сашо и Рай.л-tе Алексан.дрови, го ,гостиха с качамак, 

пилешка супа, пиле с кар1r1офu, пататнuк (б,анuца с 

картофи). ,баклава и ,айран :Ja десерт (в .. .,Труд11 , 

бр. 287, 2000, с. 3). 
акаре.т ;и. Остар. Недвижим имот (от тур . akarat - същото 

значение, от ар.) . • Гръцките вл·адици ... , полека-лена 
ще загубя.т този бо.гат акарет Qrn бедн.ите и несъг
ласните българи (П,. Р. Славейков) .. 

23 



акатма ж·. Диал. Вид турска палаqинка~ суха, с шупли (от тур. 
akJt.ma - преточван.е, цзлu6ане;· бяло петн.о (н.а кон·). 
• ... продаваха сuр.амашката си стока - черни домаш
ни питки и акапr.мл (К„ Коистантииов). 

аlt\инджп м. Остар. Наurадагел., р.азбойник. rрабител (тур. 
akinc:i - uaeмel-l' разб()йни.к). • Прекосна:,.,· и се крих. в 
гората. защото край манастира мuма.,\:а акинд::нсии 
{Ем Станев), 

акра11 , ~ин м. Остар. Връ,стиик {тур. akr an - същото значе
ние, о·т ар. - ра.вн.u). • С нашето даскалч·е u1e с1пе си 
акраии, другарувайте си (Кр . Григоров). • На един 
nрt1знu.т< завърз·ва няк.ол.ко турци .за д1.,рво и с1:,с свQи 

те акрани аби.каля с к,Qнет.е около тях, което с луда 
г4вра от страна на роба къ,.м властника (.в. ,.Труд~', 

бр . 133, 2000., с„ t2). 
актарски прuд„ Остар. Бакалски (от тур. aktar - същото зн.а 

чение, Oi ар•.). • Тсй nр<Jдаваше и маиифактур·4, и· .. ~ 

а·к,парски ст·окu ... (И. Иовков). 

аЕС\.л м, Разг. Ум, разум (тур. akil - сrьщ,ото значение, от ар .. ). 
• Ама· почна u много ,акъл да 1-Jц да.еа.1 (в . ,,Вестни1< 
за жената", бр . 45,. 09. 11-] 5. 11 . 2000, с. 22). • ... подuг~ 
рава.т се, дават акzл,. пост·ав,ят, _условия, че.тат ко1:1-

СКQ еван.гелuе на Жаи ... (н. ,,,Демокрация·\ бр. 86, i 995., 
ё. 3). •• И за да набиеш· 'Някого се иска акъл (в. ;;Труд'\ 
04.12. l998, с. 3). • Да се чудииL с кой 4К:ол на так:1,в 
човек му бе поверена дь,р.жавата? (в. 11 Труд'\ бр , 121, 
2000, с. 3). • В1:,в фор„чул·ярите за уцасти·е. които 
всеки .може да копне от странuцаn?.а 1-111 np(!.fJUmeл
cmвomo в Интер,нет, става лс.н.о, че на Бълга рскця. 
Великден са канени и J0-2oдuш11u хдапе,па, които д,а 
дадат принос за България и акъл· на премиера 
(в . ,.Нощен Тру,д", бр. 77, 2000, с. 3). • Шварценегер 

.трепе лошите с мускули и акъл (.в. ,,Българска ар= 

мия·\ бр. 14 159~ 1997, с. 16) .. • д:а живее Жаи, акьльпz 
му дойде! (.е. ,,Труд'\ бр . 371 19971 с. 1 ). •1 А oбяc1ienit
яma, че му н.ан.аждал·u акъл о.ткъм юг-оизп1ок., и пе,п 
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пари няма да чинят при свърu,ен фак1п. (в . . ,.,Труд", 

бр . 119. 2001 , с. ~2) . • В,ече е почти на 9 години, а още 
не му е дошал акъль1п в глават4 {в. ,,24 q,aca"', 
07.01.2000, с. 13). 

акъллия м. Разг. 1. У1'Фе.н човек, умник. 2. Човек, който обик
новено „от мно:rо акъл·· върши глупости (от тур. a:k1nl1 •
умен., разумен , разсъдлив човек). • Пиu1еше се гол.ям 

акъллия, ама здравата се подреди с тая фльорца .... 
(БРР). 

акънтия нареч. Дuал. Безредно. безразборно . ·както падне (от 

тур. ak1nt1 - тсчr:Н,uе, Nаклон') . • Чуваш ли т.и, хад

жийке, тя няма да я бъде т-ьй; твърде я удари~'<ме 

по rneзu дни на акън,ni~я (Ил. Блъ,ск:ов). 
алабаш м. Сладка черве!На ря па, гулия (тур. alaba.~ - същото 

:значение; от а1 - ален) . , Пазете сър,цето с а.лабаш 

(в . .,24 часа", бр. 27, 2002. с . 34). • С тази 11лънк:4 се 
пълнлт лuста,па от алаба,и, сармите се нареждат 
в дълбока п1енд:ж:ера. залиGаm се с м,ал ко гореща 
ВQда , 1-2 с. л. олио и се ос,nабяm да ,к:ь кряrп на тих 

ог-ь'Н (в. ,,Семеен вестник", бр. 16, 2002, с. 8). • Алаба
,шь1п .мо;нсе да. се .я.д е иа суров, иа сок или задушен с 

други зеленчуци (в. ,.24 часа~\ бр·. 27~ 2002, с. 34). • Mall
кo преди месото да о~wекн.е, прибавете ориза , алаба

и1.а и целината ... ( сп. ,,Жената днес", Рецепти от цлл 

свят, декември 1988, с. 8). 
аладжа :>к:. Диал .. Домашно тъкано ттамуч но платно (тур. а1аса -

пъст·ър .копр.инеи плат) . • Зо.в1;,рна·тиm'е до ла.кти.111е 

ръкави на ша·р.ената му блуза 01n до.111.ашна .алад.жа 

01пкриваха мускулести з,агорели ръце. наг'Ь сmо об
расли с ч.ер·веникавока.фявu KO('.ЛfU (Т. Харманджиев). 

аладжак ж .. Дuал. Паричен дъл·г (тур .. alacak - вземане; актив; 
акml(в и пасив). • с:амич"Ь.к пzой не смееше да отиде у 
Богданови; за да си поиска алад:,,сака (Хр . Максимов). 

алай JW, Дuал. l . Свита, дружина. 2. Пасаж от ри·ба (тур. atay -
полк). • Впрегнаха една ~сола с канатu, к.ачиха го в - -
нея и с гQлл.л1. aлaii. ё() з·акараха г;.а кладенеца (И. Иов-
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ков) . • Недалеч от тях играеше малак алай - навя.р
н.о иларuя (С. Чер1;1ишев). 

алайка м. ,Диал. Остар. Прислу)кница, комла:ньон:1ёа (от тур . 
aiay - npucмr~,c. подцгравка). • ... н.а дайрета под щу
J\1Ъm алайк1и11е трептели ... (И:в. Вазов) .. 

а,лал:ем нар.еч. Разг. Ka:-ro че л11, с:якаш,1 струвам.и се, il<OЙ з.н .ае 
(от тур. AHa:h al,em; alem = мир, свят, все.лена) . • Че 
какво му е иа завал ияп1а? - Просптудил се е алалем 
(Ст. Чилииrиров} . 

ал,а11коолу м. Разг. П реиебр. Обръщение с презрително отно
шение,; глупако, простако ( от тур. уаlап - лъжа; ogul -
син). • Абе. хей, ала1tкоолу, че като ,eu заве;;,сдам 
колетната с11_vжба. стражар ли съм да ви псr.з.я и 

денем и нощем стоките? (Чудомир) . • Абе, ала.11ко 
олу - све,път отдавftа е измислил правилата 11а· тру
да и K'O.nuniaлa . (в . ,,Труди, бр. ] 54. 2002. с. 1). 

аJ1аmик прuл. Н.аQикнал, пр,ивикнал, свикнал, приучен (тур. 
ab~1k - същоrпо зна чение). • А.ла,иик съм, не .trte пла 
ши теж:.кuя111 занаят. (БРР'). 

~11ащисвам несв. (алаu1,исам св. )Диал. I-Iавиквам? свиквам, .лри
в.11:квам (от тур. alJ§rnak - cъщDJflQ значение). • Бях 
алаlци.сал от мал-ьк. с не.го, та и 1Со.жамuтu момt1е 

аз си ходех с него ... (П„ Р'. С.nавейкоu). 
Алл:ах м. собс1пв. fui e иа бог в исляма (тур. Allah - с-ьщо,по 

зпаченuе1 о,- ар .) . • Путин f!Jpaг н.а Аллах (в. ,,Труд", 
бр. 103, 2000). • В резултата се ока·за, че българска
та н.ац,ия е ,полкова II QЛрващ.а" в бог и Аллах, к.ол

кот·о ие е била дори и в периода на В?,,зражданеп10 
(в. ,,24 ч:аса'', 2000, с. JO). • Нека Аллах го п-ьржт.L в 
а,да (в. ,,,Труд'", бр. 103,, 2000). • А.11лах да ти насп·ори 
годиftките (в ... ,,,24 часа'', бр. 211, 2000, с:. 14). 

аллах кер,Йм нареч. Остар. Доб'ър е rосп,од ! Ka1::'JJOTO даде 
Господ,! (от тур. All.ah kerim - същото значение, kerim = 

щед"ор, великйдущен). • Тъй ще ,я 'К,арам1 докато г~1 
направя девет месеца, а след това - млах' кери.1Н! 
(Чудомир). 
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алма Ж'. Ос,пар. Украса н а, ж~нска дреха (от тур , elma - плод 
на .чб1,лка) . • Мнозина бяха се облекли в богати J1сен,
ски кожус.и C'QC CK'Ql1'U P 'UCQ(!(.! и (lЛJJtЦ., м.акар ч.е ;ж;е

гапzа бeuie голяма (Ив. Вазов). 

~,nтън /vt;. Остар. Стара ЭЛ3Тf-lЗ турска МОJ1.е.та (тур. al.tJ n - зла
то) . • Злато!.... 'Чист алпzон.! ... Ще го изсипеш , че 

полов-uн рс,.гQзКа ще изn"ь.лн. z, (Д .. Неr,.1ирое,) . • П() дё-- -сет феса ал1,1 ,ьн:и им се падцха (И. Иовков). 

алтън прuл . 11еuзм„ Q,cmap. Златен (1-ур . -a]tin - същото, значе
ние). • Имий ги от ,1иене - рече, - ал111он жена си ти 

(Б. Болгар). 
алnnатлаК' М. Разг. Револвер с шест патрона (от тур. a)tap,atlar -

същото значение). • Он.я лъскав ал111'iJnа111лак на 1(ръс

та, ония ,1и.u rnu черни сукарнuцu ... (Н. Хайтов) . 

алчак м. Д иал. Ниско място; ниска гора (тур. al~a:k - нисък). 
V '-' 

• ... ей там в а.лчака срещн.ах Гърдя (И. Иов,ков). 

алъ.ш~вериш м. Разг. Неодобр. Вземане-даване, 1ърrовия , ра
бота, (от тур. ali~veiri~ - покупко-прода,,кба) . •1 По този 
начин се n()лучава ал'Qщ-вериш (НТВ, СJ,m'решен блQк., 
J4.09.200Qi). • Мургавите баровци печелят 0111 пол,и

тuка~ npoeкniu. от медни кабели. aл-ьut-{J.epuui (в .. ,.24 
часа", бр . 45, 19971 с. 1 3). • И гледат от как-ьв ctлeiHfП-t -
1napeн алъш-вериш Кънчо Сп1·ана З'елен .л.1 uлиоиер ... 
(в, ,,Труд~\ бр . 38, 1997, с, 14), • Няма да мо:»се да се 
върти ,aA'l!Ul-вep11li1 с ч~tт,алищна дейн.ост (в . .,Нови
н и +'\ Проеади:я, бр . 30, 1995, с, 22). • В засло.нu,пе на 
службата С'е въртял алъ1и -1верии1 с 1пвърдо гориво 

(в.. ,.Но.щен Труд·", бр. 202, 1995. с. 6). • Причина за 
aфuнumenra н.а хората тсьм алъzи-верLtШ'а с,11анал,а 

611 изос,пта със с-ьседна М.акедонUJl ... (в. ,,Труд"". бр . 38. 
1997, с. 14). • Чur;~алищ,а1па илма д.а се занимават с 
алъш -верии, (в. ,,Новини +", Провадия, бр. 30, 1995, 
с. 22). • Ал:ьи1-веришьп~ CK'Of)O' се рсг;nространи!I и 

сред „зай4uте 11 от девети и д1есеп1u клас ( в. ,,Нощен 
Труд" , бр . 202, 1995, с . 2). • Няма рабоп1а и всеки 
_разчита па улов, за да пре.живее 0111 алъш-вериш 
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{о. 1 ,Жълт труд", бр. 14, 1996, ,с. 3). • Той У'Сnял да 
проч,ете с4еmо.1з-аднuте книги на баща (:и и от тях 
станало ясно, че ал.1:,щ-верии1,ъ111 в онези години flро

цъфтявал (в . ,,~Новинар", бр. 40, J 997, с. 1 б). • На Е'ле~ 
онора обаче ней харесва да се занимава самQ с альш
верu,и (в; ,,Труд", бр. 217, 2·001. с. З 1). 

аман междум. Неодобр. За изразяване на досада (тур. am.a.n ~ 
милост. пощад,а. ,от ар .. ) , • ,.AJiia11 от момчета", надл
,ваше се бай Cm,,Q.qн, докато отпиваше 0111 ,:коросм~,р .. 
тнuца,та (в . .,Нощен Труд'\ бр. 82. 2000, с. ]6). • Аман 
от цигании по влашки (в .•. Труд", бр. 79

1 
2000, с. 3). 

• Амап от, тъпи въпроси (в .. ,,,Луд Труд", бр. 19, 2000.,, 
с. 3). • Аман от сцен.арuсти в политиката (в. ,,Труд'\ 
бр . ]36, 2000, с .. 10), • А.ман от натегачи f! rтарламент·а 
(в . .,Труд .. , бр. 148, 2000, с. 1). • Аман от бръм·барu! 
(в. ,,Труд'\ бр. 218, 2000, с. 3). • Ама,1 о,п п;риказки за 
досиета (в. ;;Труд"., бр, 2J7, 2001, с. З). • Ам.аи otn РМД 
и лобurпа! (в. ,,24 часа'", бр. 346, 2001, ·с. 10). 

амаuе·т м. Остар. Вещ, дар. nо:вере.ни :на някого за съхраliе
ние (тур , amanet = С'6Щоmо значе1t1:.fе, от ар.). • От 
черноока :жена ще ,вземеш пари, ей го тук-и ама.не
та (Ем:. Станев). 

амап-заман ме:ждум. Разг·. НёQдобр. в :крайна нужда съм; ГIО
!\1ОЩ! (тур. аmап zaman - няма м·uлост). • Аман-за 
ман да е на ГергьоrJд.ен.! (БНТ, Канал 1, На кафе с 
Гала , 04.05.2001). • Ако е да спасява българи в Ли
бия - «.ман-зама11. и хайде __..,оланJ (в. ,,24 часа'", бр. 190. 
2000, с. 9) .. 

амуджа м. Д,иал. Чиqо, вуйчо или братовчед (тур . а1111са - lJtt

чo). • Хайде, амуд:жа! - каня г·о (Н. Хайт,ов). 
а11адъ.нму неuзм. Диад. Разбра ли? (от тур„ anlad1nmц - също

то значен.ие). • Ба! Пра.ва си кап10 въже в торба, 
анадън.му (Д. Войн.пков) .. 

ангария ж.. 1. Истор. Принудителна и безплатна работа ло 
време на османското вл:адиЧ:ество. 2„ нареч. Остар. По 

nр!13нуда ,и безплатно (тур „ angarya - същото значе-
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ние, от rpJ. • Плащат ,пок с ангария (в . .,24 часа", бр. 224, 
2000, с. 1). • Роди се м~дро управленско решение - дълг 
срещу ангария (н. ,,24 часа", бр . 224, 2000, с;, 1 ). • А нга~ 

рия му е майкаrпа (в. ,,Труд",, бр. J 54, 2002, с. 1 ). 
аиrъ,т м. Дuал. Вид дива патица (тур. ang1t - с-ьщо1110 значе

нце). • Раш-uд покан.и гостите да се възка~,ат малко 
у сарая. да си починат,. че после u1e сляза1п в лъката 
да 11уща1п соколите J-Ja диви 2-ьл·-ь.бu,, на ~:ордечки и 
ангъ,пи (Ц. Гинчев), 

31iГЬШ м. Ди.ал. Ритла на кола (тур . ang1~ - съи,ото зн.ачение). 
• Само та111ко го няма, той е зает, (;1'11'/lёа апz1,и1и111 е 

за возuтба (К. Петканов). 
iiнджак нареz,. Раз~. Именно, тъкмо. точно (тур. ancak - 1. Са-

мо. 2. Едва. J. Но при в.се .това) . • А.11д,ж,ак сег,а J\.-Пl 

п1рябвс1ха 0.чипrе! (И А. :Вазов). • А ,~д:ж:ак· де, думам 
им~ щото съм на годu1-1и. зат_уй трябва да си има.J..1 

и· къ.ща, и двор, и някоя пара за черни дни, та кога 

падна, да има кой да ме nQгледн.е (Ив. Петроtв ), 
~н-rерйн Ж". 1. Дреха, подобна на халат.. 2. Дреха1 подплатева 

с najv.1yк, която обикноiВеl{О се носи въ·рху риза; кафтан 
(от тур . anteгi - съи1ото значение, от ар .). • До една 
маса в кьоше1nQ седи по ,пурскu в'ор.,'(у со.н,дък. nQс111-

лан. с килим, някой си българин, Гq..ньо Сомов, с ан.

'11 ,ери'Я" с щцрок чсрве,L пояс и без'конеч1-Lи с:инu шал 

вари и пуши ц,игарu с. едно д?Jлго, черно, с ян,пар на 

rсрая, цигаре (Ал. Константинов). • За него бе доста 

,пъчно да си uзm'Ьрк.а роцете с1.,,с сн.пг и да се и.з6-ьр

ше о р·ъкавите /tla аn111ер:ая111а (Ив. Петров). 

anan .м. Раз2. 1. Прия:тел, другар. 2. Жарг. Неодобр. Пакост
ник, разбойник (от тур. ahbap - прцятел)., • л ,,апи111е 

я нападнал.и на ул ... Цар Симеон " и най-брутално 

ско(..·.ал и златнот.о сuнд:ж:ирче от врата и (в . ., .Но

щен Труд", бр. 203, 1995, с„ 7),. 
ара.ба ;;не.. Рt1зг. Товарна кола, каруца (тур. araba - сьщо1110 

зиачен.ие) . • Натоварuхл1,е са6(1хлен apaбa1ttt1 и по

тегл и.х.ме... (БР·Р}. 

29 



ара:баджилък м. Осптар•. Пр,евоз на ч.ужда.. стока със своя кола 
(от тур. агаЬас.1 - колар, каруцар). • Вu:J1сда.ме как 
др;,г'и чо.ве.ци ... са иатъкмил.~{ ,,ай-после кола и волове 
и зax6aJtaдu са самичк.u вече да си работят араба

д:нсuлъr< (Т . . .Влай.ков). 
ара.б.адж·ия м. Остар. J. Ч,ове к, :който, пре а.оз:еа. товари с ко

ла. 2. Който поnравя коли (от тур. arabac1 - същото 
значеиие). • ,Съвсе}.-1. .друго биваше е праз1-1иче1-t ден~ •. 
ара·бад:Jк:uи и е.."толари. които по бели дрехи сн.о
вяха като призраци из прашните ра6Dт.илн.и,цu ... 
~ ... 
(И. Иовков). 

араби11 м. Разг. Добъ.р 1 отзивчив чо,век, добряк (от тур _ 
hагарЪi - 1. Раз1пурен. разрушен. 2. Бедиост. н.ище-
1па . от ар.). • А з съм арабия човек - т·ака определ.я 
себе си (,сп . ,,EVA" ., юни 2000, с. J 7) . • Арабияпzа се 
огледа вииовно (в . ,, Т'руд", бр. 222, 200], с. 27) . 

apan, -ин м. Остар. Арабин, чернокож, :негър (тур. агар - · съ
щото значение). • ... на пътя MJJ се изпречва Черен 
apanu11 .вr,рху бяд кон (11 . .,Жъдт Труд", 26.05.-
01 .06.1995, с. 23), 

аретли1<· м. Дuад. Приятел. Побратим ,(от тур„ ahгetHk - acu
uoeeno дете, от {1р.) • • , Cвun:zu х:ора са .туй, Н4Шите 
61Jлгари, ape111J1uк. не са ка1по влас:и1r1е (Й. Йовков). 

a,pкaдallJ .М .. Разг .. О'с,пар. Другар, побратим (тур ,. arkadai§ -
C"btt{omo значеиие; от арка - гр'Ьб. опора. закрила). 

• Не.говия,п аскер ар«.адаи,1, Мариян. IД:вет.ков, ,който 
с111анал сеuдсп1ел. на .п1рагедuя1па, изпаднал в и,ок и 
бил оrпкаран в болница (в. ,.,Труд'\ ] 999). 

а ,ркадашлар .л1и. Разг. Пренебр. Друrари , приятели (тур . 
a·rkada§Jar - c-ьщo1ruJ значение, м·н„ ч . от агkзdа§). • Лей~ 
диl· енд д.ж·е;.1тълJ"rtсн, другарки и другар~г, арка.даш
.лар.f ( в. ,. 24 часа'", бр . 190, 2000, 24 хъи,а). 

аркадаtuлъ-к . .-w. Разг. Пренебр. Дружба друrарство (тур. 
ark,ada~i ,k - сrьщото значе1-1ие). • О1ибашии от 1(0.м

,ЩJJJtyJi.·a . tOJJJ'UJ Ко.1и аркадаш,льк! (в . ,,24 ч.аса", бр. J 54, 
1997 . с.6). 
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армаган м„ Разг. Подаръ.к от човек, който се прибира от чуж= 
би.на (тур. ar1111agan - подарък) . • Каза им.. че е m?J,р
говец н.а кокоиl'кu и .яйца, че е orn далечни места и 

че е дашъл на гости на главн.ия. учu,пел, защото му 

с доиес?J-л армаган ат с1парата му майка (Ст. Заи

мов) . • Холандц:и ни пращат ЗО маймун.u армаган 

(в. ,,24 часа''.; 21.11.2000). • Не забравяйте да напише

те трите си имена и точNця адрес, на койп10 да 

изпратим армаг·ан.а (в. ,,Вестник за жената", бр. 22, 
2000, с. 13). • Килм1Jр си тръгн-а с армагани (в,. ,,Труд". 

бр. 117, 2001, .с. 33). 
арl\1уд м. Дuал. Плод на круша (тур. armut - същото значе

ние) .. • HacmъnuJ.·a кротките дни. когато напъ.11но 
узрлват бадемите u сочни.те арл,уди (К. Петка.н,ов). 

арпа .ж. Дuал. 1. Нео,лю,ще11 ориз. 2. Ечемик {тур. arpa - ече
мик). • Засяхме ланu .малко ,aprla (БР'Р). 

арпаджик м. Дребен чер.вен лук за садене (тур. arpa,c11k - 1. Ече

мик - на око„ 2. Мушка. 3. Лук за садене). • Месо-

то - нарязан() .ff4 порции, лукъrп иа сцтно, aprzao= 
;ж;uкап, н.а .цели главички (в. ,.Вестник за жената'", 

бр. 2.2, 2000, с. 29). 
артисвам Nесв. (артисам св.) Разг. Неодобр. Оставам в повече, 

в излишък, изостав-ам (от тур. artak - излишък, с гръ1L

ка на.с·rа.вка -i.s). • До 1t-ъсни дQбu то ар111исва.ло глад 

н,о и окъ.сано и чакало ил.1<.Qй да го отведе и да tQ 

1-lахран и {в . ,, Шок", бр. З l, 2000, с, 5) ,. 
артък _м. Диал. Неодобр. Из..пишък (тур. artJk - rеъщото зна

чение). • В групапzа влuза ... ~ме все ар1п;,к мераклии 
(в . .. Шок'\ бр. 18, 2000. с.1). 

артърдосвам 1tесв .. ( артърдосам св. ) Спестя вам (от тур. 

art1.rm.ak - с1:,щота значени.е). • Да мисли от ра.бота 

да изка,ра и да ар1п1,рдо.са нещо - това не бе в-ь з,wоо,с

но {Т. Влаиков). 

арmи11 м. О1:111ар. Разг. 1. Мярка за дължина. ра.вна на 68 см. 
2. Дървена линия: (тур. ar,1111 - същото зна11ение от 

пере. ars - лакът). • Двойи.ият apuiuн.· на KocmoA се 
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видя и окол.Q n.Qследн.ите. смени Na областн.u,111е упра
вители (в, .,,24 часа .. , бр . 113, 2000, с. 1 О) . • Един закон.~ 
два аршина (в . . ,,Труд"\ бр . 204, 1999. с. 9). • .Как мe
m'lJp?Jm смени аршина {в. 1,24 ч:аса"' ., бр. 99i 2000, G. ] 3). 
•Аршинъ1t1 на.лилuпутите(в. . .,Труд", 14J] .2000, с. 5). 

аскер м. Разг. Остар, Пренебр. 1 . .Вой,ска.. 2. Войнliк (тур. ask.eг -
с-ьщото зн.ачение). • Мараба,, а,ех.ер! (в . .,24 часа '\ 

бр. 178, 1999~ с. ] ). • Аскер в .зор прояжда и евин.ек о 
(в. ,.Ноше.н Труд". бр. 302, 2000). • Близо 50-хuляд,е1-1 
rпурски 4скер прегра,к:да пътя 1сьл,t Соф.ия ... {в . .,Труд", 
бр .. 51, 1999, с. 21). • Тайни струк.пzурu. в аскера 
(в .•• Труд~\ бр . 42, 1997, с-. 18). • През 1пурско тук чал
м·алuя. НЯJWал право да замръква - чест, оказваиа н.а. 

селото от султана, 3'.ащото MJ' д.авало „ войниган.u" -
хора, обслужващи обоза на аскера. (в. ,,Труд~\ бр. 149„ 
2002, с. 13). •Аскерь,п .на Ахмес) строен за вота 
(в. ,,Труд•\ бр . 119, 2001, с. 12). 

аскер~пк м. Ocrnap. Военна служба (от тур. ,asker - 1. Войсксz„ 
2. Войн.uк.) . • На uск.ерлик"Ьrn е туй сега Ne му е- доб
ро,,. (З. Стоянов) . 

аскерлия м. Ос.тар. Военнослужещ (от 1·ур . a-sker - 1. Войска. 
2. Войник) .. • Учителяп1· едвам се провря през ст,ру
панuтс там аскер.11 11,и и зanmuu, които не.().,т,ап1ыо му 

праве:х:а път в mъ,;,,rнuua,na (Д. Талев). 

асла.-w (а рслан) м. Остар. Лъв (тур. aslan - с-ьщото зн.ачеиие). 
• Всичко пречело 1-J"a Жан, да с.тане аслан. ... или каза-
1'() по н.ародн():му: дойде като йL'Аан ., 1пр-ьгна си като 
посран (в . ,,Новинар<(, бр. 40, 1997. о. 7). 

аслъ (аrъл) нареч. Разг. Наистина, .действителн-о, всъщньст 
{тур, as1J ,·s:l1 - осноГJ.ан.ие, същнос;п, от ар .. ). • То асль 
тъй ще J-tanpaвя (Ив. .. Петров) . • Ас:лъ нашите проб~ 
леми са ,Qm мозъчна недос,11а1п1:, чност, прол u чада в-ьв 
вялия дебап1 (в. ,,,Сега'\ б,р· . 115, 2000, с. 24). 

асма .ж. В,исока дворна лоза (тур. asma - J. Висене; висящ, .. 
2. Ви.сока дворпа лоза) .. • Костов е 01111 Елхово, ио лъ
;;,FСе, че е 0111 ,Драга.л<;,еци ... , в-ажно отбелязва бай 1\lfq.-
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рцц под дебелата• слнка на асма,па си (в .. ,,Труд", 
04.08.2001, с. 16). • Обесен.а па асмата в двора на 
к:ьщата си в Сливен пък била на/vt.ерена на 1 май 
сутр·инта слuвн.алийката ... (в. ,,Но,щен Труд". бр .. 84, 
2000). 

астарджия м. О.стар_ Тъкач на ~н1<11 nлато:Ре (от тур. astarc1 -
сьщопzо значение}. • Н.я:коu лежаха по стан.о.вете 

.муJ защото беше астард.::нсия .. (Ив .. Вазов). 

ат м. [ . Буен, здрав ко11. Жребец .. 2. Прен. Човек, заемащ висок 
обществен пост (тур. at - добре 2л.едан кон). • Тогава 
лошо и се пише н.а дър:J1Савата и н.а ония, които 

пл,ащаме от джlJ'ба си pumaнerno 'На атовете 

(в. 1 , Труд", бр. 104, 2000., с. 9). 
атлазен прu.л. Н,е:що, !КОето се отп,ася до а-rлаз ~ вид лъскав коп:

ри1-1еu пдат (от тур. atl~s - същ·ото зцач,ен.ие), • Това 
била кака Пен.а от горния ,край на гр·ада, нав,ила се 

срещу един ,а,пла1е11 елек да излезе с мом~ка, KQйm.o, 
и го подарил (в. 24 ·часа, Неделя, бр. 2.16, 200 1, с . П. ) . 

атлия прил. 'Ьlеизм. Остар. Човек, който е 1с ~к,он. коАвик (от 
тур . a:tl1 - същот·о значен.uе). • Тежко е да чакаш, а 
то сичките атлии ще пре.миNаm (П. Р. С1rав•ей1<оs) . 

атпазар м. Разг. Пазар за 11окуп:ко-·nродажба на коне (тур. at -
добре гледан кof'l и pazar - място за купуване и про~ 

даван.е н.а раздr,l,чн.1,1 стоки) . • Тук4, н.е е ат.пазар! 

{Д. Талев). 

афер,и.м междум. Разг. Браво! Хвала:! Отлично.! (тур. aferim -
С'ЪЩоmо значение).• Аферим, Весо, машала.! (в .. ,.Труд'\ 
б:р. 94, 1998, с. З). • Аферим, Марков, машал.ла! (в. ,,24 
час.а", бр . 211,. 2.0001 с. 14). 

афие м. Дuал . . доносник (от тур .. hafi - таен, скрит. сек.ре

те.н., ,от ар.). • Малкият очuла.т човек декл,амираше. 

HQ· беше cmpQ.г·o вrnQрачен. 8 нQв-ия си n.Qзнайнuк. Не 

е ли той афие? (А. Страшимиров). 

афи·ф прил. н.еuзм . Разг, Слаб, нездрав, несериозен, лек, леко

мислен (от тур. hafif - лек). • Няма какво да гоео~ 
р:uм - това си е афиф работа (БРР} . 
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ахмак м. Разг. Грубо Глупак, дръвJ~:ик (тур . ahmak - · ClJЩO.mo 
значение. от ар.). • Мюнх изска~,а на удоб,-,а n·QзuцuJI. . 
ЦиJрюк, ц1арюк бе, ахмак (в .. ,,24 часа .. , бр. 211, 200,Q~ 
с. J 4). 

axrrap, -и.н м. Диал .. ,Дребен тър-говец на бакалски стоки (тур~ 
aktaг - с-ьщото зн.аченuв, от ар.) .. • ... и бунарите б.я.ха 
общи, и козите -стада смесени, и annapzu-tъ111 един за 
всички (А. Х:ристоф,оро.в). 

ахчак м_ Диал. Ястие съ,с сгъстено след из.варяване овчо мля
.к◊ (от тур. а~ - ядене). • И е-,:я."ога зимна време. тtо•
край дру·гото ядене тя ще извади вr.:е и по един саха'Н. 
гъстък и мазен ахчак. (Т. Влайков). 

з.хчийЕLИца :)К:, Готв.арниuа (от тур. ahti - го111ва-ч). • Знае се. 
че 8'/Jв в·секи град на султаповата дър;;1сава кафен.е·
тата са много - повече и от ахчийници·111,е, и 0171 
хановете (В,. Мутаф,чиева}. 

ахчиq м. Готвач· (от тур . ah.~1 - .гQfnвач). • В сарая си т-ой 
д-ьр:Jк:еще двама ахчии (Д. Талев). 

а:ч.игьоз прuл. неизм. Разг. Отракаи, отворен, буден, хит·ьр; 
който не ,се стеснява (тур . a~1kgoz - С'Ьщото значение). 
• Ех; добра е инак, ... ама е .мног·о ачигьоз (Т. Г. Блан
ков) . 

ачик прuл. неuзм. Ра.зг. Ясен , неприкрит, явея (тур . ac;1k -
с:веrпъ.л. ясен, отворен.). • За.що и.е се o(j?Jpнam, акD им 
е 1-1yJJCHO към спецuалн,и,пе служби, на коu111'О това 

u.л1 е paбomafna да след,я .т н.е текат ли наля.ео u 
r-tадясно npa,""u, недопрани и аци.к .л,~ръснu капuп1алu 
(в. ,.Новинар'',. бр. 216, ] 997, с. 7). • Демек раб(пnата 
иамирuсва на ред, на права и на правосъдие и ,по 
ач.ик си е так.а, защото султан:от с тия два слож

нон.аз·(!а1;u кuтапа решава да въведе буро-к:оазен пра

вов ред (в. ,,Континент'\ бр. 278, 11995
1
. с . 6). 

ачиr<:-одая .J,c. Оста_р. Стая на rостоприемниuа (от тур . a~ik -
crJem?Jл,. я,сен, отворен и oda - стая). • В ачик-одал

r11а тпрябrJа да uлta н.а_рочен прозQрец, с преград.а и с 
пос,па.вка , която се в"hpmu (Лн. Донч:ев). 
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ач:иклък м. Дuал·. Открито, голо мя,сто (a~1kl1k - прасm()р, 
ясчота). • Вечерн.о вр,еме елеиите излизат по а.чин·-· 
л,ька (П. Росен). 

ащик м„ Разг. U. Кокалче от агнешки крак за иrра. 2. Певец на 
дюбоJВни песн:и (тур. a§,1k - 1. Кокалче orn глезена на 
добитък; 2. Влюбен. човек), ,. СпQмнлм си като бяхме 
малки си играехме често на топчета u аи.1.иц1l (БРР) .. 
• Понасяи.,е се чуднQ маа11.е, сякаш някой майстор 
ашик бе отпу<:мал глас (Д .. Немиров) . 

аmикер,е нареч. Раз'г. Явно , очевидно (тур. a~ikare - същото 
значение). • Виждаше се ашикере, че им не е по 
сърце (Мих. Геор,гиев). 

ашко,лсу·н междум. Раз.г. Браво! ,отлично! (тур. a~kolsu.n -
същото значен:ие: от a~k - любов, брав·о). • Евалла, 
ашколtун, моето м().м11е, давай така! (в. ,,Труд~\ 

бр . Е27. 2000, с. 9). • Ашкалсун1 сюр1пюк! (в. ,;24 часа•\ 
бр. 211, 2000, с. 14), 

ащ.ладисан прил. 1. Присаден, облагор·оден . 2. Ваксиниран (от 
тур . a11Jamak - 1. Присаждам дърво; лоза, pacme·11ue, 
за да облагородя. 2. Облагородявам. 3. Ваксинирам). 
• В нашенския вариант обаче апенинската трад,u
цu.н е ашладиса.на по следния' начини, (в. ,;Труд'\ бр . 38; 
1997 ~ с. 14). 

аl!Uлади-саам несв. (ашладисам св. ). 1. Присаждам дърво , лоза, 
растение. за да облагородя. 2. Обла~rород_явам „ 3. Вак
синирам (orr тур , a~tlama:k = с1;,щото значен.ие). • Ta!l 
фида~аса я ашладисах ланu... {БРР). 

ашлама ж. Ра:зг. 1. Клонче з.а присаждане; 2. Присадено дърво. 

илiИ неrовия1' плод. 3. Вакси:иа. 4. Прен. Смес от топла 
и студена вод.а; хладка вода (от тур. a§ilamak ~ сьщото 
зна.чсJ-Juе). • Тази .година· ашламата роди (БРР). 

ашуре ср .. Дuал. Варено »сито със захар и сухо rрозде (тур. 
a~ure - същото З1-tаченuе) . • , По Арха.н2.еловската за
душн,uца хапваме у дома ашуре (Б-РР). 

ашъма .ж. Дuал. ИзхабЯ;ване, ръждя:сване (тур. a.$mma - uз
таркване, из., .. .:-а6яване), • 1 Тука пак се запал-ц.,-,;;:а коле-

35 



лата на един вагон! Хай да ви земе ашъ.л,а с .майсто
ри! (А. Константино.в). 

аянин м" Истор. Турски областен уттрав.ител (тур, ayan - също
tпо значение) , • liейнотс хайдутуван.е било да покро
е.ителствува uэлаженuте н.а опас:нсст жители от 

OKQЛHume с:ела ... в междуособнr.ипе борби на бейовеrпе 
u на аяните по това време {П. Р. Славейков). 

Б 

бабаджа.11 м„ Разг. Едър и силен '-IОвек; здравеняк (тур . ьа·ьасаn _ 
добро.душеч, симпа1пичен. обаятелен). • Двуметр0• 
вият бабадj/С_аи прuст·ъпил м1,лчешком... (Н. Хай
тов). 

баб•аит, -кн м. Раз.г, Неадобр. Едър и силен мъ)lс, готов за бой• 
~ 

юнак (от тур . babayigit- съ,щото значение). • Пuщеще 
,сръбска музика за в.ерните му бабаи"zи (в .. ,;,Де:м,0_ 

крация'", •бр. 46, 19195, с. 24). • Бабаитиrпе съборили 
чове11еца н.а .земята и го 61.,хтали, след кое1по 011.ц. 

талu да избя·~ат (в . . ,,24 часа", ,бр. 100, 1996. с. 29,). 
• Преди rrt'CJ6a бaбa11miJ111 бил арестуван. от полицаи, 
след като засп·ал в леглото 11а посл.ед11ата изнасuл. е.
на жер.пzва, разказаха крuми.налuстu.те от Лом., u3 _ 

дирв.ащu беглеца (в . ,,Труд'', бр.] 21, 2000, 1с. 24), • У-t.z
лашен.а от бабаита, 11·енсuонерк.а J.Je по.см·яла да ,c'l), ... 
общи в полицията за станалото (:в . ,,Труд'\ бр . 121 

~ 

2000, с. 24). • .Ритн.ик:ьт н.а Благоев обач.е бе 1:1реме-
рен дQ сацтuм€mър и Cll,Л,t() спря пu1J.1:Ман-бабаип,а, 
без да го нарани или контузи (в .. ,,24 часа'\ бр. llб 

' 2000, с. 32) .. 
бабаитлък м. Неодобр. Юнащина. готовност за бой (от •Ур. 

babayigit - силен; храб1;р, смел, М'1J,жествен). • Не ее 
навирайте много в кури1у.м.ите, не продавайте б'абQ.-
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итлъци (Г. Караславов), • ... Тъкмо еьв врьзка с--ъс 
свободата на с11ое,ота OH.3'U ден Каналъ.т покани в 
н.ай -гледаиот·о 8реме да ~'ёpmu моабет не другиго, а 
господuн7;,т„ дето до вчера продаваш.е бабаитл.'i,N. за 
сплашване на пресата (Из столиqния neq.aт, 20()1 ). • Но 
едно е пресm'Ьnн.uк11т да получи заслужено наказа~ 
ние за бабаитлъка си (в. ,,Труд", бр. 223. 2001 ~ с , 1 ). 

бабайко .м. Дuал. Татко, баща (от тур,. ЬаЬа - с~,щото значе
ние). • Ск.оро. деца, ще имате хляб .. Ба6айко и батю 
ще ви дон.есат (Л. Стояliов). 

баrбалъ,к м. Разг. н:еодобр. Б,аща на съпругата, nст (тур. 
ь.аЬа11k - сьщото з1-1,аченuе). • Ко2ато умр:я баба.лъка 
ти. ти му о.ткрадна кесията с парите uзnQд глава
та му (Мих. Георгиев). 

бцбам ме.ждум. Разг. Израз з.а радост, в·ълнение, желание (тур„ 
babarn - татко м:ой). • нБалк4н.а, бабам, Балкаиа! " 
(М. Кре.м ен). 

баба11ка1 ао м. Разг. Неодобр. Едър, силен мъж, ХJ.1абрец, юнак 
(от тур. b·abayig·it - също.то значение) . • Бабанка си 
ти! Не те· .ли знам каква хала беше през .войната! 
(Й. Йовков) .. 

баrлама ж. Дuал. Резе на вра.та или на лрозорец (от ,ур. 
bagl,a.rna - врозваке). ·• Слож·uх баглама111а още эаr;а 
чера (БРР). 

бадана ж. Раз~. Разтвор от rасена вар за белос:ване на: стени 
(тур. bada111.a - белосване, измазван.е). • Минахме я 
цял а1па къ.ща с бадапа (БIРР). 

б,аданар:ка ж. Разг. 1. Разтвор от гасена вар за белосване на 
сте»и. 2. Жар.г. Нов. Лаская някого, подмазвам му се, 
обикн. въ,в фразео.л . ... с· rолямата баданарка" (от тур. 
:badana - белосван.е, измазване). • Абе, като· му уда
риш ,, го;:~я.ма.пrа бад·ан.арка", и той ще ка1-Jдuса (БРР). 

бацева. нареч. Разг. Неодоб:р. Даром, н·а вятъра; без. заплащане. 
напразно (от тур. badihav" - с-ьщота значение, от пере.). 
• Ла н.о..лага н,аред, пъ.к да ви.дим дали ще оста.не 
здраво лтсто 110 гърбин.ата на тези, които ~{яла го-
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дина ни харчат бадева fJнocкu.me з,а здра·ве (в . • ,Труд .. \ 
бр. 127, 2000, с. 3), • В npQmuвeн случай излиза, че 
ядете народния хляб бадеQа: (в . .,Труд'\ бр. 276, 2000,. 
с. 1). • Лрофук,4 ли бадев« времето за учение; язък за 
Хl1.рчлъка (в . . ,,Труд~\ бр. 21 З, 2001. с. 3). 

бадем м„ 1. Южно овощно дърво с бели цветове. 2. Плод ча 
това дърво (тур. ba.dem - с-ьщото зиачение). • Добаве
те брашнQmо,. ни.шест.ето, ароматизатсра и баде
мите (в. , .• Всичко за всеки", бр. J 7, 2000, с. 8). 

бадемлия пр.и.л. неизм„ Остар. Който има форма на бадемова 
ядка; про;д,ъ.лrо,в:ат (тур. bade·mi - същото значение. от 
nepc.). • И па ключа висеше по една· ,бадемли:я вен.е
диш·ка Ж'Ьлmичка (Ц. Гинчев). 

баJJ;емешек~р м. Захаросан бадеt-1 (от тур. badem - плод li а 
овощNо дърво с твърда черупка» ~eker - захар). • Ид u 
по-скоро и донеси ми маст,uк.сr и бадем.-шекер (Л. Ка
равел,ов). 

б·аджак м. Жарг. Грубо Бедро, крак на животно !ИЛИ ЧQ:Веl( 
(тур . Ъасаk - същото значеNuе). • Ба-д:ж:аци е точна,_ 
та дума .. . (БТ:В, Шоуто на Слави, декември 20001). 
• Ще цункам тия хубави бад~ачета, за.кан.и се .ко
лекцuQuер № 1 (в .•• Нощен Труд", ·бр . 16, 2000. с„ 11 ). 

баджа м. Дuал. ] . Комин. 2„ Огнище (тур. Ьа.еа - комин). • Коя 
дума е синоним на дум,ата „ бадж·а "? (НТВ, Cma1-tu 
богат~ 26.05.2003). 

баджанак м. Всеки един от с-ьпрузите на ,сестри no отн·ошенJ.iе 
на друrия (тур . b,acanak - същото значение). • С н~гQ
вuя баща ,,•и викаме баджанак, защото водим две 
силuстрен.кu u прия,п,елкu, които ни запознаха то ... 
гава (в. ,,24 часа··, 31.03.2000, с . 11 ). • С имената н.а 
всички д,окторu, в суматохата останали без б(l.д
:;нсанац'и или тем. подобна рода в общuнс'Ките управи 

и по висините J-la родната UKQHOмuкa (:в, .,Труд'\ 
бр. 130, 2000, с. 1 ). 

бадън м. Дuад. Бъчва (от тур . ·ьаdуа - същото зн.ачен.ие, от 
п,ерс.). • А в:иното, дожив.я.л.о до i'lecmumu румени 
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старuн.и в д"Ьбовu.я бадои·, щеше след малко да раз

.лее CfiQ.1tma благада1-п (Т. Харманджи,ев) . 

базбан прил. Диал. Доста голям , важен, значител,ен (от тур. 
bayag;1 - доста, достатъчно). • И та големи хора, 
базбая. XQpaJ (М. Ягодов). 

базирrян .1н. Остар. Търгов.ец, търгаш (тур. bazirgian - също
то .зн·ачен.ие, от лерс.). • А кога.то е виждал разни 
ба,зир2я,н11 да осквернят божил храм - грабвал е 

камщик в ръка и е шибал ког() де свърне по мръснил 

сурат (П . П. Славейков,). 

баир м. Хъ.лм, височина. рид. (тур . Ьау1г - същото з-н.ачение) . 
• Виното - назад към баира (в . . .,24 часа'\ 06.11.2000, 
с. 16) .. • Викаше ми маJ11а д.а не бързам да порасNа, 
ама а.з като маг.арена баир - не, 1па н.е! (в. ,.:Вестник 

за жената''. 31 .07 .. -06.08.2000, с. 9}. • Широкол~стиите 

ще погиат иглолистни.те по баира (в. ,,.24 часа~\ 
бр. 231 . 2000. с. 1 О). 

•байм.н: нареч. Разг. Неодобр. Нещо; което ид.ва в повече. До
сада (тур. bayg1.n - N€MC>Щt:'F,1, прцпадн4л, пос"Ьрнал). 

• Ако това е демокрация,па в-и, мерси! Бай.zьн, как 

т·о се казва простичко (в . ,.Труд", бр. 138, 2000, с. ] 2). 
,. И ако трябва да бъда точен; както казват хора ~ 

та от ДПС - баiiгън Qm сладко! (БТБ. Шоуm() на 

Слави, 03,03.2002, повторен11е), 
баилам,а Jlc. Диал .. ·тамбура (тур. baglama = същото значе1,1uе). 

• Над ,всичка.та тая глъч се разна,е;,_,ше едиаQбраJно

то дръпкане 11,а c1r1pyннLL1ne 6айлами .... (Ст. 3агорч-:и
tiав) . 

байрак м, Остар. Разг. Знаме (тур. bayrak - с-ьщо·то з·н.аче
нuе) . Фразеол. ,, развявам си байрака" - водя свободен, 

б,еэо11'1.г()вс>рен ~к.:uвст; правя. 1<а1..-в()п1с ми скимне. 

• Т'ЬЖ'Nаmа к·артu,,;,а в селе>,по се допълва Qm свале
ния от върха на пилона на 11окрива ма JCJ\!lemc,nвomo 

и обърнат oбpamJ-Jo 1-1ационале1-1 байрак (в. ,,24 часа''• 
бр. 31 . 1997, с„ 9). • Рано е о,ще да се развява байрака' 

на победата (в. ,,24 часа•\ 09.01 J 999). • Баиракьnl 1-JO: 
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победата върху къщата на Мина (в. ,,,Труд'', бр. 57, 
200], с. 1 ). 

байрактар м. 1. Остар. Знаме1Носец. 2 .. Прен. Раэг, Главатар„ 
водач (тур. bayraktar - t:,"ёщото значение). • БСП си 
оrпчува байрактари за показ с капиталисти в сянка 
u на npt/'neк (в . ~,дневен Труде\ 04.08.1996), 

байрамм. 1, Голям мохаме,дански пр.азни.к . 2.Пре11.. Тържестьо5 
гуляй (тур. bayram - с~,щото значение'). • Презuден.
тът честити Байрама нq турците за сефте (в. ,,.24 
часа~',, rбр. 8, 2000, с. 5). • Върбаиов· пров·алял Ба.йра.м.а 
(в. ,,24 -часа", бр. 8, 2000, с .. 6). •• Нов.а година съв·падl-lа 
с Рамазан. Байр,ама и повечето мюсюлман.u. по селата 
спазват Уруча ... (в „Труд'\ 06.01.2000, о. 1 З}. 

бакал., -ни м. Разг. Търговец на стоки за домакински нуждц 
(тур. bakkдJ - ,същ·ото значение, от ар.). • А не все~u 
е .ск.лон.ен да си казва името и адреса - дори и на 
познатия. бакалин (в. ,,Труд"'.1 бр. 205, 2000, с. 8) . • Ба
кали бяха сб-ър.канu с шпиони (в. ,.24 часа", бр. 49. 
1997. с. 7). 

бакалия ж. 1. Остар. Сто:ка, с която търrу:ват бакалите. 2. Разг. 
Магазин за хран:ителни и други стоки {от тур. b·akkaliye -
същ·ото зна чение) .. • Той н.е се свени да отмерва ,кила 
кашкавали и са.лами· в собствената си бакалия. 

(в. ,, .,Труд'\ бр. 307, 2000; Арт Труд. с. 21). • Крадлатц 
сама се ,uзда·ла пред t/енгетата. понеже през час пр,ц
тuчв·ала да си купува. лакомства от бакалията (в . . 

1
,.24 

часа'\ бр. 50, 1997, с. 32). • Безработни се ор.ганизират 
в свирепи патрули и се юрват да дебнат, из бакалии-

111е (в. ,,Труд'\ бр. 13, 1998, с. 1 ). 
бак·аnъм междум. Р'азг. Да в~дим! (Ознаq.ава подкана, насър

ч:ение, очакване)" (тур. bakal1m = стЬщо,по з'Начение). 
• Дур бак·аль.м бре, " Позцта.н.о" 20! (в. 11 Труд", бр. 157, 
2000), 

бакар•н несв. Разг.. Гледам, зачитам (от тур. ba.k1araщ = с-ьщо•
то значение). •Не J.O бакари· за ЧО(J'ек като другите 
(Мих. Георгиев). 

40 



бакатя несв. Дuал .. Изморявам о·чите си от взиране (от тур. 
bakm:ak - гледам, в.u.ж:д~ам). • .... момичеицата цял д.ен 
си бi1,к,а111 еха очите над 1,орапа (Ил. Блъсков). 

ба·кии мн . Раз·г. Неодобр,. 1. Неблагополучна, неприятна. теж

ка ситуаu1-1я, от коя1'о трудно мо>ке да се излезе. 2. Не

изплатен, нев,ър1нат паричен д1:>лr. 3. Незавърше:н:а. заяле

тена работа (тур . ba.ki. - неуредени сметки и дългове, 
О'iГ ар.). • Ти опр.авu своите си бакии, п1:,,с сетне оп

равяй хората (Ив. Петров). • Да не сm'ане така, че 
след служебното премиерстване на Со:Фиянски да не 
са му QCma1Jaлu сили да се бори отново с:ьс столич

ните бакии (в . .,24 часа'\ бр„ 36, 1997, с. ] 2). 
бакла1:1а ж. Силно nо,д,сладе.на и напоена с гъст захарен сироп 

баница (тур. bak]ava - с-ьщ·ото значение) • Духовници

те Qбаче не спазиха ,прадицuята да почерпяп1 с бак·

лава (в. _ ,,24 часа", бр . 8, 2000. с. 5). • Дома.кuните му 

в село Ж'l>лmу,ша - Сашо и Райме Александровu; го 

гостиха с качамак, пилешка супа. пиле с картофи, 

п,ататник. (баница ,с картофи). баклаtJа u цйр.а11 за 
десерт (в. ,,Труд", бр. 287, 20001 с. З) .. • ... и с голям кеф 
идеше да ,му 11ий1-tе соса и бозата и да му хапые 
бакл.авап~.а ( в. ;;,24 часа'', бр. 21 1, 2000, с. 14). • З'ала
гам на fJmгoвop с - бакл·а6·а (НТВ, Стани бо,гат, 

20. 11.2002). 
бакрач м„ Ос,тар. КотелJ меден съ.ц (тур . Ьаkга-.; = с-ьщото 

зн.ачение) .. • На п,ечкат.а к1;креше чсрпото бакр·аче 

(Ст. Ц. Даскалов). 
бактисвам несв. (бактисам св.) Омръзва ми. ли·сва ми, д.отяrа 

ми, изморЯ"вам се (от тур. bJkma.k - с1.,щ·ото зча1tе 

,н.uе). • Бак„zисах, госпожице, вече 01n ,пеб! (Хр . Смир

ненски). 

бцкmиш м. 1. Р,аз·г. Нещо. коет,о се дава за извършена услуrа 
над официалнат~ .цева; 2. Остqр , Дар, подарък. З. Жарг. 

Таксиметрова кола; такси . 4. Жарг. Таксим.етров шоа 

ф.ьор (тур. bah~i'- - поцерпка,, подар'Ьк, от пере.) . • К_уб
рат Пан.а.гюрс.кu беше .гост .и за,пова не n1'ай се брък-
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на за с.лtетк.ата, казаха ст ,.Грозд", съжалявай~и. 

че с,а пропуснали „ кня:,1сески " баrсши.ш (в, ,.Нощен 

Труд"', бр. 85, 2000, с, 5). • .,.m'ова ще е к.елнеръ.т, за
щопrо с:ь.м забравила да му платя бакu1z11иа {в . .,Труд"\ 
бр. ]42. 2000, с. 16). • Бак,ии~ии пречат .н.а вuди.мостrпа 
на шофьори (в . . ,,Труд'\ ·Софиянец, 24.01.2003, с. З). 
• Бакшишите ta спрели на кръстовището 1-1.а метър 
от пешеходната n"ome,ca (в. ,,Труд'', Софиянец, 
24.01 ,2003. с. 3). • ,,Как ще c:u ka.J1ca името! Та после 
кол:егuте да. ме псуват. А и m'Q(JC/ мое изказваJ-Ге про
тиворечи на u·нmep.ecume ми ", сподели още„ баl(шu

шьrп" (в. ,)Труд~•., Софuянец1 24,01.2003,, с. 3). 
бакър м, 1. Остар. Металът мед. 2 .. Диал. Голям меден •съд за 

течности (тур. Ъ~ktir = същото знаLJенuе). е, .Ехей! Поле

ка! Ще продупчиш бакъра,, пол€ка! (д„ Талев). • Кой 
,ще изяде калая от бакьра? (в .•• 24 часа"\ бр. 100, 2000,, 
,с . 9). • Караме я с каци и бакьр11 от селската чeШJ'itf a.,. 
макар чв повечето хора се запасиха,. като видяха, ч:е 

на 31-u вали силNо- (в . .,Труд•'. 06.01 .2000., с„ 13). 
бакърджия м. 1 . .Разг. Човек, който произвежда б.акърени из

делия ~ли тъ.рrува с тях„ 2. Ми .. Прсн. Неадобр. Нов. 

Хора от кръга на министър Евгений Ба:кърдN<иев и1111 
негови ,съмишленици {от тур. b:ak1rc1 - човек, който 

проuзве.жда бакърени ~tз·делил или търгува с 111..ях) . 
• И ето един ден научих, че 11.яка ,сьв бакъ.рдж,ил, 
отчаян ()111 11,ошите си сметки и пр. 1 заявил на все

ослушание на с:ьседuте си занаятчии, i1e 1,це се само
убива (Ем. Станев). • И както винаги бак'i:Jр,джии1пе, 
вместо д1а uзn:UШ'am вежди, ,вадя1п очи (в. ,,24 ч.аса•с 

~ 

07.01.2000. с. 11 ). • Как рабQmя·т бан.ърджииrпе (в. ,,24 
часа'\ 07,01 .2000, с. [ О). 

балабан м. Раз.г„ Ед:ь,р и голям човек (тур. balaban. - огромеи, 
гu2,ант. велика.и; дресирана· ,MelJJ:ca). • Това се к:а.зба 
мъж ... балабапl (БРР) .. 

балама ж. им. Разг„ ПреNсбр. Наивник, будала; ч:овек. когото 
лесно биха моrли да излъжат; rлупак {от тур. bala -
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младо глупаво съществоt от т.атар.,). • Cynep.l\lf.apke
mume са п-ьлн.и с x umpocm·u. създадени от психолози 
за ба.лами (в . .,Жълт Труд'\ бр. 9, ] 994, с. 20) . • Още 

.много преди· покрива ние ще бъдем в чужбина с па 

рите на балам.ип.rе (в. ,,Труд", 5р, . 193, 2000. с. 32). 
бал·амосаам несв. (баламосам св.) Заблуждавам, залъrвам ня

кого (от тур . bala - младо г,лynafJ'o съществоi от та

тар.,). • Нас ни ,баламосваха ,с ня.к,ак~,в мирен. преход 

(по време на _упра8лението на БСП - б. р.), при кой-
,. 

то всеки· 1-1овоuзд юпен, fJUэ1-1е,свамп up правеше какво-
то си иска (в. ,,Труд", бр. 134, 2000, с. 9). 

балдъза ж. Сестр.а. на съпруг.ата (тур. bald1~ - същото зна~1е

н.ие) . • HQ U3ЛlfЗ'QXa на111;иt u потресаващи подробнос
ти за последните минути на Джон., съпругата му 

ц бмдt1зап~1а (rJ ... Вестиик за жената", бр. 30, 2000, с. 18). 
балдър {бълдър) м. Жарг. Грубо Дебело, грубо бедро или 

крак, о.бикновено на жена или момиче (тур . b1Id1r -мu 

н.ала година; н.ещо от .миналата годинц).. • Ей, какъв 
6а.лдьр има тая мома! {БРР). 

ба.лдър (бълдър) неuзм. Дuал, Минала [година] (тур. b1ld!Ir -
същото зна tJ.eнue). • в· .горите и отколе, от балдьр 
години шетал Момчи.л доб1,р юн.ак (3. Ср~броJЗ.). 

б,алтия ж. 1. Дuал. Брадва, секира. 2. Жарг. Неодобр. Нов. 

СИЛ!но, грубо ритане през краката или блъскане, обикн . 
no време на футболен мач иди друг.а спортна игра . 

3. Жарг. Неодобр. Но.в. Грубо Унищожаване, nр,ечка за 

нещо, някой. (тур. balta - ,бра,два, секира). • З4коп от 
1948 г. удря балтия на киното ни (Столичен вестн-ик). 

бал.ъ.к м. Жарг. Обидно Простоват, наивен, глупав човек (тур. 
bal1k - риба) . • И онзи бал.:ъ.к Зигфрид дал дЭ1сен 

т-ь.лмен cкarn'a си ду.ма ( а. ~• 24 часа''. Неделя., 6 р. 216, 
200J, с ... 1 ). 

ба.лъкчilя м. Дuал.. Риб·ар (от тур. bal1k~1 - rсъщот·о значе1-1ие). 
• TypчuJ.1 ?,m с~с сиеия .кон една нощ, като удавил над 

С&.ищов пр1и блатото .едни бал,ькчии &ласи, накарал 

ги н.асила да .го превезат ... (Ц. Гинчев) . 
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бамба1111ка прил. Диал, Особен, необикновен,, nрич:удли!В (тур. 
bambщka ~ е,"ьщото значение). • Няма що, бамбашка е 
твоят джелепuи (А. Христофоров). • - Бамбаш«а 
свя1r1 -0:плакqаше се бай Гаt.1ьа. - Студен свят (Ал. К,о:н
стантинов ). 

бамя ж. Вид з,ел:е:нчук ,с мъхести, м,есести wуш,улкt-1, пълни с 
дребни зърн.а (тур. bamya = същото значение) . ,. Ба
мята, ако е прясна, се почиства от др-ьжки,те и се 

,uзм~1ва с еода, с оцет и сол, като леко се претрцва. 
(в. ,,Вестник за жената", бр. 22, 2000, с. 29). 

барабар нареч. Разг. Неодобр. Пренебр. Заедно, ре;дом (тур. 
Диал. Ьа,гаЬаr от beraber- същотс ан1ачение, barabar -
рамо до рамо. от пере,.). • На делот·о в· Софийски 
градски с-ьд, тия дни Лечев хе-ьрлu .В· m,1,tt прuсъст
ваи1ите барабар ~ъс с'одu·итв (в. ,.Нощен Труд'\ 
бр ., 239, 199'5, с. 7). • Европа поп1ър'СИ късмета си в 
еврото. Бьлгарuя 11 тя ,,барабар Петко е м,ъ:жетс" 

(в. ,,Ду,ма'', бр. 5, ] 999. с. 5). • Гергьавден отмина та 
се не видя. Барабар с агнеrпапz,а и софри.те, ако сте 
МQглu да си ги .позеалите, разбира се (в. ,,Луд Труд'\ 
бр. 191 2000, с . 2). 

барбут м. Вид комарджийска игра със. зарове (от тур„ ba:rbut -
същото зкачение). • Играехм,е н.а б·арбуп1 в' кр1; чма
та на Илийчо Af uр,азчийск,и (А. Гуляшхи) . 

барем нареч. Разг. Неодобр. Поне, надали (от тур. bari - ,t.ъ
щото значение, от ар.) . • И юна1.1ите обещават дu да 
шитнат два пара.хода със з·аха.р. ил и да телепортu~ 
рат барем пол<>еината спирт от Украйна у на.с, та 
да се захване гдзета.та .т<.ак:то .трябва (в , ,.Труд"\ 
бр . D2I, 2000, с. 10). •.А , барем .една юбилейна мон.ет4 
сигурно ще ни дадат вътре ... (в. ,,24 часа'\ б,р . 184. 
] 999, С .. 5). 

басма ж. Тънък памучен плат с печатани върху не:го шарки 
(тур. ba.sma - с,пъпкване, npumui:кaнe, щ·а.1нповане, 

.щамnQеан плат). Фразеол. 1rне цепя басма.''· - каз,вам 
истината в очите. не се ,с·пираа1~ пред нищо. • Чау-
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шинът с благсдарн.аст .прие подарък.а, ,,,ато о..беща 

на челебията, че ще разкаже на децата си кой им 

е kJrtzuл так:ьва хубава, шарен,а б·асма (Ст. З,аимов). 

• Не цепеиLе басма никому, но беше справедлив човек 

(в . .,Семеен ве-сткик", бр. 6. 200()i с. 3). 
бастисвам несв·. (бастисам св.) Разг. Грубо ] . Доеажда ми, до

тяrа ми, омръзва ми_ 2. Унищожавам (от тур. liJasmak -
насm'Dnвам, на,пискам;· печатам; 1пъпча, газ.я с кра ~ 

ка). • В хор' ·със средн.овековния гадател Ми.шел дьо 
Нострадам, посочил rолий месец. /1em0 1999-о, сет

ний миг. npvnя}f.a д-н.ешнu предсказатели ударниц и., 

решили да бастисат чов.ечеството ,в с1Jкратенu сро

кове - Qще 11рез февруар:и или март (в. ,,Труд"., 

20.12.1998, с. . 9). • Човечец-ьпz я ба1с1п1.1са.л с добри на
.мерения (в . .,Шок", бр. 21, ZOOO', с. З). • Па-uн.,пересно 

е, ч.е всички свидетели ска11ат от радост, че са пре= 

трепани гаднярите, които бас,пи,сва,п фасади.111.е и· 

им пилеят данъците (в. ,)24 часа'\ 03.09.2000, с. 7). 
(iастисан прил. l. Р'азг. Грубо Унищожен-, затрит. 2„ Жарг. Грубо 

Убит (от тур . basmak - на.стъrнз-ам, 1-1,атискам; 11,еч·а

там,: тъпча, 2азя с .крак.а). • В моменп1а и1,колот110, 

чийто е:динствен сайбия най-после е едовец·ьт н,а 
бacmu;caм.a,r,ia дuрекп1орка, се е cumJrupaлo в експери

менталната детска градilна на Людмила Живкова 

(в . .,Шок~\ бр„ З 1, 2000, с. ,5),. 
батак м. 1. Разг.. Кално място, тиня, блато. 2. Лрен. Р'азг. 

Нераз,бор:ия, бьркот:ия, хаос„ 3. Ост·ар. Паричен дъдr, 
който е несъб»раем, 4. собств. Б,атак Родопски пла

нински язовир. 5. собс,пв. Батак Град в Бълга1рия (тур. 
batak - тресаеи,ще, блато). • В ,също1по. врем.е фут

бо.лнuят батак работеше ,с пълна сила край тър

жището на 11Ил11янци" u по други меспzа ,в с:трана

п1а (в, ,,Демокрация'', бр. ] 27, 2000, с. ] ). • В Muнur:.
mepcm,в.Qmo на иконол,ruката усилен.о продължава да 
се бистри батак~1.п около мъ1пната прив,а-тuзация 

1-ia столuчнат,а „Софар•ма„ и ыейн.uя злополучен к;1--
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пувач ,;Нова техналоджи", регистриран в Дrоблин. 

(в, . .,Банкеръ". бр. 17, 2000). • Не знам как ще излязат 
от бап,а:ка, който Златее им прави (в .• ,Труд'\ бр. 126, 
2000. с. 8). • ... да се надяваш· армията да оправя ба -
п~а.ците н~е1. ед110, държава, която се. ср·uна до д'бнотO 
яа Европа (в. нТруд", 09.05.2000, с, 9). • Ела, ти каз-
8,ам пак, защсто все сме в един батак. (БТВ, Шоуто 

на Слави„ 07.08.2001). • На язовир „Батак'; в момен-
1па излuз·ат· добри кар.акуди н.а теж;ко с подхранва 
ща спирала (в . .,Нощен Труд"\ бр. 79, 2000, с. 21 ). • Про
тести заради дървесина плюс братовчеди в Бата" 
(в .• ,24 чзса", бр. 12:3, 2000, с. 6). 

бахар м. 1. Ароматни зърна. :които се употребяват за подправ
ка на ястия и колбас, 2, Жарг. Студ (1·ур. bahar - J, Про
лет. 2. Ароматична подпра,вк.а , от ар.) , • ... прибавя с,е 
.нарязаният на полумесеци лук. и .след като омекне, 

се p'ocu брашното, червеният пипер, зърната бахар 
и чере1-, пипер ... (в . .,Ве,стник за жената.". бр . 22, 2000~ 
с. 30). • В среда.та прегра.ждате с пр-ь чка стар ко-
111;,р, един дафинов лист и 4 з-ьрна бахар (е. ,,Капи
тал", 11.11.- 17. 11. 2000, Бакхус, 9„ 26). • Черният пи
пер се съчетава добре с всички зелени подпр•авк.u -
m.apQc, магданоз, целина, девисuл, nонася се с дафи

новия лист и бахара (в. ,.Семеен 1Вес:тник'', бр. 16, 2.002, 
с. 8). 

бахча J1c. Зеленчу!!<ова rрадина (от тур . bah~e = сьщо,по З!-lаче
ние). • О,п Тилликая селянuн ъ111 <:лезе в ,ба;хчаmQ, 
която днес (1898 г.) е преобърн.аrпа в прекрасна град
ска градина (Ст, Заимов) .. • .Зеленчука uзмuва1пе доб
ре, .защото не се знае кой с косо е шетал из бa.tчa1nq 

(в. ,,Капитал'' , 11.11 .-17.11.2000, Бакхус, с. 26) .. 
·баш прuл.Rеиз.м. Остар. Главен, пръв (тур . Ьа~ - глава, главен., 

главатар). • Според поверието, щом има луд 1-1як'6де, 
значи всичко ще ,пече по вода, дon1:,лJ;fu баш касиер1:,т 

на Плевен (в . .,НовиRарr'', бр . 29, 1997; с. 16). • На бр.u
ля.н1пен френски език ед.ин. от баш воеводите Анато-
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лuй Величк.ов nQ.здрав-и с ,л~есс:ца на франкофонu.ята 
(в . .,Труд". бр . 79. 2000. с.. 5). • Пра.ви са от СДС - ера~ 
мота е баи:1 де,тупи1тuте ,и ви€.:шu д"ор;;к:авници да ие 

декларира1п доходи и имущество по закона за· публu~1-

11.uл. р:егис1пър (в . .. Труд'\ бр. 289, 2002, с. 1). 
баш нар·сч. Неиз.л~. Р4зг, Тъкмо (тур. Ьа~ - глава, главен) . 

• Имеиnuкот (агент ТсNев); из1пупан ба.~и по мод,а
,па в графитеносиf!о, пол_учu две вра1повръзкu „ Ва-• 

лен1пuнQ11 (в . ,,Нощен Труд'\ 08.01.-09.01.1999, с. 5). 
• ., Ма какво е п~ов·а да ме дигат от маса,п4· баш на 

Цвеп1ница ", вьзропта понаквассн млад мъж и разве
селено с шише в ръка, отпраши към близкоrпо к,афе

не (1>. , ,Hoщeli Труд", бр. 7'9. 2000, с. 24) .. • В нак-аза
телн.ото пол·е на „Левски" с,е разрази тайфуп., аха-

аха Па;;нсин да пристигне с гръм, а то дqйде Тайфур 

и, го набу1па ба,ц-баиJ (в. ;;,24 часа'" , бр. 21 J
11
2000, с. 14). 

б,аwибозук м. 1. Ис111ор. Нередовна турска войска през X.VIIE
XIX в .. разюздана и свирепа. 2. Истор. Войннк в ТЗЗ'И 
!ВОЙ ек~, 3. Прен1 Лице или група лица извършващи про
извол. безчинства :и жестоко·сти (тур , ba~ibozuk - съ
щото з-начение: ,от Ьа~ ~ глава и bozuk - развалеr'l). 

• Турското ,ознацецц(3 на сбориа войска е ба,ш11бозук. 
При н,ов-а,,па коалиция то е уместно само в мирен и 

демократи~.1ен електорiJ.лен слtuс:ъл, а не като сбQр 
ont чер1:сезu1 турци и албанци (в. :,,Труд'\ бр. 11 9, 2001, 
с. 12). • Казаха, че циганите клисJ1рци изгорили се
ло,по, запалили черквата, училището и свири.ли с 

гайди, цигулки, с баzи11бозука наедно (в. ,.Труд'\ бр. 117, 
2000. с. 3). • Най-много е разс.:ърдило Nарода 1:пова, 
деrпо н,амер~rл и в къщята и„,и 30 оки с газ· раз.месен.и, 

.за да паля,п селогпо./ ако додат баи,ибозJ,ци (в „Труд .. , 
бр . 117. 2000, с . 3). • ,..За такова ч,удо ие съм и ~увала, 
ба111ибозу.к така не NU е палил npe:J n1,ypcк;Q1no роб

сrпво", редеш е прос"ьдзеп.а пред репор.терu 83-годиl.и

ната баба Тона, която се спасила от огъня бласо

да1,ен ие на g11ука си (в. ,.Труд'\ бр „ 186, 2000„ с , 12). 
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башка прил. неизм. Диал . Отделен, друr, ра.злич:ен (тур. ba§:kat -
с?Jщото значе'н.uе). • Всеки си е башка (:в. ,,Луд ·Труд"\, 
загл. на рубрика. бр. 19, 2000, с. З). 

башка Nаре-ч.. неизм. Дuал. Отделен-о, на всичко отrоре (тур. 
ba~ka - отделен, друг. ра·злuче11). • Башка - з11 .ам.ена
та и песни,пе (в. ,,Жълт Труд", бр. 5, 1995, с. 11). 

бзh ц.ареч. 1-1,еизм. Разг. Доста. В повече (от тур . Ьауар:1 - същ0,_ 
то значение). • Вече месец майсторите к:ър.пя.т обув„ 
кuте на студен1пuте от митингите, които 6Qл. си 
изтъркали псдметкuте (в. ,.I1ощеiН: Труд''. бр. 34, 1997

5 

с. 6). • Ба.я се заглеж.дах в ... едновременно с отвра
и;енuе и въ,зхищенuе (n. ,,НощеJН шок'\ бр. 11, 2000„ 
с.. 2). • О,пначало бал се уплаших. 1-lO п1е по 11яка1<:06 
на чин телепатически ми вкушиха, че няма да ми 

направят нищо лошо (в . .,Шок свят'\ бр. 1, 2000, 1с. 4 ). 
банл·дhсв.ам несв. (баялдисам св. ) .Разг. Припадам, губя съз

нанне .. Призля:ва ми (от тур. bay1lma.k - припадам, при
мирам). • .Бедната ка.то да поз11ала, че това са не.й -
11.u синове, тл uз,викала, баялдисала и п,а.днала на 

земята (Ил. Блъсков.). 

баят, -а прил. н.еuзм . . Разг. 1. Непресен t остарЯ!л (обикн. за 
хляб или друг вид стоки) . 2. Голям, дебел (тур . bayat -
непресен, остарял; отживял). • Хайванска рабо,~а; 
ча.до! И 6ал1.па е, да ЗJiаеш! Щото съдията ще еъдli 
що, пише .У дебелите .11,1у книги, а ,п,е 1пака са из11u

депцани, че който най е крал, невинен излиза (в. ,.Вес
тпи.к за жената"" , бр . 52, 2002, с, 3) .. 

бе·гди1< м. Оётар. Данък за овце и кози (тур . begHk - С:оЩОmо 
значение). • К.оя стека са е облагала с дан'ока бегл ,ик 
в СледосЕJобожденска Бъл2ария? (НТВ, Стани богат. 
29.1 1.2002). 

бейм. l ,Истор. ТFlтла на феодален владетеJт или нали:це с висок 
чин, граждански ИJ[И военен в Османската l! Мn:,ерия. 2. Бо~ 

гат qовек iВ мюсюл:манс:ка страна. 3. Прен. НеQдобр. Чо

век. rее:и11<нал да го обслужват другите, да по.лучава всИrчко 

на r-01.ово (тур. Ьеу- тцтл.а на фесда.11.ен вл.аде.rпел шtu 
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н,а лице с висок чин. в Османската империя). • От 
„бей" е ста1-1ал „баб;' (.,,баща") и разпалва народиата 
лтсбов с живописии речи и н.еу.морr-,и ,обиколки (в .... 24 
часа'\ бр .. 131, 20001

, с. 28). • Бея111 , който бUll вьв в-ьз

торг о,т сладкодумния „американец", му дава за гава
зин един турчин, комуто заръчва да го за.кара до ко
иака ... (в. ,,Седм~ч;еп Труд'\ бр .. 22, 2000, с. 12) .. 

бекр:ия .Arf. Остар .. Пияница. :алкохолик (о·т ryp . beкri - C'ЬU{omo 
значение) , • .. , аз rOm ст.ара м·айк.а крил, / тя ат тат~ 

ко зъл 1бекрия (П. Яворов). 

бекяр , -ин м. Разг, Лренебр. J •. Неженен мъж, ерrе.н . 2. Мъжt 
които живее сам; без семейс,тво (тур. Ьекаr - същото 
зныченuе) . • Той е бекяр па, душа - дай му лек жu
B{Jm, хапване u пu·йване ... (БРР). 

бел м. Р·азг. Островръха лопата за коnаеве (тур. bel - същото 
значение)..• Нели яростн.о забива бела в земята, но 

не й спори (В. Бончева) .. 
белки (бедЮIМ) нареч. Раз·г. 1. Може би, вероятно. 2. Дано. 

3. Нима, мигар (тур. belki - може би, l!J'Ь:JM,QЖHQ е). 

• Eдt1J/ прuя.тел на Фuль<J му подар,и потника, с кой
то е направил син.а си, ,па белкц.м и !iUe успеем·, 

над.я.ва се Г лорuл (в. ,,Нощен Труд", бр. 79, 2000, с, 9). 
•• Въпреки че ms отдавна CtJ; демоде, майки и бащи 
хвърлят луди пари·; белкш,, зanpuл,l!ita чедото и.м на 
хо11.ивудск4 красавица (в, . ~,,Нощен шок'", бр. 11, 2000, 
с. 4). • Белким през него турците заминат в Тур
ция, .циганите се въриа1п в Индия, а българите се 

заселят в Нагорни Кара·бах (в. ,,Труд", бр. 135, 2000. 
с. 3). • И затова уволнява масово държавни с:л.ужu 
т~елu - белким поспести нещо от заплатите u.м. И 
панически се np€.лuвar-n парц от едно бюд:ж:ёmн.о нап

ра«ление в друго - 6елкш, аборигените останат с 

епечатлеи,ие. че нещо с,е прави и че това нещо е 

ва:ж:на (в .. ,,Демокрация'\ 12.09.2001, с. 11).. • Първата 
възмо:,к·носJn е българите да се cmpecNam', да с.е сви
ят в- черупката си и да заб,раfJяm за НАТО и Евро; 

49 



съюза, та белким ги отвuмат бъдеи1uте удари .н,а 

фанатиците (в . .,Труд" , бр. 28 1. 2002, с. 12). 
бел.яж. Пакост. зл:о, нещастие, непр.иятност, ЛОШО·ТИЯ ( тур„ bela -

същото значr:ние). • Още на Aemuщemo Асеп Христов 
заплаши управля.ващите. че може да 1.J.anpaвu „гол.я = 

ма цига1и:ка беля 'На СДС" (в. , .• 24 часа'', 22.0] .2000 , 
с. 14). • ,,Ще ми докара нлкая беля с неговите щуро~ 
tnuu". добави Нинов (в. ,,24 часа", 07J)] .2000, с. ] З). 
• Всички бяха инструктира11и да уга:ж:дат всячески. 
н.а б6дещата майка, за да не с1паие беля (в . .. НощеR 
Труд", бр. 84, 2000, •С. 5). • Бut1Ш .морски пехо,пuнец ,си 
1пърси беля·1па (в . 1.124 часа", бр. 88, 2000, с: . 1 О). 

бе1Jка ;ж. Черна n-ъпка или петно върху :кожата на човека (от 
тур . benek - малко петн.о). •· Следете цвета иа беи -
ки,п,е (Столи~:юна преса, февруари 200] ). 

берба.т прил. неизм. Дu.ал. Лош. мръсен, иеnриличен, .не:~rист (тур, 
be.rbat - същото значение, от пере.). • Един пс.гл·ед с·,пu
гаще, за да се разбере в какъв берба11z живее ... {БРР). 

берекет м. Разг. Плодо·ро,дие, изобилие (тур . ber·eket - също
то зн.ачение. от ар. Ьаrаhа - божи.я благословия, от ар.). 
Фразеол „берекет нерсин"- благодаря на .Бога за плr; ~ 
дopoдuem·Q. • Бере.кет1;т на Аллах да е В?.>РХУ вас .... 
(БНТ, Канал 1, 26.1 1.2000). • Такъв берекеп2 ак:ушер.
ките :не помнят за последн1.ипе 10 години ( .в . ,,-24 ча
са"', бр. 58, 1997, с:. 3). • Береке,п ще има по полята 
(в . н24 ч:аса", бр. 136, 2001, с. 64). • За всичко 1,азвам: 
.,Имам c1,.t. Дал Гос11од берене.111 версин· " (в. ,,Труд'\ 
бр . 52, 1997, с. J О) . • Ксгат·о ,след 12 годиии време 
влизаш във властта; избирателите н.а Доган с ос

нование биха казали берекеrп версин (БТВ, В десет
ката, 22.07.2001). • Береке1п, версии, Сокол.е, ам,а и 
10% стигат.l (в. ,.Труд·\ бр . 256, 2002. с„ З). 

бетер наре,,. Неодобр. Разг. По-.лошо„ по-зле (тур. bedter -
С?)Щоmо значение. от пере,) . • Костов да си ходи -
прuкр.uва корупцията, npu11rneлcкuяm к.р?>г „ Олимп"' 

е беп2ер „ Орион" ... (в. ,,Ноще:н Труд~\ бр, 79, 2000, с. 4) . 
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бешик Af . Дuал. Дър,вена бебешка шопка (тур. be~ik - cъщQmlJ 
значение). • Въз люлките и бешиците много е n.uca~ 

· "' 
но и викано ... (И. Груев) . 

бешлuк м. Остар. Турска моне:та от пет гроша (тур. be§lik -
с-ощато значение). • Зем·и тоя бещлцl( да си купиш 

тютюн (3. Стоя:f!•о.в). • Грубо направен.ит·е бешли11и 
не грубс повлил~1Са ворху грубата душа r-,.a. к.л.ючарл 
(Ст. ЗаJ=Jмов) . 

биз-бизе нареч. Разг. Интtимно. насаме (тур. iЬ1iz bize - между 
н.ас,· bizzat - сам, лично). • Аз нарQчно за това С'ЬМ 
дошел да се поразговорим и у·тешим братски. биз
биз.е-. (З. Стоя но.в). 

'билюкбаmия м. Остар. Главатар на qета; водач (от тур . boliik -
1 .. МнQжество, хор,а, m'Ьлпа. 2. Част. З. Рота и Ьа§- -
първ:и ; глава). • ... тук В'Ьлчан войвода уби Е~ареф бёЛ, 

О1 ~ 

сливе,нския б1Lrr.юкба111ия. (И. Иовков) . 

бинлик м. Раз·г, С.rь:клен съд за :вино и ракия; дамаджана (тур. 
Ьinlik- същото зн.ачение}. • Тай ,седеше пс турски в 
левия ъг'оЛ - от едн.ата му страна голя.м, nлemeN 

бин.лик (М. КремеiН) , 

бнрли~ м. Разг. Единица„ асо при- иrра на карти (тур. Ыrlik -
същото значен.u,е). • Падн.а ми се би.рлик (БРР). 

бирц11R м. 1. Остар. Длъжност:1-10 лице, което събира данъци, 
таке.и и др. 2. Разг. Неодобр. Нов . . Данъчен инспектор 
(тур. Ьir·nik - събирач. на данъци), • Искаме бирник с· 
човещко лице! (в. ,,24 часа". 01.02.2000, с. 6) , • Бирпи
ци,пе са посетили pecmQpa1-1.ma н.а З април т. 2. 

(в. ,,,Труд'". бр . J 104, 2000. с. 6) .. 1• .,Да не искате и кафе 
да им 11р·авuм?'', би попитал ехидно някой бирн.ик 
(в. ,.,24 часа",. 01.02.2000, с„ 6). • 5.1 млн. лв. ДДС ,изто
чени с помощта н.а б.ирници (в. ,,24 часа•\ бр. 105, 
2000, с. 7). ,. По 1000 лв. п,ремия взимали бирниццте 

(в . .,Труд"", бр. 222, 2001, с „ 9). 
бир 11арче нареч. Разг .. Донякъде, малко (тур. bir par~e - същото 

зиаченuс; от bl..r - eд,u1J). • Делийск.и·1 я виж тука, оп
рави rпая ,бумага, ти си бир парче пuсате.л (Е. Ман,ов) . 
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би.тп·азар м. Пазар за стари вещи (тур. hitpaz·ar1 - същото з11а
[tение) .. • Нацията ката бu1tinaзap (в. "Труд'\ бр., 129 ,. 
2000. с .. 44). 

б:ичме с:р. ! . Четвъртита дърве:на греда с дължина никодко 
метра, която се използ.ва цяла или наря,зана на дъски 

в ,строителството. 2. Жарг. Ед·ро naplfe (обикн. за Pli
бa). 3.Жарг . . Як, здрав, силен чо.в.ек (тур . b•i,;me - дър

вен.а греда. кояmQ се използва в строи111елстеото). 
• .Когато сполуката ги споходи, т·е вадят ,1 бllЧМе-· 
rпа " по един. лакът дълги (в . .,Нощен Труд", бр. 79, 
2000, с. 21). 

боза ж. i . Гъсто без(}лкохолно r1 ити:е от просо. 2. Жарг„ Нещо 
блудкаво;, бе.з качества (тур . boza - с'ощото значенu:е., 
от пере.) .. • Ама аз вече пих .м·но.го голяма боз·а - 'ke· 
искам аще ед.на.! (в . . ,.124 часа", бр. 94, 2000, с. ] 3). • На 
чаша боза .ще си четем агентите (в. ,.Трудн, бр . 330., 
2000, с. 41). 

бозав пр1ил. Разг. Сив (от т:ур. boz- същото знацеиие). •Бай 
Гаию беше облечен в боза«и шаечни дрехи (Ал. Кон
станти нов) . 

боздуrан м. Ис,пор. Старинно бойно оръжИiе, тежка жел51зна 
топка с шипове на къса дръ)l·с.ка (тур. bozd,ogan - к;ру~ 

ша). • С u11,iвmo иа кое древи.о оръ,ж . .:uе фJ,mбoлl-iurn.e 
коментатори сравнл,ват ц<:Ftmралния нападаr-пел .на 

футболен отбор? . .. д) бозду.га11 (НТВ, ·Стаи:и богат 
• 10.04.2003). 

бон л,r. Разг. Ръст, телесна височина на Ч'о.век или животн,сJ 
(тур .. Ьоу = С'йЩОmо знаценuе). •По вънка·шн.ият ви,д 

тия се отличават със среден бой • . с широ,,о телос
ло:JJ.Сен.ие и с весел характер, когато .:>к:иrпел ите lla 
С'офuйскu.ят. Пиротс.кият, Кюстендuлскuяп1 u Тръ,н_ . 

скuлт окръзи биват вucok'u и м·ълчаливи (Л . Кара'l~е

лов). • Миr:лй дQ ние·Q1110 на бд,,~ си и 1iикага не над 
скачай летвата, която ти е поставен.а - до.,пук н.u 

докара лuбер1а11uзираната иконоJи.ика (в. 1,Труд•с, 
бр. 331, 2002,, с. i ). 
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боклукм. 1. Отпадъци, н~ч.истотия, смет. 2. Жарг .. Грубо. Обид
на Лице, жена с осъдително поведение. З. Жар·г·. Грубс. 
Обuдн.о Мр1>сн11к. 4. Жарг„ Грубо Мръсна, нечиста ра
бота (тур. bokJuk - нечистотия, мръсоти.я, смет:; от 
bok - uзпражнrенuя). • Дж·ейми Пий Кър.тис ('е смя
тала за боклук., а сега е на в-ь_рха иа славата (в .. ,,Жълт 
Труд'\ бр, 5, 1995, с. 12). • Taкca,.tna смет· - според 
боклука (в .. ,,24 qaca•\ 23 .02.2000~ с. 1 О}. • За,що ,госпожа 
Масларова 0<mно.во се опитва да бърника 8 боклука . 
. може би ръцете и са бр1онцрани (в . .,24 часа"', бр. R 09, 
2000, с. 6) . • Депут.атите не са ,боклуци {в ... Труд1' , 
бр . 791 2000, с. З). • Юлил Бербе.рян: Журн.алuстuте 
.прuл.ичате на пълни боклуци! (:в, ,.Труд'\ бр. 79, 2000., 
с. 4). • Преди 6 години, когато Стоичков, Сираков, 
Лечк.ов и Балъков м.ачка,r:а из САЩ и Европа, в София 
пак 1ша.ше .масови явленuя., но тог:ава хората се прегръ

ща~а и черпеха вм·есто да бият и викаха „Българи -
,, б „ д " юнаци в.место ;; червен.и оклуци и „сини гове а 

(в . .,24 часа'\ бр. 80. 2000. с. 9). • Бо.клуци111.е от Локо 
ме чакаха пред бдока,. за да ме бият (е. ,,М,еридиан 
мач", бр . 206, 2000, с. 11 ). 

боклукqия м. Мъж, назначен да съби·ра и: и.зхвърля боклука от 
населено място (от тур. hok.lukgu - с1:Jщото зна 1,ение) ., 

• Малкият Петьо меч1паел да е боклукчия (в. н24 
ч:аса'\ бр. Е23, 2000~ с . .32). • Боклук•Jиц с М()бuлнu 
телефони (в .. ,.Труд'", бр „ 61, 2001, с. 38). 

бо,клукчийка ж. Жена, назначена да събира и изхвърля бок
лука от населено място, (о,т тур. boklukgu - с1,,щото 

зна~енuе). • Добре, добре, става от тебе боклукчи.й 
каl (в. ,jНощен Трудн, бр . 228, 2000, с. 8). 

бол нареч, Раз,г. Много, предостатьчно, (тур. lюl - С."ощото зцаче.~ 
ние, от ар.). • Ил,салu бол ризи - дали едната (износена
та) 1-Ja бли:жния Clf (в. ,,Дум.а.", бр. 257, J 995, ,с . 8), • Пъ,к 
и страничн·u мераклии да се до1(оnат до биле.та - бtJл 

(Р .• ,Демокраttия", бр. 126, 2000, с. 18). • Параноя - 6ол,. 
здра,в разум - хu,ч (в. ,.Труд~', бр. 135, 2000. с„ 6). 
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борсук (буреук:) м. 1. Язовец. 2. Жарг. Неодобр. Грубо Необ
щителен , неконтактен, затворен ч.овек; _в.ечно намр-:ь

щ,ен, неприветлив човек ( от тур. porsuk - язове.ц) , • Бор•

сук:ъrп Ласал станал зас.мян с4адур (сп:. ,.Хай к.луб~", 

януари 1998). • Аз не съм много преtпенциозе.н., н..0 
мно~о мразя н:якой да ми се сърди, да ми се прави 
на борсук (в. ,,Вестник за дома{", бр, 30, 2000, с. 14). 

борq м, Раза. Дълг, заем (тур. Ъоr~ - с1:, .щоп~о зн.аченuе). • .lia
pume на Пампорово гасят борч. к~м Италия (в . • ,,24 
qaca", 09„11.2000, с. 8). • Закон ще управлява д:ор.жав
иия ни борч (в, ,,Труд~\ бр. 79, 2000, с. 6). • Вероятно 
К[(М е прададеи от Международната банка за rп:ьр
гов.uя и развцтuе заради неизплатен. от ,1Булметал „ 
борч за $ 1,5 .млн (в. ,.,Труд", 6р. 120, 2000,. с„ 2). • Мос'
ква u1e по.гаси бори,а си до края на 1999 г. {в . ,,Труд~' , 
08.12.1998). • В стратегията за ynp,arJлe-~u-e на борч.а 
са включеыи защитни мерки при промяна на ко.н.юц

к.турата на международните паз·арu .... (в .. ,,Тру.ц"\ 
бр . 79, 2000, с. 6). • Па11ика за мляко абзе Плеве.1, , 
Сдf;д катQ д1,рж:ав,ната фирма „Сирма ,., спусна ке= 

пенцu заради бор•1ове (в . . ,,24 часа", бр„ 48i 1997, с, З). 
• Борчовете .могат да се с'Ьбuрат от съдия цзпъл

ни1пел по съдебен ред, обясни той (в , .. Но винар", 
бр. 219, 1997, с-.. 4). • Бор·човете на Дончо (в. ,,24 часа~-, 
04.01 .1999, с„ 10). • Гол.ям е и борчъ,п ни към Яn.oн.u.fi 
и А ветри.я (в. ,.24 часа'\ бр. 225, 20001 с. 3). 

боjрчлия м. Разг. Длъжник ( от тур . bor,;lu - сьщото значение). 
• Борчлии се правят н.а благодетели (в.. ,,Труд~', бр. 4., 
2001, с. 4). 

бостан м. Място,, з&са.де.но с дини п пъпеши (тур. bostan - съ 
щото значение). • Диган.ски бo,cmall (в. ,,Демокра
ция~'. 14.08.2001, с„ 12). • .,Ба·лкан ~1 

= к'1.то пъпеш па 

бостан {:в. ,,Труд", бр. 298, 2002, с . Е ). • И икономuк,а
та ни не е бостан., rLa чийто гръб „Бц.лкаr'i" вместо 
да лети, вечиа да леж,u (в . . ,, Труд", бр. 298, 2002, с: . 1 ) . 
• Граждан.uте ~а Силистра са напуснали домовете 
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си и са отишли да пазят градините си, лозя111·а си, 
бост,аиите си (в. ,,Демокрация'', 14.08.2001. с., 12). 

бостанджиt:1 м. Чое,ек, който отглежда или продава дини и пъ~ 
пеши (от тур. bostanc1 - градинар). •· Вярно, че особена 
заслуг.а за това състоя·нuе има „бост41;джия1па 1' Гад 

Зеевu, който не само че източи 11 Балкан.", но иска да 
се изкара и кpeдilmop (в . .,Труд". бр. 298, 2002, ё. 1). 

бохч:а ж. Разг.. 1. Чет.въртито парче плат за опаковане на дрехи: 
за вързоп .. 2. Вързоп с дрехи (тур . boh~a - съи1ото значе
ние). • Eдut-1 ден в края на 1868 .г., когат·о той о,псъства 
от Търново, Вен.етд 2р.абеа бох,;.ап1а с най~необходи

мцrnе вещи .. ,. {в. ·нСед,мичен Труд" , бр. D8, 2000, с. 12), 

бохчалък .м.. Р азг. Комnлекто:ван и сватбени дарове, предн.аз
:начени за едно лице (от тур. bQh-;a - в·ъ,рзQn с дрехи) . 
• Стегнаха ме за път и ми връчиха тържес,r~вен.о, 
как.то си му· е редът. бо·хчалька ... (БРР). 

бошлаф прил. Разг.. Пренебр. Пра3н,и приказки (от тур . Ьо§ -
празен. свободен, безсмислен и laf - дума. слово .. го
вор, О"г пере.) • Л,обQГ:J., 11ро:Ф'есuя, деца - 60Ш11а·фl 
(.в, •• 24 часа'\ бр . 66, 2000, с. 16). 

боя ж. 1. Вещес1:во за. оцветяване, баrр.ило. 2. Ж,арг. Нов. По
литическа. пр,ина.длежност, симпатия JС·ьм опред,елена 

политическа партия или формация (тур. Ьоуз - багри
ло, вещество за оцветяване.). • За направата му пък 
ще б~,дат цзразходваиu 300 кг бон., к.ато поръчалата 

.портрета фирма ще се охарчи с $ 9 000 (в. ,,Труд", 

бр . 120, 2000; с . 310).. •• ... и се пос.тав.ят в панерц·, 'На.
речен Парламент., те ееднаг,а. се превръщат в запър

тъци. От боята ли, ,от к,во ли - пе знам, ... (в. ,,Труд'\ 
03.05.2000, с. 12). 

боя,ц~·im л,t. 1. Чо,век, който работи в бояджийница и:л~ има та
кава; човеж,. който боя.tl!исва нещо. 2. Жарг. Нов. Човекt 

който лесно мени убежденията си , политическата си пр,и
надJtежност (от тур .. Ьоуас1 - цовек, който работи в 

болджuйница или има така·в.а; човек~ който боядисва 
пещо). • Като 11огледнете, направили сте една шаре·-
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ния,, уеднаквен.а с носната Fсьрпичка на боя:д:»сl.Lя 
(в,. ,,Капитал'', J ] .11 ,-] 7..11. 2000, Бакхус~ с. 26). • Оста
ва да mр"ёг.нет·с· по уличните трудови борси да си 
тъ,рсите изгодно болд:нс,ии; фаянсаджии и прочu,е 

(в. ,,Нощен Труд'\ бр . 34, 1997, с. 10). • Народен избр.а
ник стана бояджпл (в. ,,Труд'', бр. 119, 2001 , с. 37). 

б•удал_а м. и ж . . Разг. Грубо Глупак (тур. budala - Co,Щorn0 
:,,наченuе, от ар.). • З.емай им по пет 4ента бе, Н.4л и 
ги виждаш· к-аквu са будал.и! (Ал. Ко-нстантиноJВ). ·• Бу
дали, абсол,оти.о анархистични ... (БI-IT, Канал 1,До.б
ро утро, 24.02.2001). • А 1-1ие, будалц,пе, все още -об
ладани от наде:ж:,да за талантлив.и творби r1.a д-:о,р 

жавния тв екран смятахме, че нan?Jнume и,1е сво,р

ша1п с „ п,ечалбаmа4' на клипаджията Халваджu.я.Н, 
no не би ... (в. ,,Труд", бр. 270~ 2001 , с. 20) . 

• 

буламач м. Разг. Неодобр. Пренебр. 1, Безвкусно ястие, не•
цриемлива смесица от продукти и аромати в едно яс

тие„ 2. Резултат от лошо С!Върwена, нескопосана рабо
та (тур. bu1ama~ - лепкаво тесто). • Всеки ден ми 
.готви булама11 ... (БРР). 

булгур м. Счукано ИJIИ едро смляно ж·итQ за ~арен1е и пригот
вяне на я,сти.е (тур. bulgur - с1,щото значение). • Бул
гур в л,uста от алабаш (в. 1~Семеен ве:стR1п:<", бр . ] б.,. 
2002, с. 8). • Булгуръ11~ се сварява добре и се ,от.цеждц 
(н. ,,Семеен вестник"\ бр, 16. 2002, с. 8). 

бунак м. Жар~г. Грубо 1. Тъп, малоумен, ограничен човек, глу
пак. 2. Старец, изпаднЗ.Jl във вдетененост (тур. bunak _ 
изкуфял),• Тия червени бупаци да вземат да се раз ~ 
карат!' (БРР) . 

бунар .м. Дuад. Кладенец, извор {тур. bunar - с-ьщото з·нач,е
ние). • ... продава копрuвщ.ен.ска к11ща, 75 KfJ. м . ., чар
дак, водо·rrровод.,. ток, бун4р .... (s . .,Национален кури
ер 511

, бр .. l 68, 2000, ,с, 1 О) ,. 

бурия ж. Разг. 1, Кюнец, 2. Тръба за свирене {от тур. Ьоrц ...., 

същото значение) . • , Откъм юг ми 1С.е счу нещо кат:о 
тур.ек.а бурил (П. Росен). 
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бурма ж. Раз~. Виliт (тур. burma - ClJ •1цomo зиа-ченuе),. • Гвоз
деят, сърдит , че .все го бият по .глават:а, / з,апип1а 

един ден бурма,па: / Ка:ж:и ми тактиката <:воя! За
що на .мен се с;прупва боят,/ а тебе тука, дори не 

те погалват с чука. / Бурма"~а, чue.rno пrьрво име бе 
Илия, ornв'Qpna: / "Зцщото аз се вия.! ... " (В. Петров), 

бут м. Част от крака на животно от кош.лн ,ото до хълбока кълка 

(тур, but ~ с?Jщото значени.е). • т:ака че изненадц ,Q111 

сорта на: ,, ... Вземете средн.о голлм бутп. от носорог ... ··i, 
ия.ма да им11 (сп. ,,Жената д11ес'\ Рецепти ат цлл 

свят, декември 1988, с. 1). • Продукти: 600 г говеэк:до 
от бутttа, 2 глав и кромид лук, 2 скилидки чесън, олио. 

сол , черен пипер, червен пипер ... (в. ,,Ние женитеi', бр. 

зо. 2000, с. 11 ). 
бюлfок: (би.лiЬк) м. Остар. 1. Стадо. 2. Прен. Множество, дру

Ж!Ина , куп, тъ.лпа (тур. holii.k - 1. Множества, хора, 

тълпа. 2. Част. 3 . . Рота). • Цял. билюк I хашлаци с:ос 
зурли и с;ьс rпупани / крещят и пеят, до един пияни 
(д. Подвър:зачо:в). • Цнл б1олю,, певци из.лезв от „н.е

легалнос,п'' през после.дните 5 години (в. ,,.Нощен 

Труд'\ бр. 230, 1998, с. 9). 
бюре:к м, BJ,tд баница със сирене 'Иди месо (1·ур . borek - също

п20 значени-е). •• М,ириэма: иа топ:ьл бю_рек изn"Ьлва 

цялата махала (Б,РР). 

в 

ваэ·rеч пове.л, Дuад,. Откажи се, остави, забрав.и (,от тур . 

vazge,rmek - отказgам се, изоставям). • Вазгеч, ар 

кадаш! Не му мисли ... (БРР). 

валия м. Остар. Улравител на об,ла,сr в Ос!!t1 ацска~а импер:Ня; 
губернатор (от тур . -vali - съи,ото зн.ачеыuе, от ар.). 

• Б-ь.лг11р.uт·е са щастливи с в-алиите,: най-напред им 
изпроводиха из Царигр·ад кас:ап~а1, поt.:ле говедари.н, 
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па бозаджия, халваджttл, катърд1жuя, n нцй-после 
нищо и никаrсво (Л. iКap:aвeJiJ,oв) . • Последнuя1п п.ро
те,е,т на гърците до валилт.а е че бълго.ригпе воглаве 
с PJJCKUЯ консул C{l напра.вили бунтQвническа де.моk

етрацця пред елu·нската църква ... (в. ,,Седмичен Труд"', 
бр. 21. 2000, с, 12). 

варак м. Остар. Съвсем тъ,Ш<и лис1·ч,ета от злато или сребро, 
използвани за украса (тур. varak - същото З'наченuе, 
or ар .. ). • Последното, което ijUдя, беше 1паванъrп: 
изкусно изд.ялаи таван от потъмняло дър,во, в сре
дата позл·атеы ,с варак (В, Мутафч_ие.ва). 

везир м. 1. Висше администр,ативно лиц,е в мюсюЛJ\1анските 
държавиt министър. 2. Прен. Верен слуга (тур. v,ezir _ 
м·uнuc111':Qp в· мюсюлманските дър.жавu. ,от ар.). • Но
вият F!елuк везир е,е.днага се досеща кой cn1ou зад 
продаде1tото изло:ж:енuе (в. ,,Жъ.пт Труд'\ бр. 15, 2000 

~ 

с. 12). • Ката изцепu npeA1uep1;m „ Няма да си ходя~·. 
пострада единствено (J(Jрния.т му везир М uшо Ми
хайлов (в. ,,Нощен Труд"\ бр. 79, 2000, с. 1). 

вересиджия м. Разг .. Пренr=бр., Куhувач на 1Кредит, на верес:~: 
{o·r тур. veгesici - също,по значение). • Окъснелuлт 
м1ощерuя или е вереl:.,uд:ж:ия, или napun1e му калпави 
(Народна пословица). 

вере,сия ж·. Разг. Пренебр. М . Покупка или nрQдажба на довер:ие 
(на изплащане)., 2. Сума, сметка по nокупко-n_родажба llla 
доверие (от тур. veresi;ye - KJ?nJ,вaнe на кредит). • Тр·ъг~ 
на борбата за вере,ииrпе {в, ,,24 чзса·', бр. 58. 1997, с. 12). 
• Не си пр.ибра и вересиите Qtn други страни (в .. ,,.24 
часа", 09.01„1999, с . J 3). • Предварителна не били купи~ 
ли нищо за бебето, но от магазините ,в Труд им далtt 
на вересия (в . .,24 часа.'', бр. 63 ► 2000, с. ] 2). 

вер-селям неизм. Дuал. Много му здраве (тур . vег selam _ 
сощото знаttенис, от ар.) . • ... напсув4.йте опозици.я
та. па вер-ёелл.1tt (А. Константинов). 

вилает м. Голяма админи-стративно-територ,иална единица 
~ 

упра·влЯ"вана от валия в Османската имrrерия и днеш-
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на Турция (тур. vi layet - същото значение., rот. ар.). 
• Известнuя111 с омразата си към българите М uд
х,ат па:ша., дългогодишен управ,ител, валия иа Ду
навския· вил,а,лп, пр,ез юли 1872 г. е назначен. за ве

л:uк вези.Р на Турцuл ... (в.,, ",Седмич1ен Тр,уд", бр. 21, 
2000. с, 12) . 

г 

rавазин м. Остар„ НеСJдобр„ Въоръжен 111аза~ч или телохрани
тел в легация. консулство, облечен в национална носия 

(от тур. kavas~ havas - сьlцото значение, от ар.). е, Бе
ят. който ,бил Вё8 възторг от сладк,0думнuя ,1 аме
рuканец", му даgа за г'авазин. един турчин, комуто 

зар7,чва да го закара до кон.ака ... {в. ,7 Седмич~е:н Труд'", 
бр. 22) 2000, с. 12). • Гаиа:;и1,~е му сбраха хората на 
голем.ия плйщад пред пала111а: мь.же и жени, деца и 

старци (в. ,,1C~ra'\ бр. 71. 2000). ,. , ,,Гавази!и - вика 

шефът на НИЕ към гардовете на „ Оборище " (в, .,24 
часа", бр. 102, 2003, с·. 6). 

rага ж. Разг. 1. Клюн, чов.ка. 2. Прсн, Ку1<а, резе (тур. ga:ga -
клюн, цоека). Фр,азе,ол. ,,Вре. си гагата .. - за човек, кой

то се бърка· ,там, к-ьдето не му е paбontta .. • Върже-
- -те им га2'ите, извика .mou, че ще направят някои 

,сакатл'{~,К. (Ц. Гинчев). 

rай-ле ср. Дuал. Неодобр. Грижа. тревога (тур. gajle- същото 
значение, от ар.). • Но това е най-малкfJm·о гайле за 
армията, коя:то по взводн·о и по ротно по график 

се топи, за да стане сл.ед 4 години ,,/vtалка, н.о боеспо

собfiа войска" от 45 000 щика (э. ,,Труд", бр . 120, 
2000. ,с. 1 О) .. • На многая лета, по~малко гайле1пt1 и 
повече каймета ... (в., ,,Труд",, бр. 205., 2000; с.12).. • Тоя 
син апарта.мен.т изплаща, QflЯ син продава Моск-
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.вuч, та да купи Мuцубuшu, абе гаiiле,па имат ора
та (n. ,,Вестн.ик за жената .. , бр. 45, 2000, с , 22). 

ralliтaa м. Вид пл1етена 1Връв.) пле-rеница (тур. gaytan1 - ti,щom(J 
зн.ачен,ие, от ар.). • Пригответе си още: стопен. в 

кутия от консерва парафин uл·u восък, m'Ьнка чет"= 
ка ... мo.muвiJema 01n дантела, zай111ани, вълн.енu KON.-
цu ... (в .. ,,Всичк() за всекп", бр. ] 7, 2000,, с. 8) .. 

r.ай1'а11джия (rайт,анли_я) .м. Производ~тел или rъ.рговец на гаи:
тани (от 1"ур. g.aytan - плетеница). • Осв·ен това на
дява. на новия си фрак ,елече га.й,11,анлия (в, ~~Седми
чен Труд'\ бр. 21, 2000, с. 8). 

гitл:иба нареч. Диал. Вероятно, ]{.авяр1Н·О, като ч1е ли (тур. galiba _ 
С'оЩО.тс значение).• Аудu.енц·ият.а пред царя, за коя.
то се домогвал, г4дuба 1:t,яма да rJ()лyчu (Ив. Вазов) . 

reвrifp Лrf. Метале:н кух_ненски съд или лъжица с дупки за от
цеждаие (от тур. ke·vgir = сьщ,ото значение). • Каnа

.к1,,т работи и к:am,Q гевгир (в. ,,:Вестник за. жената'', 
бр. 45, 20001 с. 13). • Почистете г?;бuте u ги измийте 
със студена вQд,а. Оставете ги да се изцедят в .гев 
г11р (в. 1,Вестник за жена.а",. бр. 29. 2000. с„ 11). 

гевезе ср. Дu.ал, Разгпез:ен чов1ек1 глезльо, лигльо (тур. g,eveze _ 
бобрuца; дъ.рдорко). • Голямо zеве.зе• ё! (БРР). 

гевезя чесв. Дuал. Глезя (от тур. geveze - бъбрица, д1Jрдорко) . 
• Тази си .MQMa1, к.акто и другите си две момuче11ца~ 

,е 2ледал.а и отгледала като очите си,· но не ,п-ьй да 
ги гев-ези u да 2и дър:жи в полата си (Ил:, Блъс1<ов). 

respeк м. 1. Тънък и сух кравай от ва:рено и изпечено тесто .. 
2. Жар.г. Подuгр. Волан, кормило на автомобил (тур. 
gevrek ·- крехък.. чуплив). • .Насреща· имало naвuлuol:f, 
в к.о.йmо се продавалц закуски - 2е.qре.ци, ба.ничк.u·, 
кифли (в. ,,Вестник за жената~\ бр. 22, 2t000, с .. 4). • Моя. 
та одисея. за·почна преди повече от 8 месеца, когато 
в Скопие ми разбиха камиоН'а и откр.адна:ха omQкa
ma - разказва Георги, който върти „геврека" за 
пазарджишката фирма „Ви.ли" (в. ,,24 часа'\ бр. J 84, 
2000, е. 5) . 
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гевшек прuл „ н.еизм. Д uил. Мек, мекушав, от:rtусиат (тур. 
geviek- същотс .Э¼-аченuе). • Той Зflаеше да пророку= 
ва, дали зимата ще бъде сарп или 2еви1.ен (Мих .. Ге
оргиев) . 

rезме ср. Дuал. Разходка (тур, gezme - съ.щото значение)., • Най 
ми допада гезАtе по вечерно време (БРР). 

rелеп м. Голямо \fИЛ.е. rр-аиче прежда (тур. kelep - същото 
значение). • ... със задоволство ми подава свиrпия ка
то кравай zеле·п (Т. Г. Вл·ай.~ов) . 

гемия ж:. Неголям кораб с платна. ладия (от тур. gemi - съ
щото значение). Фразеол . •• потьнаха ми .гемиите"' -
от·чайвам се. обезнадеждаваJи. се, нямам· желание за 

нищо. • На руснаци1пе им п,оr,1ь11аха 2е-.м.иите (в. н24 
чаGа", бр. 225, 2000. с. 8). 

гемиджия ж. 1. М1оряк от неголям кораб с платна, г,емия. 
2. Жарг. Човек. който п-остоя:нно е в лошо настр,оён:ие, 
Оl'Чаян, песимист (от тур . gemi~i -· моряк., ;Wampoc). 
• Ей, 2(}:лям .геми:д;нс~,.я е, н.лма да видиш усми.вк.а на 

лице,по му! (БРР). 

гергеф, .м . . Р,азг. Дървена рамка за бродиране (тур„ gergef -
същото значение, от ар .) . • Най·-шtJ.рокu възмо.жнос
ти предлага cneцuaлu:;upaнu.Fun бродировъчен ав1по

мат с 200 в·граденu о-псрациu, paбQma с гергеф· и 

сканиране Hll мос,прu (в. ,.Жълт Труд•\ 18.J 1.-24. l 1. 
i 994. с. 2.1 ). 

rерд.ан м. О~-ьрлица (1·ур. geгda.n - огърли.ца, .. ~врат, шия - иа 

зак.лаи доби111ъl{, от пере.). • Екзекутираха ;ук:ена с 
герда1:1. от експлозиви (.в. ,,Нощёи Труд", бр .. 94, 2000. 
с. 1 },. • X;u.m за сезона са г·ердани,11е, които стават 

и за колани (iВ. ,, Труд", бр. 308, 2000) .. 
герджик прuл. Nеuзм„ Ос.та_р. Хубав, строе-и. напет (~ур. gercik -

.същото значе,-iuе}. • ДQHJJ ле, вов Загоре съм вечерял / 
и лак съм бързал да дода j на ваша гер,дJ,сик седянка 

(народна песен ). 
rерджик н,ареч. кеизм. Дuал . Хуба..во (ryp. gercik - същото зна

чение). • Е.й че г,ердж:ик ти стоµ! (Ст. Чилинrиров). 
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герен .м. 1. Ниско място f\рай река, което nоняког.а се залива 
от вода. 2. Ливада, поляна кр.ай село (,ур. ~eren - съ ~ 
щото зя.а чсн.ие). • Яла ми, ваклс, яла ми,/ н.а Дунав 
водц да пиеш, / но гер,еn трева да пасеш! (Народ:Ка 
песен). 

ropropбaw.itя м. Диал. Главатар, водач на банда (от тур. gorgor 
и Ь•а~ - глдваrnар) . • Дори КабаксLuоглу, човек?,m. н:0._ 
,гQma имаха за горгор,fJаш.ия, не ,смогваше да смири 
гдъ цката· (В. Мутафчиева) . 

гур,бет м. Разг. Работа в чужбина за пе'Ч.а,rrба или- препитание 
(1·ур. gurbet - същото з~~ачен.ие, от ар.) .. • Връщаrп 
наши· от гурбе,11 (в. ,, 24 часа", ] 1.11.2000). • Am.a1-tac 

Узунов зами1iава на zурбе1,1 в Япония. (в. ,.Демокра~ 
uия"\ бр . .288, 2000. с. 2). • Според поди.цаu голяма.та 
крцз,а в стран.ата принуждавала хората да обр?:, _ 
щат спес.,пява.н.uята си във ва,лута и 1пръ.гrJали н.а 

гурбе1.п (в. ,,.Нонинар", бр, 39, 1997, с. З) , • Тя fJ,Риб
рала обuчт:1,uя .си потомък, когато син.1,т ц ДимU,
т-ьр и снахата Румя.н.а за.минали и.а гурбе1п в Ли
бия през втората п оловина на 90--те гадuцu 
(в. ,,,,Труд", бр. [ 17, 2000, с. 13). • Той започна дц мъл
чи на телефон.а, а аз заминах ка гурбеr,~ ,в АтиNа 

(в. ,,Лична драма'", бр. 18, 2000, с. 2) .. • Крад,ецът отtt
ш11л пиян в апар·тамента на доктора, който в ,м0_ 

мента е на гурбе,11, събрал всичко, което си харе~. 
сал, и го завързал е Ч4ршаф (в. ,,24 часа:'\ бр. 202 , 
2000, с. 5). • О·бщо за гурбе"~а оmв"Qд О!(еана Стоцr.,_ 
кQв ще припечели с,к:сло 2,8 мuл~1она долара (в . .,,24 
часа", бр. 63,, 2000. с. 31). 

гурбетчия .м. Разг. Работни!К на гурбет (от тур . gurbet~• - ,с~_ 
,U/Qf11,0 знач.еRuе. от ар.). • Гурбе1пчи11 се mer.11u с голtt 
сним,си на съпруга1:па си (в: . .,Ноtвинар1', бр. 2 17, 1997 

~ 

с. 16). • Гурбе111чи1t се клаха б Москва (в. ,,Труд'• ~ 
21 J 1.2000). • На.рушителите били кандu,дат,-гурбеm-• 
,,uu (в . ,, Но~эинарн, бр. 217, 1997, с. 16). ,. Гурбетчии
те - жер1пва на бригада ре.кетьори (:в . ,.Черномо-
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рие'\ 16. 12.1998). • С тях .гурбе1,rчии1пе ще се пред
став.яли за репрес:иран.и от син.я.та власт (в:. ,;24 ча
са'\ бр,. 116. 2000, с. 2) , • Берлин чака оа го залеем с 
zурбе,пчии (в. нТруд'1\ бр,. 1] 8, 2000, с. 1). • Мал.ария

та плъзва отк.-ьм Bapu,a. Мор.яци, гypбetttчuuJ бре
.меNнu и деца са най-застрашени (в .. ,,24 часа'', бр. U 32, 
2000, с. 23). • ЕС реже п~,тя на наши ~урбеп,чии 
(в. ,,24 часа"', бр. 274. 2000). 

гьобек .м. 1. Ос1пар. Пъп, :корем. 2, Разг, Подигр. Характерно 
:извърта~-rе и подхвърляне на корема при ориенталски 

танц (тур. gobek - i. Л1зп. 2. Сърцевина. 3: Средище, 
център. 4. Поколение). • Авгпор,ь,т н.азовава пет гру
пи, които .л1ятяп1 гьобек - .,.,topa", ,,мацки", .. полыти" 
Ц'u", ,,бuзпес.менu ", .. умници·· (в. ,.Труд", бр .. 127, .2000, 
G, 16). • Зелен.оQката крz,шна де6ойка досуи1 като плас
тичните изптачни к.1очекцн,u в-ьртu гьобеци (в . •• Но,~ 

щен Труд'\ бр. 55, 2000). ,. , Верният отговор е D: гьо
бек (НТВ, Cinaнu богат, 16. 01 . 2002). 

гьозлеми (еюзлеми) л~и. Диал. Мекици с: плън:к,а от сирене (от 
тур. goz - око, поглед). • Що11-1с в крайыа сметка гьоэ
леА1ип1е са еди и специализирани мекичкu ... Тези 2ьоз
леми се п-ьржат е д1Jлбок с-ьд ... (БНТ1 Канал 1, Ча й, 
22. l 0.2000). 

rьоз~гьоре нареч. Диал. Явно, очен.идно (тур. gozgo,re - съи1с
то значение). • /{радяха ~гьоз-г-,,оре, насu.ла. адJJсе

мийски, па си позволяваха u ча.пк1:Jнлъци (А. Кон
стантинов). 

гь,озум м. Диал. Джоджен (тур. gozum - тревисто pacmeuue, 
U'Зnолзван.о за подпраfJ,ка). • ... посоляв·а се н.а в,l{ус. 
добав:я.rп се itepeн. пипер,, ситно fJар,лзан. магда11оз и 

гьозум (в. , .• Семеен вестник", 6р. 6, 2000, с. 11 ). 
гьол м. 1. Разг·. ЛО'I<ва. 2. Жарг. Язо,вир (тур „ gol - блаmD). 

• Минералн.цлт басейн в Банкя стана гьол (.в. ,J-]о
щен Труд•\ 20.05.-21.05. 1997, с. 3). • След кап10 десет
ки а(J111ом обил u за тъ1.;_,а ха в огро1t1 нuя гьол, пол и ца ии 

~ 

които също за,пъна_-~:ц в rteгo, отцепиха раuож, и 
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nycf-laxa да минават само камиоиu u автобуси onz 
градски.я транспорт (в . .,Нощен Труд", бр. 1·13) 2000, 
с. 16). • Най-добре е по JГJQвupume в Родопите, а 
.,н.ай -сuг1,рно" е в платен.ите гьолове (в . . ,,Ноще({ 
Труд", 6р„ 79., 2000, с. 21 ) .. • В мрайградски·т,е гьолове: 
.бягайте по-д·алеч от водовърте,жите (в . ,,Ве,стник за 

дома", бр. 30, 2000, с. 2) . 
гьон м. l. Обработена дебела кожа за ттодме'rки . 2. Жар.г·. Гру

бо Глупав .• прост човек„ 3. Жарг. Неодобр. Неrrуки:ст 
(тур. giin - подметка от обработена дебела ко:ж:4). 

• Л,fежду гьонов-ете и вътрешната подплата на обу
щата ще намерим книжни ивици, UJ'1'oCrnpeн.u с дреб-

1'.(), често, красиво ръкописио, писмо. (·Ст. Заимов). 

• Ей, голям гьо1, е, пъ.лен непукистl (БРР). 

rъонсурат Прuл. неизм. Неодобр„ Обидно БезчувстееВ!, iбезрq.3.
ли·чеи към всеки или всичко (от тур. gon - noдмenz1el:l 

orn обработена де,бела кожа и surat - л·uце, обрц3 ). 
• Ама тоя ,гь,онсура1п ... Г1,онсурат ... ЗащоmQ1 е ца11 ~ 

flam (БТВ, Шоуто на Слави, 19.12.2002, повторение). 
:rьонсуратл·ьк м. Жарг. Неодобр. Грубо Състояние, при което 

ч:о:век не ,се чувства вин,овен от н еприятностите:, Kblfтo 

е създал или от лошите си 1J1остъпки (от тур. gon _ 
подметка от обработен.а дебела кожа и surat - л ц
це, образ) . • Как f1()Cm:onвam ;цuвилизов.ан.ип2е стра-
нu, ко.г,ато и.мат насреща си подабен гьон.сура.nr.ль#\. 

(в. ,,24 ч:аса", 6р. 149, 2000, с. 5). • Тор.""1ози JИе гбон-
-eyp·arnлiJкъni - 1пи му казва'lu в очите, п1.ои те гледа 

u се усмихва, и не _,wy дреме (в. ,,Труд'\ бр. 120, 2000, 
с. 11),. 

гьотере (~rь.отуре) нареч. В.купом. :ВСИЧКО заедН·О (ОТ тур. gi:itiirii _ 
изцяло) . Фразеол. ,,Едно к-ьм гьоптере•~ - небрежц0 1 
непрецизно свършена работа. •· Удар.ил го е една 1"o..tt 
гьотере, пе ти е работй! (БРР). 

гюбре ср. l . Тор. 2. Д,uал. Грубо Измет; доле11 човек (тур. g-tibre _ 
т,ор, от гр . коргоs - тор, смет), • ... разу/vt.ът подоб1-t,о 

на Антuм ще N.aмepu м.яс111Q в б~,дещсто Наро,дно, 
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събран.ие. -Освен ако парти.ята. вяриа на себе си, н.е 
предпочете оцапани, н.о вер,н.u пол,цтически гrобре111а 
(.в . .,Новиflар1', бр. 381 J 9971 с. 3). • Моят дядо казва
щ,е, че калу·герu стават .само, нехр,аl-luмайковцитв; а 

аз ще ви кажа„ че всичкото г1обре, k()e.mo н.е е способно 
за нищо и за 11 .uкакв-о, ще да пасе от·сега 6-ьлгарско•• 
то стадо (Л. Каравелов) . 

rrовелжар (г1овечзр) м, Жарг. Нов. Грубо Ч,о•век1 ко,й,rо полу
чава наготово нещо, бе.з да влаrа труд или средства 

(от тур. giivec; - 1. Разлят глинен. съд за печене н,а 
ястия Na фурпа. 2. Яс111.uе на фурна, приго1пвено от 
месо с-ьс зеле1tчуцu и к.артофи}. • Беиlе lQ/l..flM' гюве
джар. Идваше например у .на,· и казваше на ж:ена 
ми .· ,,Kru,o, л1н.ого сьм гладен" (в. ,, Шок;\ бр. З 1, 2000, 
с. 13). • С n'ищен кокт:ейл снощи в за.л u,пе иа цe!lm= 
ралния воепен 1<луб няколко сп1о·тицu .нашенски по

литици, чужди д.ипломатu rJ тр,адuционяu г1о·веча
ри на кьо1;софр.v.те· омешаха nцтuета., хапю, и ат

лаюпически мераци след годишната Воliшнополити~ 

че.с:k.а лекц.uя на презuден,па Ж. ЖелеrJ (в . ,,Нощен 
Труд", бр. 76, 1995). 

г1овек11ия (rевендия, rJtве:ндил, rивендийка) ж. Жарг. Обид = 
н;о Жена с леко поведение; весе.ла., закачлива ·же·на (тур. 
guvend.e - с-ьщо1110 значение) . • Сърба ракия и пафка 
цигари като г·,овендz,л, пък едни дивотии плещи. да 

1пе е срам да я СдJ1u1аш (Ив . Петров). • Тая ракия 
той беше се науццл да пие OUle през с11генските си 
оргии с гевендиа из бостаните и коваилъцuте 

... V 

(И, Иовк,о-в). • Много.женс,пвото и хи.ремскu.я,т :N('U-· 

воп1 на турците им даваше пълна вьзмож·ност дй се 
удоволст·вJ1ва:т 0111 кьочека на гивенд.ии - ,обuк1--1,о(J,({НО 
цисанкu (Ст. Чилингиров). • Какво се смееш кап10 
геве.ндия?(Л. Каравело:в). • Какеа е гивендийка тл, 
хвърля. очи на ч·еп2uри стран.и! (И:в . Ваз·ов) .. 

г1овеч „и. ] . Разлят глинен съд за печене иа ястия на фурна. 
2. Яст~ие на фурна, при rо1·вено от месо съ.с зеленчуци 

65 



и картофи. 3. Консервирани домати с чушки и друrи 
зеленчуuи ·за готвене. 4. Жцр.г. Неодобр. Блъ<::кан_J'tца, 

навал0uа. 5 . . Жарг. ff oв. Групо Нещо, което може да с,е 
придобие, да ое лостигне или спечели за чу>кд:а сме • . ка 
6. Жарг. l-f0в. Разнородна смес11 u.а; от вси чко rro мал
ко (тур„ gi.ivef - 1.. Разля1п глииен съд за печен.е н,а· 
ястия на фурна. 2. Ястие на фурна, прu2от.вен,о от 
месо с:ьс зел,ен.чуцLl и кар111офи). • Слц2а се в .z·,овеч 

и се покрива с едро наряза_н.u дол1а1пи (в. ,.Жълт Тру·д·~, 
бр. 15, 2000, с. 7). • Г1овечи, сп1ъклени фuгу11ки - 315-ОО ... 
(в. ,,24 часа" , б[Р. J ] 2, 2000, Малки обяви). • Поставете 
г1овеча във ;(/}урна на водJ-Lа баня и пеце,пе н.а бавен. 

огън (cn. ,,Же:ната д:нес". Рецеппzи onz цял сеят 
3 

декем13.ри 1988, с. 5). • Г1овечQ111 - есе по-недос:п1ъпен 
(в . ,,Труд'\ бр. 200, 2000). • Спор1т1 гювеч (в . .,Нощел 
Труд'\ бр. 228, 2000, с. 19). • За българина тав.а с 
гювеч е въ,р.'t;.ъm на зе.мното щac:rnue ... (БТВ, Шоуто 
на Слави, 2003). 

r1оде.рия :не. 1. Обработена по с11ециале:н начин животинсl,(а 
кожа. 1<оято се използва за ръкав:ици, за ноt1нс·и·ване на 

стъкла и np. 2. Жа,рг. Подигр. 1Слаба. съсухрена, гроз
на жена 3. ж·арг. Грубо Безинтересен , ску·чен , сух чо
век (от тур. giideri - обработен,а· по специалеи н.а i,uн. 
;;к·и«о1пинска к:a:'Jif:a, коя,по се използва за [)'окаеици, 

за поч.исп1.ване нц с,пъкл·а и пр.) .. •1 ГюдерLtя f-(0 едро 

u дребио - 429-() ... (в. ,,24 ча,саi\ Мал.1<и обяви, б.р. 112., 
2000). 

г~озел прил. неизм„ Ост4р, Хубав. 1<расив (тур„ glizel - с-ъщо1п0 
знач~ние). • Кой ,n~, купц .гсрд.ан чето, / г1озел Мl.1.л·ке 
Тодорк~1на, / герданчето, с11ебъриоп10? (ИJЗ. Вазов). 

r1ол м. Ос,пар. Роз~. ,·ренд.афил {тур . giH - същогпо значение. 
от пере .. ). • ;, Ив-·Сен Лоран" ц .,!Нацел ·" са пемислимu 

без нашил г·юл ('6. 11Труд'\ бр. 37, 2001, с. 4), 
r1оле ср. 1, I<ълбо!Видна граната, изстрелва на от топ. 2. Сr~ор

тен уре:д - Jкелязна топка с определено тerJliO. 2. Силен, 

те,к·ьк удар с юмрук (тур. gii11e - вадчесrпа арп1uл.е-
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рийска граната). • Рут1ип с zюлt!l11a моста в ЗоNа 
Б~5 (Б . ,,24 часа", ,Софи.я. , бр. 131. 2000. с. R). 

г1ом .11,1. Висок мет~лен., б·акърен съд ·за аода и мляко с тясно 
гърло (от тур . giigi1m - с'ощо1по зн.аченuе). • Фермерu-
1пе от ее.лап1а се с1п.екоха на блокадата и си.J,1волuч
но разляха м..11яw:о от г1Q~1аве.п~е на na.JJaжa (в . .,24 
ч.аса'"', бр. 103, 2000, с. 8). • Сега обаче обръща1-Jс,по на 
гюмове1.rrе noдpaJ.1u поради rпопло1110 ереме ,(в. ,,24 ча

са", бр. 105. 2000, с . 7). 
гюr-1е ср. Разг. ] . Полуподземна ловна .КЪШJ4Ч1<"а край .вода ; 

ловджийско скривалище:. 2; Питомна птица, nоста:веиа 
като уловка в так,ова скрив3лищ,е. 3. Прен. Уловка (тур. 
gurne - /. Купчина. 2. Ловджийско скрив,алище). • К'Ълif 

другото zюме уJ.к: прибли:;1еава самият Пеп1.ър Стоя
н.ов (в. ,,24 часа~\ бр. 1 З9, 2000, с . LO) .. • К'ак да зал,()

;Jк.·им г1омеnlо? (в . ,,24 часа", бр .. 139., 2000~ с;, 30). 
r•омедж~ип м. Жар.г. Нодобр. Нов. Спортист, който стои НIЗ 

гюме (от тур. gume -1. Купчина. :;,_ Лов(Jt:1к:uйско скри
валище). • Че е гюмеджил, есИЧ'КU зная1п, a/vta в.кар1-

ва голове; нал .u? (БРР) .. 
r1омрjк л1. 1. Мито„ 2. Преи. Митниuа (тур. gi.imriik - митни = 

ца). • От една с1прана ноJ1ожu се н.а гайпzанът 01n 
А,встро=,Мад.JJса_рско1n·о правителство огромен гюл,

рук сп11 32 на с1по (Ив. Вазов). 
rюрук (rJ()pioк) м. 1Сгъва~м покр,ив на кола=файто,н (тур . gilruk 

cъu1omo значе:нuе). • Иванов, останал под вди.гнатия 
г1ор1ок на файтона, слJ,шаше веяв1.1цаtпа Lt шума на 

дъж·д,а (Ив. Вазов). 

rюру;1тi1.я JFC'. Ра:з,г. Глъч1еа, врява., шу:м, свада (от ,ур. giirultu -
същото з'н.а~1енuе). • Ако й зв1.11-1.Nr:ш вечер, ще цуеш, че 
се забавллва някъде сред г1орул111ия и смях (сп. 11EVA"\ 
ЮR.И 2000, С„ 1.8). 

гяур .л,r. Остар. Ве\\-1.юсЮIJ ~Н;\Нин. неi.\ерниl\ (QT тур. gavur 
също,по зиа~lение, от ар .) . • !,,,fex.Nteд 1-1.и вика рая и 

гяури (в. ,,24 часа"\ бр. 256, 2000, с. 6). 
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даалиям. Диал, L. Член наразмирническа мохамедаиска орда 
по време на феодализма. 2. Планински жител в Ро.ца
оите. 3. Прен. Разбойник (01· тур. dagl1 - планинец}. 
• .,.Каталиu " или .,,Даал.ии" (в . .,Труд'\ бр. 270, 2,001 

~ 

с. 20). • Па:Jеха ги нефелните дами.и от номер 20 на 
ои.ази улица, които Бал1(), беше кастрирал за евнуси 

t()бс1пв-еноръ чн:о (!В . . .,Демокрация~• . бр . 46, 1995, с. 2). 
даваджия м. Остар. Тъ>r<:ите:л, ищец (от тур . d avac1 - същото 

значение). • Ко-га,по кадия ти е да11ад:нсил, господ да 
ти е· на помощ ... (П. Ю . Тодоров). 

давин ж. О.стар. Съдебно дело, процес (от тур. dava - СоЩ.о
то зNачение~ от ар .). • H't1..e u1-e дигиам0 давш,, ср,ещу 
вас! (Д. Талев). 

давраидисвам н.есн. (даврандиса св.) ,Ос.тар. flеодобр. Подигр. 
] . Съвземам се, озд,равя:вам .• добивам си предиш н-010 
здраве или благосъстояние. 2. Замогвам се (от 1':Ур. 
d:avranmak - дейс1пвуffам, посп1-ьпвам, 11,рuбягва.м ) .. 
• А ко ск.Qро даврандиса, ща з-ащъка по чу.жбиNиtп.е _ 
туй ОНД, Сърбия, Македония, Албания (в. ,)Труд,'\ 
бр .. 38, J 997, с. 11). 

дайре (дааре) ср. Музикален ударе11 :инструмент ПJод форма.та 
на обръч, с дръНiкалки и опъната кожа от ,едната м-у 
страна (тур~ da:ire - същото значение. от ар .). • В то~ 
зи панаир ще види.те целил свягп ... Шум, вик, музu.'Кu 

• тъпани, зурли, дааре.111а, зuлове, чал.л1u, ш,алварu, 
цилиндри, кринолин.и,. фустанели, сuля.хлъци. аме. 
риканцu ... (Ал. Константинов) . 

дал·авера :;к:. .. Разг. Н:еодобр. Нечиста; съмнителна с.делка; афе~ 
ра, J-l"нтрига (от тур. 1dalavere - C'ЬUfomo значение), • Ela 
·далав.ера сме да зна йш. Па два пъп1и срещаме 1-lова 

годuuа (в. ,,24 часа'\ 15.01 .1999, с. 32). • Немска ТВ 
nQказва далаиер.и. в .нau-l приют (в. ,.24 часа·е, бр. 90, 
2000, с„ 28). • Далав.ери за 306 мли. л·в. през 1999 г. 
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(в. ,,,Труд•\ бр. 104, 2000. с. 1). • Жан.си правеше оглуш
ки за дll.ll aвepu и К()руп.ция. сред приближените му 
(в, ,~Труд", бр. 104, 2000. с .. 1). • Министърът на обра
зованието: /'-lд.1иа дал,авера (в. ,,24 часа1\ 20.0] .2000, с. 12). 
• Раз.крита ~далавера с 1 млн. бандерола (n. ,,24 часа", 
16.QJ .2000, с. 4). • Безброй дал·авери с1Jздават на биз
несмен.а ореол ед'l-l.овр.еменн.о на героичност u скан.дqд
ност (в . .,Нощен Труд"', бр. 79, 2000. с.19). • В л,tомент·а 
полицията рови далавера с бонови книжки (в . . ,.24 
часа", бр . 97,, 2000, с. 5). • Собствениците на фирмата 

.мошеник в САЩ арестув1анu. Хората и у н.ас отричат 
далаверап~а (в. ,,24 ча.са'\ бр„ 112. 2000. с. 35). • Дала
,В'ера на Бак:ард:ж:иев с военни 11.мотu вади БСЛ (в .• ,24 
ч·аса'\ бр. 112, 2000, с. 5). • Виповыи.те не мo24rn д1а 
бъдат наказа1J и с uзкл.юч.еr-н,1е на някол·к.о шофьори" 
коu1по и хабер си нямат кой стоц зад далавера.rпа 
(в. ,,Капитал'\ J 1.1],~]7.11.2000, с. 20). •1 Тренчев пак 
ще разкрива далавера (.в .. .,24 часа'\ 09.11„2000, с. 4). 
• Ако тръгн.ем uатам с празен джоб и с нашенския 
манта.11u111еп1 за далаверка или кел,епuр,1 бързо ще ни 

качат н.а обрцтния самолет (в. 1.1Труд'\ бр. 329, 2000, 
с. 28). • Т еодосий Cu,weoнQrJ послъга за далав.ерите в 
Белене (в. ,,Труд·\ 08.J 1.2000; с. 10). • ПраfJцлата за 
донорс.т.во са строг~~. дала,вёри.те са невъзможни 
( в. ,, Семее:н вест1Н11к'', бр. 16, 2002, с. 2). 

д:ала:вераджип м. Разг. Неодсюр. Човек, ко.йто прави нечисти, 
съмнителни: сделки , далавери (от тур„ dalavere - нечис

та, съмнителна сделкаi интрига). • Ама· че далаве~ 

рад;нсuя! (в .. ,.Труд~\ 24.12J 998). • Далаверад:жия11zа 
наел стая за 80 марк:и със закуска, казал, че ще плати 
.при н.апуска,1-1,,е 1--Ja хотела, а се иэмъкнал тайно преди 
за,с,уска (в. ,,Нощеf! Труд"., 15.05.-16.05.2000, с. 23) . 

далак м. Орг-ан в коремната кухииа., тясно свърэан с фун1Сции
те на кръвоносната и лимфната система (тур. dalak -
същото з1-1а ченu.е). • При болкц в далака е добре да 
се пие отвара от Jiайка (БРР) . 
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дам м. Диал. ,Обор (тур. dam - същ·ото :значен:ие). • Чичо 
Мuтуш излезе пак пред дам"а и по,пърси с очи куч,е
тt> (Й. Йовков.). 

дамаджана ж. Стъкд,ен голям с:ъд за meчнQc:mu, оплетен. 

0112еън с лико и с дръ:;к:.кu (тур. dama(ana - съ.щото 
значенJ,1.е, от фр) .. • А ако пържолите са две и пове
че = укротителят трябва д,а е спретнат пе,·11л ит

ров да.маджаи (в .. .,Капитал", 11„11.-~7.11 .. 2000, Бак
хус. с. 26). 

дамазлъ,1, м, Р·азг. Отrледа11 вкъщи добитък:" некупен (iryp _ 
dam.1zl1k - с.ъu1ото значе1-п1е). • ... м11аго кокоши свят 

измрял, ч.е uяк.Qдкс от дамазлъка и Н.С! -еъи1ссrпвувал 
вече {Ст . . Заимов). 

дамар м. Разг. 1. Жила. 2. Месеста -час1· от· живо1rинс1Ки сто
мах. 3. Чорба от тезн части. (тур. dаm,зг - ,:;,сuл,а, :ж:.цл

ка). • Любимата л,ru чорба е от да.л1ар11,еr11а, а.л-1.а 
такава, какваtп-о само баба ми JWOJ1ce да .я прав~, 
(БРР) .. 

да.мг.а .ж„ Разг. 1. Печат. 2. Петно, белег; с.r!е.да (тур. dan1ga _ 
сLъщото значение}. • Казвс.т, че да..л;.га111а на челото 

.л-~:у била по рождепuе (IРади•о , .• Експрвс"\ J 5.09.1998). 
дамла ;)lc. Разг. Сърдечен удар (тур. dam.lai - капка; лекарсfn.

во, което се взе.л-t. а на кan1<u; сърде~lеи удар). • Ей, 
дал,ла щ.е получа 0111 тебе! (БРР). 

д.анак .м. Разг. ()]аначе, умал. ) Отбито от бозаене теле , юнче„ 
юница (тур. dan1a = ,теле до една годuн.а). • Юн.ич1<ата 
скочи пъргаво още кат(} го 6uдя ... сивото даначе се 
сепна1 изпъна се и noNeчu да !Le д,uгне (Г. Караславо,в ).. 

да.нrала1<· м. Дuал . . Обидно 1. Висок„ слаб човек . 2. Г'л:упав чоье1<, 
будала, ахмак (тур. dangalak, egu - Nедодядаu1 п1ъ11·о
умен, грубиян). • Беше хванала един д41;.гал«к за ръ 
ка.та и го избута напред (в.,, Т'руд"", бр. 120, 2000. с. 2 I ) . 

даuдана (да11данйя) .ж:. Ра:;г. Шум, крясъци, врява, неразбор-ия 

(тур, d.andan - c'Qщon1Q .зна .ч;ение) .. • Т1Jагuчнияп1 UJlЦit
дeн.m не оетана незабеля.заи. rгьпреки дандапии11·~е он:а

/10 Н()ВUЯ rtарл.амент (в . .,24 ч.аса", бр. ] 801 200 l, с, 1 З). 
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дарак м. Дuал. Уред за вJ1ачене на вълна, гребен , чес.ало (от 
тур. t.a.rak - c1,щQm·o значе'Ние). , , Каракон срещнал 11ou1-
N.a вp.eivte на улицап1а ня·1саго си, JCa чuл се на гърба MJ', 
дуп~,ел гQ с дарака си и .го карал да обикаля селото, 
докато пропели първи петли (Ив. Вазов). 

д~ракчия м. Лице, което работи на дарак (от тур. taraktt -
съ.щото зна ~,ение). •Говори, че бил ед~tн 0111 Nай-сръч
нuп1е даракчии (БРР). 

дармадан 1:1ареч. Разг. Прен.е6р. Разхвърля1-110; разтурено, съ
сиnаио (от тур. da:rmadag1л - разпръснато, разпиляg 

но, в голям безпор.~дък). • Цялата ни рабо1па - дар

.мадап ... (радио .. ,Дарик·\ 14.08.J 999), 
даул .. м .. Tъ:rrarн (от ·ryp. davul - С"ЬЩОmо зна чение). • Д,аули1пе 

бuяп1 , казани,rи: с месоп10 врят, n1Jк аз още не знам 
коя И-( е ми дой де за иe{iecrna (Н„ Хай то в,} . 

дая:к м. ] . Дърво за подГ11ора. 2. Преи. Бой (тур . dayak - дърво 
за подпора) . • ЗаслJ1.Jи.·и. си 20 далJ(а, .. (БРР). 

даян11 несв. (издаянл .св.)Диал. Неодобр. Издържам: на нсякзкви 
трудности (от тур .. dayan.mil!k - подпирам се, облягам 
,се: ослан.11.м се. дърJJса се, тра.я). • Двес1па .. хиляди 
тона п.шеиuца няма да ни c1rruгJta11t. за дс1 ttздал,ниt. 

до нсв·ата рсkолп1а (в. нВидин", бр„ 94, 1995, с. 3). 
декi1ш (дикиu1) м. Диа.л . Шев., ръб .на шев {тур. diki~ - лиNuя 

на cъu1uв11.1-Le па две час1пи; шеф, ръб). Фр.азеол . • ,Не 
хвана дuкuiu ·· --несполучлив onи't., нещо не ст.ава. Фра
зеол . , 1,хвана декиш" - успех в нещо. • Формулата и:а 

бохема Николай Василев „Йосифов пие, за.щото е 
истински пич" ие хваща де·кuш (в. ,,Труд". бр. 26-8, 
1995) с . 9). • За да .х.вана112. дик·иш такива ,пвърденuя, 
се ,)1<,•.ертвали сал девет по даанадесет лева (в. ,,Но

щен Тр:уд'\ октомври 1995). • Вече е правен.о и хв·аиа 
дикииL (в. ,,.Стандарт" , бр. L 148, 1995, с. 24). 

дмиба:wrп, м, Диал. 1 . . Луда глава. 2. Нередовни турск!Н .вой 
ски ; насилница (от тур. d,eli: - бJ,ен чове1( и Ь:а§ - г'lf.а

ватар). • Коп~ел е един orn пър·вuте градавце, где1по 
н.а се.ление,по н.е пропуспа да влязат кz,рдJк:алиа. и 
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делиба.шии (З. Стоянов). • ... в Аtладо(:m,та с.и той хо-• 
дел по шумата и изтребял турците, а па,·ле се съ
единил с турцит·е,. ходил с кърд:11Салиите, 1дел.иба
шиип1е и орн.аутите и клал xpucmuян.um.e ... (Л. I<а

равелов). 

д:елив м. Остар. Буен чQве:к, луда .глава (от тур . del.i - сьщоrnо 
значение). • Прочуло се е Търнов.о,, с Панарета ,де-
11.ия1 делu:я , дед-цбашия {П. Р. Славейкоа). • Лрцлuча
ше на з.агубено дете между снаж11.uте си арн.аутскu 
делии. облечени в червено (А. Дончев). 

дембел,, -·ии .м. Диал. Неодобр .. Мързелив човеI<, ленивец, лен
тяй, бездел1Jи1< (от -ryp. rtembe1 - същото значение, ·от 
riepc.). ,. Знам го аз как пази. тоз демб.елz,1.н., и ден.я 

. ._.. -
спи, и НQЩЯ спи (И. Иовков) . 

д.емек част. Разг. НеQдQбр. Значи, тоестt сиреq {т.ур. deщek _ 
говоря, uзказва·м; наричам; озцачава). • Демек рабо
тата нqмuрисва н.а ред, н.а права и на правос1:Jдuе и 
то- ачик си е 1пака, защото султан.1,т с тия два слож

ноназвапи китапа решава да въведе бур:J1соазен пр•а
вов ред (в. ,.Континент'', бр. 27S. 1995, с„ 6). • ДеАlе«, 
мани гQ (в. ,,24• часа", 24.12.1998). • Не става ясно оба 
че - как та.ка пол·цп~ицuт,е н.u набляга.т н.а чacmf.larna 

инициатива , а пък ламят{l си остава държавн,а. де

мек тяхна?! (в. ,.Луд Труд•-. бр. 19. 2000. •С . 2). 
демиiР м. Желязо (тур. demiг - същото значение) . • Apf'nuca 

ми мал к.о вар и де.мир (БРР}. 

денк м. Раэг. Голям вързоп със сто1Ка, по:къщнина, разл:ичн:11 
вещи (тур. deпk - с1эщото значение).• Много тежат. 
тия денкове, .бре! .. (БРР). 

дepвirm, ·ин м. МюсюлмансI<и монах (тур. dervi~ - 1. Мох.аме
данскu монах. 2. Беден. 3. Прен. Скр,амен., доброду
шен, от пе:рс:.). • ,,А ко рече господ, може; ако не реч.е_ 

' ' 
ые мож·е - отговор·u ба й Иван сос спокойствuеп110 lia 
един дервиш.ц'/f, който вярва, че против божата во
ля никак.ви природни закQнu не мога,п да устоя,п 1~ 

(Ст. Заим1ов). • Не с~зм дepвuut, та да с.е вгпс>рача в 
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пъпа си (в .. .,Вестник за жената·•. бр. 22, 2000, с. 2) .. 
• Дepвutu.lime му показват дрJrго дете и твърдяпz, 
че то е би.11,0 снимано (в . .,Ве,стннк з,а. жената", бр. 22, 
2000, с . 10). 

дер•е ср. l . Дълбок дол със стръмни брегове. 2. Поток, мал1<а 
река (тур. dere - ,-ь,що1110 знац.ение, от пере.). • Убиватп 
лейтенан.т, хв-ь,р.11ят го в дере (в . ~t24 часа'\ бр. ] 231 

2000, с. 5). • На 7 май в· за,пънтено д1ере на 500 м над 
м.отел „Шa,n_(J Арпия'' край Сливен турист ,-,а-мерил 

htалка всrпрани от г·орска пътека полуразлаж,енuяп1 

труп иа мл.ад .л-rъж· (в . .,Труд"'. 1бр. 126. 2000. с . J 3). 
• Даде се заповед 01n .глав,атарите ... д,z се изв.адят и 
закара,п посред нощ в дере1по Чердашко и заколят 

(в. ,.,Труд''. бр . 11 7, 2000. с. 3). • Сигурно де1пето се е 
m?:Jркул.иадо по брега и е паднало в дере1110 (в. ,, Труд" , 

бр .. 298, 2002, с. 13). 
деребей (де.рибей) м. 1. Раз~. Непокоре:н на султа}!а турс~и 

уттравник. 2. Разг. Неодобр. По·тисник, тиранин (тур . 

dereb.ey - турски самовластен управник). • Човек ня

ма иачин. да се от-ьрве от глобаf ако дери.беи11~е са 

решили да го оберат, алармира Петър Жек,ов от 

С,офия (!З с „24 часа4\ бр. 275, 2000, С .. 2). 
дередже ср. Разг. НсодобJJ. ТТолО}J<ение1 състояние (тур . 

derece - l. Степен. 2. Градус. от ар.). • Гласгоу Рейн 
джърс е на същото деред:»ее (БТВ, Шампионска ли

га„ 07.11.2000). • И собствеиu·те noлurnul.{u обаче не 
подобриха деред~к·е1по J.-la четата (в. ,,24 часа"', бр . 45, 
1997, с. J 1). • С тов.а нерадостно дередэ1ее .1иу с.тава 

добре, като го пързалят в- poзofJo (в . .,Нощен Труд'', 
бр„ 154, 1997., с. З) .. • Но m'06a важи ие само за ху
дожнuцuт·е - на L"ьщо,,по д~ередэ,се са nucam·eлu; му

зиканти ... (в. ,.,24 часа .. , бр. 65, 2000, с. 12). • На 1пова 
деред.,,се дори осп2авкап1.ц на uзпълН'u ,-пелн.ия дирек

тор 'Ня.мц да реи, и пробле.л-ruп1е, сл,rятат протести

ращите (в. ,,Добруджсанска 1Грибуна"', 03.01.J 999). 
• Познавам u много на~ии изселници, коu,110 са на· 
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с-ьu.10,по деред:н,:е (в. ,,24 часа" , 07 .01.2000, с. 15). • Ис-
1пинска еJJфорх.1я облада фцн_ан.совил ;wuнис1пъ.р My
pafJeй Радев при полу 11аванеJnо ,,,а nocлeдI-Jume д,a1--tFtu: 
за икон.омuческоп10 деред,,;се· в Cn1JJaFtama (в .. . ,.24 ч.а
са'\ бр. 94, 2000, с. 13). • ХеJи г'и ,np1emupaлu като 
'h."))чета, :~ем са глад11u, х,е.м Te.i\d.uдa оnJказва ,да им 

погледне дepi!д:J1l.'e·1110 (в. ,,Труд", 6р, 223, 2001, с. ] ). 
дёрrr . .и. Разг .. Неодобр. Грi-ока, болка. ~1ъка; проблем (тур. de:rt 

cъщon10 значен.ие, от пере.). • ... зац1оrпо явно цел2.rя.т. им 

дер1п е .да си uзвоiоват деп_утап·1·ско1110 .л,r,ясто (в. ,,.Де-
мокрация"., бр .. 86, 1995. с. 8). • Jl,ep11ioвe11ie на премиера 
u те не са ма1tко (в. Труд"', бр . З J 2, 2002, с. 1 ). 

Dжап.ия (джидия) :Jfc:. Разг. ] . Дърта жена. вещица. 2. Жар2. 
,Обидно Лоша., nроклета, лека }К'ена (от тур. cad1 - ее
щица, от пере.). • Д~,иJеря ти иска,п. д:нсад11iiо, ти 
илмаш ра-бота там! (Ц. Гиf-'\Ч:еР). 

джам лt. Р4зе. Преис:бр. Прозорещ; стъкло l:fa прозорец (тур. 
cam - същото зна,1,ен.це, от nepc.). • Ща,пски полцца-ц 
{:np·eлu :~иофьор, защото от з,а·диил д."J1са.м: на кол. ,аmа 

му сп1ърчели подозрum'(!ЛUЫ клсни (в. нНощен Тру.ц"\ 
20.11.2000). • .Корейс/Са1па кола би.zае със стро~иен пре
деи д:Jк:ам и помляна nJ)eднuu.a (в . •• Нощен Труц;r" 

. ' 
бр. 82, 2000, ie. 16).. • Бдuт·елни съседи скорос,п.но вztк..-
налu полицаu,пе, та щети1пе на собственика nрu

J(.л1очили с пол,оменu д:,1саА-10.ее (в .. ,,Но~цен Труд~~, 
09.10.1995). 

джамал м. Дuад. Зидана печка~ (тур. camal ~ същото з~r1.а че
н ue). • Няма такива печки по пол-Ето, сочи той бе
лисанuя д:ж:аАtал (в. ,,24 часа'\ бр. 240, 2000. с. 8). • Sе
лосания1п д:ж:ам,ал с огнеупор,-1 и тухли топли в cnzy
дeнume зu}.1нu нощи цялата къuJа (в. ,,24 часа'\ бр. 2-40 

• 2000. с. 8). 
джзr.,1адан м. Диал . 1. Мъж1<и елек, нашареи с гайтани и сърма 

(nyp. ca.madaп - K'Q,e·a М?Jжка .гQрна дJJexa без Р"Ь.kав 
• 

от пере.). • ... н.аш Лазо му из·мо.ли червен д:,,сил~адан 
от А сен Топаид::>к·uята. = говореше една (Ел . Пели.ff.) .. 
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джамбаз, ~пн м. 1. Разг. Тър говец на добитък, обикновено на 
I<OH1e. 2. Разt?. Въ,кеиграч, циркаджия З. Жарг. Неодо6р„ 
Нов. Крад~ц на автомобили (тур. cambaz - 1. A.r{po-
6&'111, въ:;,И:еuграч. 2. Търговец на ,к.01-,е„ 3. Xunzъp1 дя-
волиrп, o-r пере .. ). • За nр'Ьв n'Ьm ста.рецъt-п съгрешил 
(:ос: съпругап1а на д:»еал,1.б·ази·н,1 flerr1paиJ(t1 пр1;.дц 25 го·

дuни (в . . ,,24 часа'\ бр., 33, 1997. с. 5). • Гръмнаха ко
да,па н.а д:нl'1J1.h1базин (в ... 24 часа~\ бр. 45. 1997, с. 5). 
• Джшtбазин отвлл,с·?Jд ,61 овце (в .. , ,Труд", I.J.]2. )998). 
• Кола,па на виден търговски д:.,к:амбазин е била 
взривена м·uналата нощ, .съобщиха от пол,Llцията 

(в. "24 часа" , бр. 45" 1997, с. 5). • Ар,есту'ва,ха п1.ри.л1а 
джа:мбази, откраднали животни за пад 30 .млн. ле
ва (в . .,Труд" , 14J 1.1998). 

джамджия м. Разг. Стъклар (о,т тур. camc1 - ,п.ърговец или 
продавач 11а с,п-ъкла). • След п.одабии сntъ,лкнов-енил 
да. си д.1,еамд:,,сия си е чиста далав.ера. в днешно 
време.. . (БР'Р). 

джамия ;J1c. Мюсюлмански молитвен до·м (от тур. c.a mi - cъ 
иto,mQ зн,а чеи,1,1е, от ар .). • Папа влиза в д."}1са.1t111,.11 за 

сефт,е (в • .,24 час:а'', бр. 122, 2001, с. 55). • Деегодиш 
нuлт Хак от изп1очен Тuйлtор с u111nepee участва в 

молu1п.ва в д:,камия1па & Дили (в. ,,Труд'\ бр . 54., 2000, 
с. 23). • .В последNия д,ен на визита.та си rr.o свеп1ите 
мес:111.а той псс:ети Площадr1 на джамии,111е в С1па

рця град (в . .,24 Lfaca·\ 27.01.2000, с. 41 ). • ПQвредеи и 
бил и пай -малко две д:нса.,,.,т,·и (в . .,Труд'', бр. ] 27, 2000, 
с , 24), 

джамлък лt . . Р'азг. ] . Балкон, тер~са със стькле.н-и стени, 2, Вит
рина 1-1,а магаз1п-r , шкаф със сn.к.пени стени· (тур. cam11k 
oc1n1Jкдeн. балкан) . • Чеtпто н,а д.ж:аАr..лъка си прав,u.л1. 
м,оабета. .. (БJРР). 

,цжанабет, -ин м„ Ди,ал. Неодобр. Обидно Зъл, rJроклет qQвeJC 

(тур. cenabet - · 1. Нечист, мрrьсеN 2. Гнусен, отвраrпи
те.лен З. Мръс11ик, о,т ар.). • Д.Jкапабе111. хора uл,r,ал() 
в лtол мемлекст. (Ив . Вазов). 
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дж.анда,р, , -ин м. 1. Остар. Полицай, ,страх<ар. 2. Прен, Човек. 
който обича да ком:андеа другите, да налага воля.та 
си (01. тур" ca.ndar - полицай, заптие, от пере.). • Вил. 
е д;1и:андарuн две-три годин и; разбира о,п всичко .. . 
(Т" Г„ Влайков) . 

джан,фес м. Вид :копринен 111лат, таф1Га (тур. ,canfes - с-.ь,щоrп·о, 
зн.а чспuе, от пере.). • Сялата риза с махрама. двата 
елека от кадифе и д:»сапфез (Л. С-:rоянов). 

джанъм ж. Разг. Душ,о моя; ,обр,ъщение къ:м някого за подсИJ]
~заfJе на подкана или за изразя.ване на недоволство (от 

тур. сап-· душа; живот). • Не сп1uга п1ова, ами N.як.оu 
се облви~-.;а за обединен.а опозиция - на кого бе, дз.с.а-
1J:ьм1 си рекоха хората ... (в. ,,Видин" , бр· . 94, 1995, с. 4). 
• Защо бе, д:нсан.:ьм? Поради что, бълг.арино, се сра
миш да се наречеш богат? (в. 1,Труд,н, бр . 10, ]99,9). 
• Заtцо бе, д:нса·нъм? Пon1lmцx дирекmНоа шефа н·а Фе
дерацu11та Недялко Донски (в . . ,,Шок .. , 1бр, 31, 2000, с. 13)., 
• Защо ,бе, джа110Аt, да се троши народн,а пара? 
(в. ,,Труд", бр. 218 2000, с. 3). • HQ защо бе, дж:ано.JН, 
сините се сетиха за това, .кога.то Jltuнa.xa в on,Qз.uz-1 и.я 

(в . .,.Труд'\ бр. 289; 2002, с. 1), 
джебчийка ,ж. Р4:;г, Неодобр. Жена д;жебчияi (от тур. сер _ 

.l. Вшита в' ръ6 или при.шита върху д,ре.ха част с 
форма н.а малка 1порба за носене на дрсб1-1u вещи. 
2. Парични средс,пва). • Джеб11иiiка1па била 0111. Чер
вен бряг и често .гастролирала в Сйфия (в . • ,Труд~\ 
бр . 126., 2000, с. 32). 

джебчия .м. Разг. Неодобр'. Уличен крадец на дребни вещи (от 
тур. сер - 1. Bшttma в ръ.б или пришита върху дреха 
част с форма ца А4алка торба за носене на дребн..ц 
ве.щu. 2. Парич1-Lи средства).• На улицата върхJr два 
ма д~ceбr,uu налетява опр.ъскан в кръв rn un, койrn.о 
стиска черно куфарче (в" ,,24 часа" 1 бр·. 1 14, 2000, с. 32). 
• Поне по i5 д:нсебч11и 01пu·ват в пандиза nQpaдu 
опити за .кра;ж:ба (в. ,,Ноtцен Труд". бр .. 84,. 2000; с. 15), 
• Поли~1uя.та в Смоляfl посъветва мъ:жх1те да не 
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слагат портфейлu111.е си в задн.ия д:Jiё()б, а жен.uте 

да не н.ося.т чантите си през ра.мо, за да се опазят 
от д:нсебчии (в . ,,24 часа'\ бр. 231, 2000, ,с . 7) . • , П()л
ша г1.и в-ьрна 40 проститутки и д;Jк:ебч ,иu (.в, .,Труд", 

10.08.2001, с. 40}. 
дже:вре ср. Диа.11 .. Къ.рnа с извезани краища (тур. ~e-vr·e - също

то з.наче1-1uе) . • Мюфти.ята помисли малко и, кат.о 

си 01npu чело,по с бялото {):,1{·евре, каза: .. Да посви
рят ,• (Ц. Гинчев). 

' м V дж,езв:е ср. етален: съд с дълrа дръжка, които се: използва за 

варене на ка,фе 11 др. (тур. cezve - С'6ЩО1110 зNаче1-1uе)., 

Фразеол. ,,Джезве. кокали" - слабо, хилаво същество. 

• Бе, такъв Сfсакалец е ед1-1.о д:J1сезве кокали - с два 

пръста да го удариш и е паднал (в. ,.Труд", 05.11 .1999. 
с. ] 3). • В един моменпт през н.ощта скочи, стана 
единият брап~ о,п съы. Сп1ан.а, разпали огън, сложи 

д;нсез(Jе1по Na огъня (Ел . Марушиакова) . 

джелат, -ин м. 1. Ис,пор. Лице1 което изпълнява смъртни при-
съди па.nач. 2. Прен. Разг, Жестоt чов~l< , rрубянин (тур. 

ceU,a.t, -da - с1Jщато значение). • Явно се закани на 
хората от Це,imралн.ил к,0;иutne111, в .Ло6еч„ t-te ще ги 
избие като ку чета. ако прод-ьл,?:к:ават да. г:ледап1 на 
неzо ка1по на вага.бон.1r1ин - да крuлт от Nего кол1.и 

гпе111скит·е п1айnи; да га употребява,п като ,д:»села-
1,~uн , а 11осле това да обс-ь:)lсда,11 дtJлата му и в 06'
съ,Jк:.дан~tята си да го нарuча1п „голл.л-t вагабонтин 1' 

(Ст. Заим'ов) .. 
джелеn1tн м. Остар. Чо~ек. 11<ойто купува добитък за клане (тур. 

с,е1ер - същото зна чеиие, от ар.). • - Ме,,е кафе и нар

гиле - от,г,авори д.желепин:ьт през носа ... Владишки
ят дя1(оf-1. пабор:10 сви иова цигара, затък-н.а Я' в цига 
реп~о си; няколко пъти хв1эрлu л1обоnlаnс1пву1о~ц пог

лед н.а пъптпика д.,1селепин - 11оuзгледа го Q!n глава111а 
до кракат·а, като че ли ще го купува ... (Ст. Заимов). 

джендем JИ. 1. Ocrnap. Ад, пъкъл. 2, Разг. 1Отдалечено пустин
но място. 3. Жарг. Грубо Затвор- . 4 . Жарг. Нов. Гr1J160 
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Училище (1·ур. c.ehen.nem - п-ьк:ьд, ад, от ар.).• В д:неен
д1е-Аr.а да идат, кяфuрzапе M)I, о,пговорu сърдито бе
ят (Ц, Гинчев) . 

дже1Jане ср. 1. Остар. Муниция за огн,естрелни оръдия~ патро
ни. гранати и др, 2.Жарг. Нов. Похищ,ение (тур. ce;phane _ 
боеви припаси, сr-tаряженuя, А,tупициоиен склад, от ар.). 
• Авд.?1сиuте тък..млт д:Nсепане за пъд.n'Qд1,к, гривя.цu 
и гургулиц~f (е, чТруд", бр „ 207, 2001, .11Петъчнu.к:'. с. 6). 
• Дуи111,1а1,1u (оа-ъргазци) г,0111вя111 д:.1к:е1lа1-1е за пад,u·шаха 
(столичен ежедневник, 1999) .. • .. ,.;, дядо игумен.а и.ма 
·д:,и:.е11ане за цяла войска (Ив. Вазо») . 

джереме с;р. 1. O(:map„ Глоба. 2. Диал. Не)келани разnосI<:и„ 
3, . П рен. Пренебр. Хи·:грец , тарикат, Шмёкер (-r-yp. 
cereme - обез~цетенuе, ,глоба). • Мани го това д;нс,е,
реАtе! fle .л-tе занимавай с него! (БРР). 

джибри мн. Ост-атъu11 от ферментирало rроз.де :или от други 
плодове, които се :изпол.зв.ат зэ в.арене на раки~ (-ГуР. 

cibre - също1по зна1и!нu.е). • Дали магарето е би.л,о 
раздразнено ат не.що, или ,е хапнало от· шума .та, 
нanoeFla с изхвърлените през 111озu сезон гроэдовц 

д.11{,·ибри, не се знае. То с-ьбори.ло и заръфал·о Me1noдu. 
(в. ,.24 часа'\ бр. 122, 2001, с. 6 ). • Дъ.,-.; н.а д:,1сибри е 
либийската п;,с,пиня (в. ,.24 часа~', 1 J .01 .2002). 

джиrер м. Разг. Бкл 1И'л и черея дроб (тур. ciger -бял uлц черен 
дроб) . Фразеол. ,,Игра.е (рази1'рз} м и. се джи гера~' - хва~ 
ща ме страх,. умирам 0111 страх, много .се плаша о,п 

нещо. ·• ... Сладък печен д:Js<:·игер! {Св. Ми!]аров). 
джинс м. Ро,д. потекло, произход ('тур. cins - /. РодJ· пород1а. 

2. Раса З .. Пол , от ар .) . • Уве.ряffа.л,1 ви, че всичко с.и. е 
БoJica рабоп1,а или кaкrrro аби ча.пz да казв.а т бъл гарц .• 
1пе, п1акъв .ми е д:жинс1,1rr (.в . ,,Нощен Труд'\ бр. 230 

• J 998, с . .5). • Аз C?J . .W nо111омък на сптар болгарскu д·;,;син.с 
вампири ( в . .,24 ч.аса"'. бр. 204, 2.000, с. 14). 

цжих.ад .,,J. Свещена война на мохамеданите (1·ур. cihat - Cou~o
m,0 значеп,ие, от ар.). •Нос1прада.1и.ус вeuJae исля..Аll.скu 

д:нсихад (в. ,,Труд", бр. 246. 2001, с. 30). 
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джоб лr. L. Вшита о ръб или пришита върху дреха част с форма 
на малка торба~ за носене на дребни вещи. 2. Преи. Разг, 

Лич~:11и парични средства (обикн. в словосъч . ,.~вадя оп1 
джоба си·'') . 3. Прен. Вид сандвич: с, плънка от месни и 
зеленчукови nро.JJукт:и. Фразеол. нБъркам в ,д;и<:оба на 
някоrо" - крада (o·r· тур , сер - J, Вш~а11а r; роб или n_pu

.шuma в-ьрх.у дреха час,11 с форл1а н.а л1алка ,порба за 

носене и.а дребпu ввutи, 2 . . Пapц.i.11-Ju ,срсдсiпва. от ар .). 
• Обран доцен11·1 заи1и в:ьтреи.1нил Cl1 д .. J:и:об (.в .. ,, Нощен 
Труд'\ бр .. 228, 2000, с. D 1). • В д:жоба на ризата на 
бащсип.а са omicpumu u 16 000 долар·а (в. ,;

1
24 часа:,", 

бр. 46, 2000, с. 4). • Защо п1рябва naJJu1ne за npepa60111 -
Kl:l на гул,rита точно ~иофьорът да ги вади от д:J,соба 

еи.? (в . .,24- часа", 07 J)l ,2000, с-. 10). • Самu.Jи11 т0й и 
:>1-сена му вадя1rr 011r д:»соба с11 700 000 11,rapкu (в. ,,24 
часа", бр. 65~ 2000, с. 28). • Правu.л1: много видове - бял, 
112.ипов , рь,J1се11; франзели и д·:Jн:обове {в. ~,Нощен Труд«. 

бр . 79, .2000, с. 21 ). • Истцн.ап1а обаче е; че всичко оти
ва в д:ж:оба на nocpeдJ-Juкa, твърди Д. Р. от Шумен 

(в. ,,24 ч;аса", бр. i J 2, 2000, с. 35}. • Не MO'Jl('f/ да t·e 6ър·

ка в д."Jи:оба 1-ta гра:>1'Сдан unut за пов.ече пари и е C'outo

mo времf! да ги заставя~и да висят по спирк~11пе (в. ,.Но

ще1r1 Труд", бр. 82, 2000, с. 6). 
джоджен .,и. М 1:1о rоrодишно тревис:1·0 растен ие, използвано эа 

л·одпра:вка поради приятния си аромат (от тур. gozum -
същото з1-1ач(!'1tие). • По предло:ж.·.ение на шефа на 

uкономuчес.каtпа комисия Никола Николов от билки

те, за чuе.1110 бране ще с(! плаща, отпадат с:uн(1п • 

.лайка . репей~ хвойна, zципка, к.ес1пен, ,д:,1со,д:,1t:ен, KOJ'/.

pu,вa ,и ма1почина (в . ),Труд" , бр .. 79~ 2000, с. 7). 
• ... 1 с. л, Nачуканu орех()вu ядки и нл.1<Qлк.о tтръ.к 11е

та д:ж:од:,н:.ен (в. ,,Вестник за же·Е-tа та'\ бр „ 22, 2000. 
с. 16). ·• Hatu топгоп1вач ~це омайва и1в~ейцарццп1.с с 
д;,и.:од;,к:еи ( в. ,,Демокрация .. , бр. 19] , 2001 , с. 24) . 

джо . .rrан м. Дол на част на rонежди iКра:к (тур. c:ola.n - съи_1ото 
значе,Iuе) . • В меюогпо па ,JКан1банап1а " цел ог.од и1.u'f-f.О 
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прис1>ствуват блюда оп2 „ OxJl1oвu с бургуидск.и сос 
върху ,гъба печурка" до заду,шено свинско О.:J:tеаланче 
в кимион.о-в cot u 1с.·м1Jд.я.нски фасJ,л (в.. ,,Жъ.,.r1т Т:руд~'., 
бр . J 3, 1994, с. f 4). 

джубе ср„ 1. Горна дреха от д,ебед плат, подплатена с кожа. 
2. Кожух, 3. Прен. Дреха на духовник (тур. ciibbe - ко
.,кух, от ар.). • Шешмu бей беше обле·чен какта се 
н.осеха в онова време м,oфmuuJne, с д·ълго д:нсрбе от 

тъмн.о-зелено лunzJцкo сукн.о (Ц. Ги!{чев) .. 
джудже ср. J. Съвсем дребе:н човек, естест:ве:но недорасъл; дре

босък, пигмей 2. Прен. дребf!о и незначително нещо 
(тур„ cuce - дребен човек) . • Едно онеправдано ot11, n.pu
poд.a.,ma момче-д.ж·уд::,1се, f:fлюбено в жиsат,а и крас·и
вuте MJ' форми, тър.с:u уте.J.:.а в uзкус1пво1nQ (в. ,.,Жълт 
Труд". бр .. 8, 1994, с, J 4). • Eдur-r ден се появил ду~'\: _ 
д:,1суд.же с ~брада и чал.л1.а. който я попи1пал дa.llu 
пр.uема да гд·едц l{a хора,па (в . ,,Нощен Труд'\ бр .. 82, 
2000; с. ] О) .. • Тал1 премиерът в петък ще види ка,с 
се гледат сс,вернu ел.ени във ферма и къде работ.л.и.
вип1е д:,1суд:нс.е11rа правят r~одаръци (в . . ,,24 ч:аса'°, 
бр . 124, 2000, с. 4). • 'Бo7Jztcoвama 2ра,дuН,а вече акос~ 
,пира 2i-гoдuшF-ruяn1 Стефано Джилио, който обаче 
е от футбол11оrпt1 д.J-JСудэк:е Малта (в. ,,24 часа", С,а~ 
фил, бр. 131, 2000, с . 8) . , Д;J-1суд:Jк·епr,а се оупят по 
GSM-u,ne (в , ,.,24 часа•\ бр. 348, 2001, с. 47). 

цжум~буш м. Разг. Жарг. Веселба1 забава, майтап (тур . ,cumbiit _ 
същото значение., от ар .,) . • Плацикаи.ето било голл,.м. 
джу.,,,буи, за софиянци {в .. , 1Жълт Труд•'. 27.04.2000,. 
с. 6). 

джунджурИiя :JJC. Разг. Непотребно нещо,, др,еболия. дрънкулка 
(от ·:гур. ~н1g1гаk - др'lJн.кал.ка, дрънкало. звън.че) . • Не 
п1рябва да се раз.м.оп1ава.л-tе прекален.о много, да .л1е
рим и огле:JJсдаме всяка д,1сунд.11еурил.. кo1J1no ни' ха~ 
ресеа (в. ,,Семеен вестник", бр. 6, 2000, с. 2). j8 Пapk.u
pax.1vr.e колите пред входа u эапочваше. едно дръика/.J:е 
на 1nitгaнu·, кафенuцu и всякакви д.жуи·д;,1сурz,1.u. а 
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с1,седите uu столха по балконuп~е - абё не ми се 
говори за това (в , .,Семеен вестник'\ бр. 6, 2000, с. 1.0). 
• ... сергцu, отрупани с всевъзмо:ясн.и д:ж:у1t.д:нсур1ии. 

звън на чанове и мupu,c на кебапче1па и. разбира се; 

автентичен фолк.лор (в:. ,,Т'руд". бр. 219, 2000. с. 4). 
• П-ьрво бя~tа р<!Шuлu да пог1-1ат1 богаташ·ите за не
платени дан'оцu, ама щели да г-u съдят уж по сьщия 
зак.он., дето с него по бай Тошово време се опитаха 
да обрулят Пеша Манифактурата, к.Qйmо мааше на 
едца преса разни .ми ти там плас,11.л,r,а,сови д;ж:уи

дж:уриz1. (в. ,.)Вестник за жената", бр. 52. 2001, с. 3). 
дибидюс м. 1. Диал. Напълно, съвсем, изцяло. 2. Разг. Иран. 

Съвсем rоЛ! 1.Jовек (от тур. dib - дъно и diiz - равен). 
• ... той и заръчал .да му изпрати сваи снимки д.иби
дюс, за да гаси нс,r;талгuлта си, като ги гледа (в . .,Но
винар''\ бр. 217, 1997, с. 1 б). •• Дядо .Коледа остава 
дибидюс 110 tua.nкa и чувал с подаръци (в . ,,Черномо= 
рие"., 09.J 2,1998). • Заше.метяващат,а Кимбърли пак. 
хвърли ба.ща си в ужас, след като ре,шu за rJmopu 
п:ь1п да се сн.има дибид,ос, съ ,о,бщu сп, .. Мегастар" 

(s. ,,24 часа'\ бр. 225, 2000, с. 28). 
диван .м. Тапицирано кан.апе {тур. divan - същ·от·о з.начение. or 

пере.). • Кучката Джилu предпочu,па да мързелув.а. 
и да се uз11·ежа.ва въ.рху пухкавиR кume.ttuк па д.ива,-1 .а. 
в :хола на Валентина Иванова от Варна (в. ,,'Труд~\ 

бр. 119, 2001„ Пеm'Ьчиик, с .. 7). 
ди-.ане ср.; Разг. Обидна Глупав ч:овек, д:ивак. наивник (тур. 

djvane - безумен, смахнат1 неразбран. , от ттерс. ) . • Ей, 
голямо диване излезе, не .Успя да проумее истина 
та ... (БРР) . 

цuванч,апраз (диваu~чеnраз) нареч. Р·азг. Неодобр. Ирон. Прав 
ч:овек е, ръце, скръстени на пояса или на престилката, 

готов да направи някаква услуга (от тур. divan. - стоя 

почтително пред някого със скръстен.и ръц,е; съд, 

с-ъдилuu1е и ~apraz - нашивка от гайтани илLt шири 
ти; вид1 .гQрна дреха с д.ва реда кръстосани копчета; 
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от пере.) . • ;,Искам да дойда и утре, и в другuдеll 
като uграепиг, дц ,еи гледt1.1i1, за да видя ад:ж:еба да.ли 
и у1пре така ще ви сед.л111 хилядо души д1ива1tчапр.аз 
на крака цели 15 минJпnu и и1с .ви плеск:ат <t: РоЦе.! ... ·• 
(Сто11иqен вестник, 2.00Or.). 

ди.лаф м. Дълги щипци за хващане на ropeuiи предмети (Т:Ур. 
dil - .,w.аша и lavo -хващ.ам). • Ди.11аф.ьп1 обu.кновено е 
дQ 1<.амuната ... (БРР). 

ди.лбер прил. н.еиз.м. Диал. Хубав, крас.111 .в. пленителен, 11релес
те!'i, очарователен. (тур. dilber - с-ъщото значен~lе, 

0
,

перс.). • Дилмано, дuлберо, 1<a,J,cu .лtu как се c,aдiu 
11и11сро ... (Народна п,есен). 

дингил лt. Диал. Висок и слаб човек (тур. dingИ - СЪЩопzо 
значение). • Всички се дразнл1п 0.111 този дuн.гlLrl ... 
(БРР). 

дирек .Af.. Разг. Дървен стълб., греда, подпора (тур. direk - Со 
ЩОl:110 ЗNaЧe1iue). ·• Уж беше прия'1r.tелски мач, nъl( те 
Nu биха кат' .м.аче у дирек (в. 1124 часаL\ б·р; 225, 200·0 

' с . J5). 
доган м. Со1сол (тур, dogan - същото значение), • А там 

далече де с1rrрашн.ап1а пирамида Qm а.глозгани tu:pel':lu 
влаtt.еше н.ц кървава ст,ров врани, псета и дога.н~ ,_ 
беловлас бард rJоеличаш·е бяла мант.ил (Н. Райнов)_ 
• Ta:Ju държава, за· коя та говор21 Соколът (.на myp
c,(u означава до.ган:), нлма б~,деще (Столи ч:ея всеки 
дневник, 2000) .. 

дограма :JK:. 1, Съвку:nност <Уiг дър.вените части на постр·ой.k~. 
2. Алум111н1Иеви и,п и дървени раi\1:кн на прозорци (тур_ 
dograma - с-ьвкупн.ост от дър8'ени части Fla 11ост
р·ойка; дъ11воделска рабаrпа). • Изберете PVC до2ра
м,а с добра топлоuзолацил (в. ,, L68 часа~', Имоrn•и 

• бр . 32, 200L, с. 6). • С'оnруг1.>т на шeфк.ltrna на нови~ 
иите f1 БНТ .явно UJ\.fa врода11 1палан.1п K'QM алJ1мuн.~,
евата догра.м.а , 1п.1,й ка.то npcдi.t 2 годцнu Фирма.111.а 

.му отлuчн.u,с ес 1(ласцрала първа в надпреварц,·па за 

церцеветата на Булбаик. flOвama сграда Na Раков~ 
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ски (в . ,,Нощен Труд·", бр,, 79. 200.0,, с. 3). ,. , Алуминие
ва до2рt1ма, U,f.()pU = 048 9043 ... (в„ 11Труд ... , бр. 103, 
2,000). • Дървена догра.111,а и мебелµ от масив· - 0751/.2 ... 
(в .. ,, Труд·\ бр,, 103, 2000). • В случай че догра.лtа11~а е 
деформирана от ере.меm(). п.ови'Кайте д·ъ,риоделец :да 
й направи корекция (н . .,Вестник за дома", бр. 30, 
2000, с. 3). •· ,. ... Последното, кое1n.() с:л·о:ж:.и.ха, е дог .. -
рамап,а . казаха петърчат1и (в . .,Нощен труд", бр . 203. 
2002, с. 1 1 ). 

докса·н-докус нареч„ Разг. Мвоrо, в голямо количество (тур. 
doksan-dok11z = деветдесет ,и девет). • Tp,u месеца 
му работu"х:,. no н.акрая· док,саи~докус си плати (БРР). 

долап м. Голям шкаф в стена с 111регради за дрехи, завивки~ 
съдове и др. (тур. doiap, -ь~ - голям .шкаф .в с.тена с 
прегради. долап). • Са.1J11.оuзписал се затвор1-1uк о,п зан
дана в Плевен бе.ше Qtnкpum в таен долап в дома му 
на ул. ,, Скопие" в Търговище (в. ,.,Нощен Труд"', бр. 225, 
2000, с. З) ,. 

дон.дурма :ж:. Сладолед (тур. dondurma - 1, Сладолед, ледено. 
2. За.1иразе.н, леден.) . • ffeзaвucu.J..1.0 orn калориите, С,по
я.новu 1це бл ·и:1к:ат до.пдур.111.а, заи1ото meл,r.nepamypu

me в Ке.л1ер .през ав.аус,п обика.11я,т около 36-те гра
дуса. До1Lдурма1па BC'()Щ'l-lQC'm си е прост сладолед 
(в. ,,24 часа/', бр. 203, 2000, с. ] 2). 

достлук м. Разг. Приятенство {тур. dostlul< - с·ъщо1по значе
ние, от nepc .. ). • Ro ето це се. rtръкна.J1и НUК.QЛЧ() :и 

неговите с:1:,брап1л, за да разбият на пу.х и прах и.л1O

зията на бащите си - илюзията, че мо:ясеш· да за,бра
виl/1 най-хубав-uте п2радицuи на н.арода си, без да се 

обърне животът ти наопаки; че 11-t.о,Jк:еш да naзu.iu 
дос111лука си с t11ypцume, без да rпе намрази ,пози 

народ (К. Кенарова). • Няма ,дос1плук за управмицu 
те (в , Труд··-, 5р . 3J 2, 2.002. с. 1 ), • Ако е itcmuнa. че 
цapucmum.e калесват СДС за iJoc1,iлy1, след Прага! 

май ДQган· с право се притесиява (в. Труд"., бр. 312~ 
2002.~ с. 1 ) . 
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дубара ж·. Раз,г. 1. При :игр.а ,на табла и двата зара показват 
двойка. 2. Прен. Измама, хитрина (тур. dubara - сощо
то значение, от пере.),. • й цуеам от всички страни: 

Шс.ш - беш.! ... дубара.f (А. Константинов),, 

дувар м. Разг. Зидана ограда, стена (·ryp. duvar - същото зна
~1енuе, о·т пере.) . • Замас1:сира.,,"(а сmр()ёЖ с дувар 

(в. ,.Нощен Труд.'', 6р. 1541. 1997. с. 4). • O'.громен дву•
метров дувар от камъ11и опасва бъдещия мотел с 
битов ресторант (в . ,.Нощен труд'\ бр. 203, 2002, с. J 1 ). 
• Нагли хайдуци разбиха и ограби.т.а 14 павилион.а 
на столичния би.так, отмъквайки. де .щQ видят и 
каквото мога111 да пре::к.:в1,,рллт през ду,вара на uзв,ест
ното m?:Jp:licuщe. оплакаха се в „ Труд" 1ri1;,pгoeц.u вче

ра (в. ,,Труд", бр . 205, 2000, с. 4). 
дУАа .>,с. Диал . Плод на дървото ч:ер1,гица (от ·гур. dud - също

mQ значение, от ар .. ). • Той npuc1rruгa. нарамил едuы 
кош1 в който и.л1.а 1(рас111авици, ч,ерешu, ягоди, дудu 
1,,ато бял корал (А. Каралийче~), 

дудак м .. Устна, бърна.(тур. dudak- същото зпаttен.ие). • П0,_ 
гледна .л,~е на.криво и изду· дудак (БР Р). 

дудук м„ Дървена свирка (тур .. diiduk - сьща1nQ значение). • А 
наши,пе пол·итикани, зава.лцuте. ко.ито не _умеят и на 

един прост дJ1дук да бая.т. са JJCuвu за оплакване от 
2яетящ·ото ги безпаричие (Столичен е)кедн~вн-ик. 2000). 

думан .л,r. Д~-tал. 1. Мъгла, дим~ пушек. 2. Прах (тур. durnan _ 
с1ащото значение). • Каква Jwъгла, какъв гъс,пък ду
маи беше naдNaJJ оная есен във Ветрен/ (Ив. Вазов). 

думба.з, -ин м. Остар. Богаташ, с,елски или градски чорба
джия- (от тур. tumbad.1z - нисък и дебел човекt от 11ерс,) . 
• Ка.к л .и биха чествал~~ тази годишнина наследни
ците на Киряк. Стефчов и на Qнези думбаз,tJ кoitrno 
са правели .л.,tетанu в турските кона~ри (в. ,, Труд'\ 
бр . 174.1 2000, с. 9). 

дур .ме.жд_:ум .. Дuал .. Стой! Не мърдаi-1 ! (тур. dur - cъu.1011to Зf:fa ~ 
ченuе) .. • Дур бакал-ьм брi!, ,,Позuп1ано" 20! (в. ,.Труд'\ 
бр. 157, 2000). · 
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д:ушма.н, -ин JW. Разг. Грубо Враг, прот»вник, неnрия.тел (тур. 
du~rnan - с'ощопzо значение). • По тотал·uтарно вре
ме, когато Д';Jf<:еймз Бонд, агенп1 007, беше 11одьд кла
,сов душманин.1 от целия соцл.агер, само един бълга

рин му намери цаката - Авак:ум Захов (в . • ,Труд'' 

бр. 335, 2000, с. 1 ). • Па-Л,авнuк·ът бе з·аплашен. с Ui -

11_uйчмъит. а душ.1rl'анин1,1r1 му Садам отнесе крил .. -

ти par<:cmu томахоук (в. ,,Нощен Труд~\ 19.] 2.199f 
• У нас в ролята на душ.ма..,,u на Костов се в:;,сивя) 
лuд.ep1:Jm на ,, .Подкрепа" д-р Тренчев и би.вшия.т въr -
решен мuнuc.m?Jp 'Богомил Бонев (в. "24 часа",. бр .. 11 .=. 
2000, с. 14). • $ 1 милиард в-ьзбуди_~а душ.манип~е l'la 
синята власгп (в. ,,24 часа''\ бр . 116, 2000:

1 
с. 9). • Всеки 

съ10.знuк. срещу душмаN·ип,е му е в€че Н}/,Жен (в. ,,24 
часа", бр . 1 J б, 2000, с. 9). 

цюбеru м. Раз-г. 1. При нгра на табла д:ва1·а зар;а показват чие.
лота пет. 2. Црен . Голяма слолука. голям успех (тур. 
d iibe§: - при игра на зарове: пет 1,1 ne,nw·· от dii - две 
и Ье~ - пет). • ... метна едuц дюбещ, метна след това 
още един чuфп1 ,и спечели играта (Чудомир) . 

дюкян м. J. Разг.. Маrази.н 2. Жарг. Цип отпред на мъжки 
панталон, цеп:ка С ко11че·rа (тур,. diikkan -Маlазин). • Цеа 

лата махала на..у;ранuл· с тия три риби·, па оста.пала 

още риба и са суше1-1е. и за саламура, да:;к:е един 
циганин, братов cuN. rta Вит.леем, атв1орu и рибарски 
дюкян (в . .,Вестник за жената.". бр. 45 , 2000. с. 22). • Ар
хu,псктур·н.uят бисер 1-r.a град·а е бил опо.J,саряван, ftQ 

пuкога вода не е заливал•а дюклн.rL,nе {Столичен tвсе
кидневник, 1998). • Идея.та да е с разкопчаиа риза 
хрумнала на премиера, след като разбрал, че 11peзu 

дeнm1Jm Клин.тон честа орган.uзuрал в Щатите сре
щи под мomQ1no .,,С разк,(:;,nч.аии дюкл11и11 (в . н24 часа'\ 
24 х-ьша, 2000). 

Цiокю1джин м. Разг. Чов-ек, който работ1Н, продава в м.агазин 
(от тур. dukkain - магазин). • За 170-те днJкя1tд.:»сии, 
разполоан.:или ,се под ажурните колони, той uJиал си-
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лата lia заком (в. ,,24! часа·". София. бр,. 13], 200(). с. 7). 
• Това иеиJо са го използвали д1ою-1uд:>1сuите ,в л,tи1:1.а
лоп1·0 (БН'Т, Канал r., 15.10.2002). 

д1олге_р, -ив м . .Разг .. Строител 1 зидар (тур. drii.lgeг - същото 

зuatJe11.ue, от пере.). ,, С 20% 12 на.ма.11.лла прод ук-цuя.
та н.а д1олгер1i111е, отчита стат,~;,стиката (.в • .,,24 
часа". бр. 361 I997t с. 1-6). • Завлеченил111 с $10 000 
габровски дюлгери,~, ,,ой1110 дон.ася вес111u за Дончо 
0111 Укра.ii.на, беше к-а1пегорuчен,, че цяла Одеса зн,ае 

къде· е екс,де11уп1атьт (в . .,24 часа'. 04.01„ 1999. с . 10). 
• При J'vtяoгomo безработпи в л,1.омеит.а .д,олzер,и мо

::ж~е' да па.мерите max·u€Ja, -коиm<> да ск.ло1tят ц за 

3000 лв. на ден (че и за .по-малко) (в, .. f[ощен Тру.ц". 
бр. 34. 19.02.1997, с. 1 О). • Дtолгери.т,пе ще стролrп ~ 
болн.uц.а в израел.ск(un.а столица (в, ,,Ноеин.ар", бр. 39, 
1997, с. 4). • 300 дюлгери от ГУСВ вдигат най --ви
сокаrпа сграда 0 Т<!л лв,uв, съ-общи в Плевен шеФ?Jm 
н.а Строителни войски, Радослав Пе~цлеевск.u (:в . ,.1-Iо

винар~', б_р. 39, 19971 с. 4). • Той наел дюл.герrl да бут
нап1 едн.овремешп,ата 6ака.л1lица н4 баща .му и ... 
(в. 1.~Новинар'\ бр . 40, 19971 ,с . l 6). • Нашц д1ол2ери 
вземат по 2300 DM в ['ермания (в. ,,24 часа"' 

• 07.08.1999, с. 6). • Всяка весtер 111е трябва ,да дърпат 
завесите си, за да не правя111 безплатен стрипти..й.з 
на д1олг.ери1п е. докат.о се преобличат (D. ,,Нощец 
Труд", ]3. J l.-L4 . .11 .2000, с. 24). 

дюлюм (дю1Irом) м. Мярка за повърхнина, равна на еди-u де
кар (тур. doniim - съu~ато значение). • Има не З"liам 
к.олк.о си рала нив·u, има к.од.жа д1олто.1t1,и ливад~l. и.мll 

стотин·а брави овци (Ел. Пелин). 

ДIOf:IМe (дьонме) ср. Диа.л. Хр!ИСТИЯR.,.Н, тtрцел мохамеданство, 

(1·ур. donme. - 1. Приел .л-zохамеданството дру·гов,ерец. 

2. Вър.теие аколо ост.а си. З. Който се вър1111,),. • Раз-

бира. се. особенос1пите иа вярата, бла.городното 1'1рез-
рение иа турчина към ,,Дюн.меп~о" (ренегата) ц не
говият традиционен. народн.осгп.сн респек,п къ.л1 вод'а -
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ча фopмzJJ){lm и.н,сои orn изн.ач.алNиmе п,сихологически 
предпоставки з,а с:п1абuлнас,11та 1-ta Доган вър)(Jl пар
тийния 6/)?JX (в.., ,.Труд .. , 03.05.2000, с. 8). 

ДlОС прил. неизм. Разг. 1. Р.а1J:ен, гладък. 2. Едноцветен , едно

образен (тур .. diiz - същото з11aчeJJ ue). • Осп1ан.а.х по 
к0:мбuнезQн., ама д,ос голо (в. аВестник за жена,·а", 
бр. 30, 2000, с„ 9). 

д1остзба:н л,~_ Плоско стъпало на човешки крак (тур , duzt.aban -
същото значен~rс; npe1't. Злополуr-1ен) . • Имам д11ос

п1обан и затова 1-1е .С'ЬJИ слу.J,сuл в армията (БРР). 
дюстабанлия м. Човек •С 11JIOC:КO стъпало (от тур. duztabao -

плоска ст-ь11а110 на чове~uк,и крак,· прен. Злополучен_ 

• Т-1.е съм ход~tл в,ойJГu.к.,. заr.цсп10 лекарипrе 111.е изка 
раха д1о·с1п.аба1-fл ия (.БРР). 

дюшек лt„ 1. Наnъл неНJа с ~ъл на, 11а:мук, пух,, парцали долнаJ 
постелка. 2. Надуваема. гумена. пост,еJпёа за пла)lс (тур. 
doJek - съ~цо1по значение). • Д1ои1ек - 11е uл-rau, в-ьл
н.ен - добрuпа от приятел ,· ,че е сп1ар и мр1,;се1-1, -

.мamep.ua.rui· U зап1руд1r1еиия и Nenpuяrnuocmu: чисп1 и 

хубав - ще се 11ов:~1:шu благосъс1поян.ието ти (К. Пет
ров). • Според Геар.гu С111Qев ,пова означава, или че 
в стр,анат·а е влязла fiелегалпа валу,па,. или че са 

извадени пари 0111 д,ошециrп.е (в. ,,Труд'\ бр. 1 J 8, 2000~ 
с. 6). • Тя c.mou пред ,пабла1па със сним1<и, запеча1па
ли горчивия спол,1еN o-rn .11,rр{lчн.ата обс:п1.а н.ов1<а в дома 

пред.и ремо,-1та - llfJгxллca.лir таван~;, uзгиили д1оше
ци, вонящи ,11оале112ни (в . .,Труд'\ бр. 128, 2000, с. 1 О) . 
• Това не пречело и.а СQзополските .л1.алчугани с n1ly~ 
ване и с надувни д,оиl.е.ци да ,·тигнсип до него и да с.е 

крият з.ад скалите му (в. ,,Труд' ' , бр, 193. 2000, с.1 1 ). 
цюшеклъ,к м. Здраво платно за дюшек (от тур . do§ek - съ,що-

1по значение). •• Вс.ич,,о бezue uз-,пърбJlИtено, барабаJJ 
с дю11.1.еклака (БРР). 

дюmеJеч_ия мн, Жарг·. Н.ов. Игра чите във футбоJ11 ния клуб „Ат
летико Мадрид'~ (от тур . do.§ek - иапълнена с вълна. 
памук, пу.1--.:;, па,рцали долна постелка). • За 16 кръга 
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с: поставен от Темида управител, ,,, дюшекчицт,е" 
стигнаха до 19-о м.ясто в испанскап~а Прцмера дu

висион и сег.а сал.tо чу·до може да ги спаси от из11а
дане (в. ,,Нощен Труд"\ бр. 79, 2000, с. 19). • Почетн:о
.то nant1дe1-1ue з.а ,., дю1и.ек,чи11те ' 1 от.беляза Джи.мu 
Ха·селбанк (в. ,,24 qaca1

\ бр . 96, 2000, с. 37). 
дюшека.rии .м. Човек, който изработва дюшеци (01· тур. dO§·ek _ 

напълнена с вълна, памук,, .п:ух, парцали долна пос
телка). • Не можеш да н.амер,uш вече дюшекчил в 

София. А·ко открu.еш rпакъв, ще е чудо (БРР) . 

дюшеме ср. Дъсчен под (тур. do~e:me - същото зн.ачен,ис). • ... ре
д.еие, цик.лемс ц лакиран.е на паркети и боядисани д,о

шемепtа ... (в. ,,Национален кyp:Flep 5l\ 6р. 168, 2000, с. 21)., 
дюшеш м. Разг. l . При игра на табла :или зарове - 16 + 6. 2. Пpel-l. 

Много добра, .много сполучлив.а ситуац»я, дошла обик

но,вено неочаквано. Полза, печалба (тур . d~~,- Сощото 

зн.4ченuе). • Д1ошеш ще ни дй'йдат mu.11 5 милиарда. 
долара. които царски хора са уредши от арабските 

монархии (в. ,,24 часа'\ бр .. 179,; 2001; с. 1 О) . • Дюшеш! 
Още един ча:с (или 0,.41 от един дец) се прибавя к-ом 
оставащите 347 дни от обещаните 80()! (в. ,,Труд~\ 

бр . 289~ 2002, с. ]). 

Е 

евала (е:в,а.Jtла) междум .. Разг. По,!СЛ·ОН , хвала (от ,·ур. eyva11ab _ 
с-ьщото значение1 от ар.) . • И всu 11ко това ще ст,ане 

с т.волта 11арод1-1.а благ.о(·ловия, защоm.Q те с.а тц·м, 

с твот~1пе. •.. много 8а.жн.и " гласове. Въабr,цJЗ - евала! 

(в, ,124 часа'\ 09.0J . .1999, С. 13) . • Но пък. BCUЧK1.l Шо
фьори в България ще му направлт авала, ако 1;1оuз
рuне авгиевите обори на пътната пол u. ,цейщц11 а 
(в . ,,Труд". 05. 12.]998, с. 3). • Евалла, ашколсу,-1.1 мое~ 

та момче, давай та,ка! (в. 11.Труд'\ бр. 127, 2000. с. 9). 
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ерrе11лък i,-1.. Разг. Безбрачност, юношест1Во (тур. e,rgenlik -
С'ЬЩ01по значе,tur::). • Секрепzарлт на (.,"о,вета по ,cu
гJ,pHat·111ma къл~ Мин.uс111.ерски съвет къса с ергеnл;ьк.а 

в събота (в. ,,24 ч аса". бр. 124,, 2000.. с. 40). 
ecan м. О,стар. Сме1·ка (тур. hes;:ip - също1rlо З'!lачеиuе). • Ти 

сам си lianpaвir ё(:all. кое е по-харно за тебе (Д. Та

лен) . 

,ескиджип м. Остар. Вехтошар (от тур„ esk.ic:i - също,по З'J.lа 
чение). • Българи1пе· от Галац и. Браила провожда,т• 
едцн. ескид1:>1tия в България да съ,бер.е всички Ро:J1Сдu
ви български по11яп1. ия, 1<оиrпо не сп1руваrп н.а се·гаш
н.ото epe.1w,e па:ри (П. Р·. Сл.аве:ЙI(ов). 

еснаф л,z 1 .. Исп1ор. Местна организация на хората от едllн 
зан:1\ят. 2. О,с,пар. Занаятчия, дре,бен собственик. 3. Не
одобр. Човек, затворен в 1<ръrа на би'Говите си интере~ 
си; д-ухо.вно ограiНичен 11:rов,ек (тур. es.n.aJ - 1. Иестпа 
оргапuзация иа .хората ап1 едиN занаят. 2. Остар. 
Заная,пнuя, д,ребен собственик, от ар.). • Накрал P'e
utuлu, че в об~цuл дар tnрлбва да 11ока:.>Jсе ма1Jст,ор
л -ъка си в·секu 0 111 Q111делнu,пе еофи й.ски есна,фu 
(в. ~,Жълт Труд''; бр. 21, 2000. с. 12). 

ефен:ди м . . Истор .. У11:1тиво наз,овава:не на мъж сJ11ед името 1t.r.rи 
титлата в ·Османс.к-ата империя (тур„ efe:ndi - господu:н.. 
г·осподар, от гр .) .. • За ~пази усл_уга на Шекир ефенди 
са .му обеu1ан.и 200 хиляди пиасптра (в. ,,Седмиче-н 
Тр,уд'', бр. 2J . 2000,. с. 12) .. • Стан,('ов ефеr~ди напуска 
играта с те:»с1,а коыту.зuя след сблъсъ1С с турски 
играч ... (в . .,24 ч.аса" , бр. 211 , 2000, с. ]4). 

е1111 м. Р.азг. Втори нодобеR или свързан с първ.ия (тур. е, _ 
С'ЬЩОtnо значеиие). • ... нашия Белчо у.мря, а еиtа му 
прададохме (Г. К~раславов). • Нлма си ,e'11La mQ.я чо
век! (БРР) . 
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з 
завалия м. Разг. ПQдuгр. Дос.тое·н за съ)каление., нещастен, 

клет, )I<алък чо!ВеJ< (от тур. zavall1 - клет, беЗ'nомощеN., 

от ар.). • Инак беше .л,~ного дискретен л1обовник. Ама 

какво hfY се слу,чи на 1.ава.л,ия111а! (в . .,Нощен UJOI(" , 

бр . 11. 2000, с. ] 1). •• Завалия,па е закъсал дотолкова, 
че счетоводителят .,,иу е и сцен.арис,п, а операторъ,111 

му е 111.0111че по подд11ъ:,1ската в холи,вJ1дско cn:zJ,диo, 
откъдt2то кр.аде ка.мерат·а (:в. ,,Демо-крация" , бр. 126, 
2000, с. J 8). • 7„я., Ленче,п. о, искаше да е на че,пирu,, 

Мина искаше да е на пс1п, а зе111лп1. 34вал.11я111а , ис

каше да е на шест (в . ,,24 !.faca'', бр .. [90, 20001 24 хъ

ша) . • И peшuJ:a, зааалипте, 11е fJeчe хепте11 са QС

лепелu (!В . ,,Труд~\ бр. 193, 2000, с . .З). 
зав·ера .ж. 1. И стар. Гръцко въстание (1 .82 1-[ 828), борба nр•о

тк13 турuите, :в 1<оято са участвали мноrо бълм"ари (ви= 
доизменено от '1ГУР- sefer - 1. Поход, fJoй,1a. 2. Пъrпу
ване, пъпzешвс,пвuе, от ар .. ). 2. Загово•р, съзах.Jl ятне (от 
, .• дума з.а вераеL - завера). ·• Генералска за6'ера· ще сва = 

ля СДС (в , ,,J-Iощен Труд", бр. 240, 1998, с. 1 ). 
з,айре (э.аере) мн. Дuал, ЗърненУI храни (от тур. zahire - също

то з11ачеиие, от ар .). •Неговите xaJ..f.бapu пращя1п от 

зайре. а н.ашu,пе са празни (C·r. Ц. Даскалов) . 
за-кум JИ. Храст или малко декоративно дърво с nродълго.вати 

деб·ели л иста и роз.ови. бели , червени -ил и жълти аро

матни цветове. ол,еандър (тур, ,zakkum - същото зна

чен.uе, от ар . ), • О1пстранu на входа к.ле.чаха двете 
.половимки ма 11·ресече-ноп10 6;1р.е с У~'<ае1,,ц силно, до 

премал·лва1-1е пембен закум (М, Грубешлиева) . 

замба ж. 1. Железен .печат, щемnел за п,оставяне на белег вър

ху твърд предмет. 2. Ръчен метален инструм,ент за про

биване на 11<ръгли дупки на кожа, тенекия r1 др. (тур. 
zamba = ръчен метал(Ni uн.струме.ит за пробиване на 
кр"Ьгли дупки .на кожа, тенекия и др.) . • Продупчи 
г.о с1ос заА1ба111а, най-добре ще cn1al'le, .. (БРР). 
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замоак .л-t. Градинско цвете с !Високи стъбла и големи беля 
цветове, крин (тур. z.ambak- .градuн.ска лилия·). • Ила
-Ч'оm' за ран.u от изгаряне се при.готвя, ката нареэк:е

те на ситно цветове111е на за..ttба" u ги смвсuте с 
гоша. лой (Столисrен леч-ат, 1999). 

занаят м. 1. Дейност .за. ръчно. изработване нз изделия, I<оято се 
владее профес.ионално. 2. Профtсия, заняти:е. 3. Профе
сия, практикувана без твор1чески дух. 4, Жарг. Прости
туuия (от тур . zanaat - профес.ия, .за1-tл1пuе). • Види се 
работата., и подлец да б-ьдеиl; fle е лесеч зан.ая111, вс,е 
тря.бвй да имаш r-tяк.оя дарбица: кураж ЛLI да .го на
речеш, харак.тер ли да го. наречеш, ил и просто тр.яб
ва да имаш залцзан.а физ.и.о.номu.й .ка (Ал. КонстЗlfт}{
нов). • Пестелив в думите си, той разказ-ва за заная
та си с .любов (в. ,,Труд:', бр. 296, 2002, с. 18). • През 
посдедните годипи заная.11~ь111 замира, защото нuкoii 
н.е купува медNu С'6дDв-е (БТВ, Новините, 07.12.2002) ., 

.за11:аятчия: .м. Дребен про.из.вод-ител на стоки (от тур. zanaatt 1 -
с'ощото зн.ачение). • Jаная112 чии Qm цяла.та страна 
пок:азаха свои проuзведенил пред НДК в ст,алuца1па 
(в. ,,Стандарт", бр. 3767, 2003, с. 8) . 

:sasд.au м. Разг. НеQдобр. Затвор. 1ъмяиuа (от тур. zindan _ 
с~щ.ап10 значение, от nep,c.). • ... 11е заплашвайте н.а-
wите работници с 1пурските за,,дапu ___ (Cr. За:имо:в). 
• Войска нахлу в заидан (е, ... Труд'", бр. 6. 2001, с.. 25). 
• АмерuкаNец разследв·а зверства, в турски зандан 
(в . .,24 часа'\ бр. 31, 1997, с. 29). • За целrпа бизнес.м;е
N'hm е наел бив.ш зандаN (в. ,.Жълт труд'", б-р .. 46, 199·5 

• с. 12). • Силите на ре.да преброили 511 красав~lцu с 
пищни форми. пром1.,1сналu се незнайно к.ак в· Mo.JIC
кu.я заида1-t (в. ,,Труд'\ бр. ] ] 7, 2000, с. 30). • Уроци 1110 
пеене :за :;ат~ворници ще бъда1п организиран.и в зан-· 
дан с особено строг ре:ж:им в Бейрут, .Ливан, пред,а ~ 
де Ройтерr; (в. ,,Труд"', бр. ] 20, 2000, с. 30). • Мъка. 
мъка, мъка зад врати.те на зан.даиа (в. ,,Демокра
ци~", бр. 45, i997, с . 17). • В един. ресторант се зап,оз-
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нава с „кр.асива с1пуде1,{111кц.", къ,м кая,110 изпитва ие

J1д-ьржuлtо привличане след толкова л-rесецu в тур
скuп1,е зандапи (в. ,.24 час,а", бр . 8, 2000, с. 10). • Зан
даид. като за„ свои ' ' л1сде {в. ,,,Труд·\ бр,. 58, 2001,, с. 3),. 

заптие ср. Истор. Тур,скн стражар у вас преди Освобождението 
(тур. zapti,ye - същото з1-tа:чеиие). • Левски с111игнал до 
гра,да, поискал да С'е срещNе с 11011 Кр1;,стьо, но домът 

му бил 0.;"(раняв·ан от зап1пие1па (&. ,.Труд", бр. 128, 
2000,. с . 20). • При зад-ьр:»санеrnQ аrсазал силна с-ьпро
тива. убил и ран.ил i·JЯколко за11тие.1па и накрая за

гJrбu.,л с-озNание и бил арес1пJ;ван (в. ,,Седмичен Труд~', 
бр . 7. 2000. с. I 2) . 

заптисвам несв. Остар (заптиса·м се.) Раз2. 1. Задържам. 2. Сла
г,ам ръка на нещо, завладявам. (ог тур. zaptetmek - обуз

давам. оеладяеа.л,z) . • , Каза ми Илия· Койнов. че видял 
как са 1пе зanmuca.JlU тук ... (А. Гуляш1<".и). 

зар1 (зарче умал.) м. l „ Пластмасово или кокалено кубче, по, 

чиито cipaiн и са о,тбелязани точки и се използJВа в раз

лични игри . 2 .. Прен. Късмет, орисия {тур. zar - пласгп

масово цли КQКалено кубче, па чиито сп1рани са от

белязани точки и се използtJа в ра.::;лuч11и игри) . • Го
вореи1uте зарове (в. ~.Феном,ен'\ бр. 19, 2000, с. 5). • Как 
ще се об-ьр.не зар•ь111 в 61;11'гарt:к.ия футбол, N.e зависи 
01n. ,куклите дори в мач к.a ,nQ "Левски" -ЦС!{А (в: . .,24 
часан, бр. 131, 2000, с. 9). • }v./1,ж ,с,е ,г1,тва от зарче 

(в. ,.Шок", бр. 21. 2000, с„ 4), 
:з:ара,р .м. Диал. Загуба, вреда, пакост, щета (тур. zагаг = .с-ьщото 

зн.аче,Nuе). • В'сuчкия111 зарар ще с~ п,01<рие:I (П. Незна

комо:в) .. 
за,рзала, ж·. 1. Дърво кайсия, 2. Плод-ъt на дървото кайсия (от 

тур, . zerda]li - същото зиачен.це). • Гр4д като зорзалц 
в Бавария, 1 загина (в. ,,24 часа'', бр . 209, 2001, с. 6). 

зеi8зек м. Разг. Иро!-l. Смешен чове~ шегобиец (тур. zevzek = сtовек 
с лек харак,пер; сл1ешен.; глупак; лекомислен. • Зевзеци 
и~е HLl веселя,т (в. ,,24 часа'\ бр. 211, 2000, с, 14). • Звl!зе
ц11,rtе вед1-1ага погнаха Франк Уилям'с, че в бокса .л-tу едва 
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ли ще се говори за ,:»сени ... (в . • ,24 часа·\ бр. 41, 2000, с" 2 .2). 
,. ...Не зЫаё! 1-tUU{.O за кра:JJсбата и вероя111Н() зеизецц са 
подхвърлили куфара в камиоио .мJ1... (в. ,,24 qaca'" 

' 09.1 J .2000. с. 5). • Т·ькмо преполовил J{)Зцето с ракия u н.а 
вратата н.а к.р'hчм.ата. t·e по1<азал друг селски зевзек ... 
(в. ,,Луд Труд'°, бр. 19, 2000, с. 2). • Нова 1пелевизuя rn·opcu 
зевзеци (в. ,,Жълт Труд ... бр. 43, 1995, с .. 14). 

зеде (зей1де) нареч„ Остар. Излишно,, n,oвe1.te, отколкото е не
обходимо (01· тур. ziyade - с-ьщо,по значе11,ие, от ар.) .. 
• Тук ~дъжд паднало Зf!йд.е, там. пък суи1.ата зейdе 
дошла ... (Д. Немиров). 

зекm· м. Парична помощ, милосt·иня, зад·ьлжителна от страна 111а 
замоrнаJilите се мюсюлмани (тур. zekat - предвuде,.,Q в 

корана п.аричн.а помощ в разл~ер на едиа четцрuдесеrnа 

част о,п дохода на всеки м1ос1олманu1-J, определена п·о
мощ за бедните). • Зе1ся11zъп1 тази ге>.дuна се да,ва 

6 
Въ11гария orn хора, които освен дом, када, н.еобходu.1,,,,:и 
вещи и пари :за нормален ,жuвот разпалагат и с .н.ад 

1425 лева спес1пени nap,u. Те следва да дада1п· на .мизер
стващи зекя,п в размер иа 2.5 11а с,110 върху· сул1.ата. 

0111 
1475 лева нагоре (Стол--и-чен печат_, 2000) .. 

зембил: м. Остар. Пл:атнена торба за nродукти (тур. zembil _ 
същоrпо значение). • Прокъеа се п1оя зембид Q,n мък..., 
не.не... (БРl?). 

земпа.ре CJJ. Диал. Женхар, пох.отл;иве.щ (от тур. zampa:ra - с-ь~ 
щото з1-tачсние). • Да го разкараи-1 mJ1й зем,~аре! (БРР). 

зеЕ1гин м. Дuал. Богат,, имотен човек; богаташ (тур. zengi:Q ,_ 
C."ЬU(Omo зиаченuё). • Длдо Циыо Топуз1>т бе.ше з,е,-,,,_ 
.г.ин. човек (Мих. Георrиен). 

зе11гиЯ1 (зинrия) ,:ис. Д иал. Приспособление за n:оставяnе .на 
1<рзката rrpи езда; стреме {от тур. iizeпgi - т("oЩCma Зfia

,i,eнuc) . • Зингиuти му бяха ,nypcJCu, но малки и оrп_ 
tlucmo, ср,ебро (Ц. Гинчев). 

з1нр ctaem. Ра.зг. Н:и-м•а , та (тур. zer- също111·0 зNа.чение). • ~ 
ти има~n някой гяурин любовни:к ? / С п1 о л н к а„ 
Имам з·ер (Л, Кара:ве:ло,в) . 
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зефет .;\.f. Остар. Гощавка~ rу.ляй , пир, веселба (от тур. zi:yefet -
същото ЗHQ'ЧCl'-tU(;, от ар .. ) .• Боже май, MOЯJrr син, 
Неновият си1{, синът на Нена цорбад.,к:и, ,,."(Qc}u п.о 
кръчд,tu1пе, 11апи0а <:€ п~tян, ход.и по ;JК:e11.u, свирят му 

цига1-1u,. пра(!и зефе111и (Л. Ка.рэв.елов) . • А ко някой 

от к.опривu., ен.си.иmС! ч.opбaдJ:Fc-uu дава з,е_фе111 или. ако 

по-вика .госп1u в tC"ЬU{.ama си, п-10 без :(аджи Ген.ча се 

не МQ:>к,:е = Xaд::Jl<:U Геl-lчо трябва да е на селото (Л. I(а
равел,ов) . 

зехир (зеир) м. Отров.а (·ry·p. zehir - С'Ьща,па зпачеNие, от 11ерс.). 
• .По-добре сух ).:ллб с л11.ир, а Ne ;-w.ного ecJne cz,c зе:r:ир 
(Народна пословица) . 

зехтин м. Маст,1:нено масло (тур . zehtin - същопzо зuачение; 
-от ар.). • В,су-еът на сала111а111а е сQвсед1 разл uч<:f-l, 
като я за:11е.сщ с1;,с зехп-r.ин (Б,РР). 

зилоае мн. Е. Медни J1ли бронзови кръг-ове, ~кои,о при удряt1~ 
trроиз:ве>кда'г музикален зву1,, чинели . 2. Метални кръг

чета на дайре. 3. М·еталFnи ка-станети (от тур . zil - звъ 
'1,ец) . • В moJu панаир U(e видите целия свя1п ... Шум, 
вик, музики, 1пъпаиu, зурл~(, ,даар.е1па. з-rмове, tiал.ми, 

~иалварu, цuлин,дри. кри11ол .uни, фуста.пели, сuлях

л-ьцu, ал,rсриканцu ... (Ал . Кон,стантиков-) . • Клар,-1.е,пи

те., »11>11кuп1е 1ссманеп2а u зилове1пе на двel'rre дайре

та ту cl! втурв4ха ,всuчк-и наедно, . ту· почваха да (;е 

г-опят едNо (:лед друго· (Д. КалфоЕ) . 

зор м. Разг. НеодобJJ. 1. Трудност. напрежение; усилие. 2. 1-Iа 
еилие, настояване З. Голям·а нужда {тур. zor - напре

.?tсение, п-zрудносп--1,- сил.а, моtц). • ., Обtцо взе-то съ,л,, 

MHQcO доволеи., ама беше голя,л,1 зор", каза Симеон 
f('обургготс,си. пред „ Тр:),д '", след кarr,o, прикл!QЧU вu 

зuttlama си. във Франция (u. ,;Труд", бр . 129~ 200 1. с. 60), 
• Вече бt:!.з зор· MO';JfCf!. да се pe.utu прос111а1па· задачка: 
к(Jл1(;0 о~це медийни закояа ~ KQЛKQ па11ла.1i1ен,парни 

ча-са тря1бва да се приемат, 1{олко ои,е члеr,lове 111ряб

ва да се u:збeptt1n в НСРТ ... (в . ,,24 часа", 09.О 1.1999, 
с. 13). • ,. Со1Срц1п" не CJ;/ дщва зор (в . .,Труд .. , 18.1 2.1998). 
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з0rр~за~ман иеизм. Разг. Ус.илно време, тежко nол,оженпе. край
на яужда {от тур . zor - напрежение, трудност; сu . .ла. 
мощ, от пер. и zaman - време, от ар.). • Докторът., 
де,по има едцо, дума, при зор -зама.н и в :нсеRска1nа 
баня влиза (Г. Кар,асла1ов). 

зорлем (:,1Qрлен) нapeLt. Насила, едвам. с труднос.т (от тур. 
zorl,amak - прuну.,JСдавам, нцсuлв-ам. правя големи у·си
л ил). • Върти, суче чове,съ-т, мъчи .се да е мотиви
ран. и историческите с.rrра·в!{ц икарва в употреба, но 

си личи. че е зорлен работа (в. ,,Демоаср.ация'\ бр . ЗО., 

1997). • Зорлем ни карат да дuри.1й щас1пие в чуж
бина (в. ,,Труд•\ 24.12.1998). • Зорлем за1пворпu..цu 
(в. ,.Труд", бр. I 53, 2000, с. 1 ),. 

зулум (зо11J1м') м. l'азг. Неод·обр. Безч.инсrво, обир„ наси.л 11·е, 
несправедливост (тур. zulilm - насилие. m'иранu.,ч, па.
кост, безttuнство) . • Кое накара м,и,11,uстър1-председа-
111.елл почти да оневини армията за предпода~аtЗ:.ми.я 
з~лум? (в . .,24 '!.!аса'\ бр. 188, 21000, с. 12). • Возилата 
ми стоят оrпкл1оче11и нав?:Jн - само ку·бин.цuте-емц.г

ранти правят· зулуми (в . .. Жълi Труд'\ бр . 32, 1994, 
с. 20). •1 Жен.ат_а щракнала чел1ости, защо,по ttенге
то закQn·чало децата за золуми {в. ,.24 часа .. , бр„ 70, 
'1 997, с. 4), • ;;Ремоут ексnлQр-ор" бележ·и нова ера в 
е:лектронпuте зудJ'.Аt:11 (в. ,.24 ч:аса'\ 24.12.1998). • За 
.днешния си ден и за залумuте· н.ц кмета те,рмuн.а -
1пор галичанu предпочитап1 да м:ъдчат (в . • ~Труд". 
бр. 149, 2002, с. l 3). 

зулумджия (золумджия) м„ Чов.ек • .кой ·го прави зулуми (от ту-р . 
zцlilm - пакост. безчuнс:п1во) . • Долу Дочо BQUHQвcкu! 
Далу ;поя золумджия (Т. Г. Влайков). 

зypJIЗJ ."){<: .. Предна част от главата на ,rс.ивотно,, където, се нами·рат 
устата и ноз.дрите; муцуна (,от тур. zurna - дървен .му

зикален uистру.л~ен.т; поради прилика с инстру.меh-

1па). • Лицето му е кtгп10 свинска зурл,а (БРР). 
ЗYIJJl3 (ЗурНа) Ж. Дър.вен му1икален ИНIС-rрумент С ПИСКЛИВ Звук., 

обикновено _в турс:ка или циганска музика (тур. zurna _ 
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с'ощото зн.а чен ие, от п,ерс.). • В тази пан,ацр "1,·е ви

дите цели.я сея.т ... Шум, вик, музики. тъпани, зурли , 
даарета , зuлове, ч,ад.мu, шалвари, цuлин.дрu, крu;.;о = 
.лин.и, фустан.елu, силяхлъцu, американ:цu ... (А.л. Кон
стантинов). • Свистлт зррни, цвърчат кебапчета, 

.парод„ьт се кефu (в. ,.Шок", бр .. 9, 2000, ,с, 8- 9). 
зюмбюл м. Град;ин,,ско цвете. хиаuи нт (тур . ziimЪU1 - същото 

значение). • 1,омбюл - че късаш - прцк.111ическ·о зна

ние ще добиеш, ще хванеш добро приятелство 

(К. Петров). • Приятната .мuрuз.м.а ча з,омбюл.ите, 
смесена с .миризмата н.а млякото, пъ,лни с априлски 

рад.асти сърцат.а на бесе.дующuт.е другари (Ст, ЗЭJи
мов). • Зюмбюльт u.11ta то.it.к..()ва силен мирис, че н.е 
трябва да се държ.и в· спални. за да не причиNи гла
воболие ( С. Николаева). 

зян м. Разг.. Неодобр. Загуба, вреда,. съсиn:ване (от тур . ziyari 
z1ya - същото знач.ен.uе,, от пере,) , • Опипогава мел ни 
чарят Иван ходел винаги с чифте на p.aлtD,. а съпру
гът на пострадалата го дебнел, за да изпревар; 

сцна си и да не о.тиде зян м,омчето (в. ,,24 часа'\ 
бр .. 48, I 997, с .. 5). • ДQбuчеп10 струва 1500 лв·. Пред~ 
ставя.те ли си, ако беше отишло, з·я.и заради .тия 

шашкъни, д,ето не спазват правилата на движ,е

н.uе - к:ахъ.р·еха се собствен.uк:ьт Янко и жена му 

Иванка (в . ,,Нощен Тру,д", бр. 85, 2000, с„ 16). 

и 

ибришим м. Вид тънки копринени или други КОНl{И (тур. ibrii,im -
същото значе.ние., от пере.). • К<>гато дядо Лuбен по

седи малко, та обикновено 1nуря на гл.авtlта си бя·ло 
платпено фесленце. к.оето е поръбено с ибришш1., и 

С'сблuча ситнuя:т си кснтош (Л. Каравелов). 



ибрик м. Дuал. Меден или гл:ияе:н с-ьд, който има чучурче за 

поливане. подобно на лейка (тур. jbrik - същото зыа че

ние). • Ще взе.ма цбрика , да осве.)к:а зарзава,па ... (БРР). 
и-эn J.-t„ Ос,пар. Труд,, мъка (тур. izzet- с1,щото зиаче:нuе.). • Ви

ди се, че. е ну:,,.сно да са дока.1ва 1-1а всяка ст-ьп1еа,, ЧЕ 
българипй е роден. само за изеп~ (А . Кон,станти:нов) . 

изкяря гл. св. Жарг. Грубо Спечелвам (от тур . .kair - печалба. 
облага, смет·ка;, от пере. kаr - зан.лтие, mpJ1д). •• 1Стой 
J{е пак е и.зк11рил една пе1-1дара (В. Че:нков). • Изкяр
вам по и.ещичко от llЯI(.oл и друг-а делаверка (БРР). 

из:мекяр; -1-1н .л1.. Грубо Човек, който слугува ; слуга ттрислужня:к 
(от тур. blzmetki r - същото значение, от ар. hizmet _ 
слу✓к:ене и :пере „ kjardan - правя) . • Той с.ъбuрал. е 
къщата си цяло crnaд<J' .,"\,р1.,п1кu и копои, цели ер.ге
дета коне и цяла тайфа измек:лри, оръ::;к:енасцu (.я.сак

~1и), чубу.кчuu u така матат-ьк (Л. Каравело!В). 
изм,ёт м. Остар. Прислужване, слугуване (тур. izmet - също

mQ значение. от. ар . hlzmet - tлJ1ж6а·, занятие). • .Все
ки Uёка да го слушаш, па неговия ц1сьл из.,не,п да 
правиш, за тебе не остава време (Д . Талев). 

11.к11ндия ж, Дuал. 1. Привеч,ер, надвечер. 2. Мохамеданска 
с.п:едобе:дна молитва между пладне и заJ11 ез слънце (от 
тур .. ikindi - същQmо з1tаченuе). • Къс е пъ.,пяп1 на 

есенното слъNце и по ин1l11дил то вече се спуща 1-1.u,с

ко над бquJJume (Н. Тихолов) . 

икрам м. Ос:та.р. Чест, почит0 ува>J<ение (тур, . ikram - същотD 
зNачение). • Нощуваше г·ъд;,ларлт у до.л-1а. и баща Ml/ 

му правеше м·1-1оl!о и.краА1 .... (П. Р. Славе.й:ко•в) . 

илач 1W. (обнкн. ми .. ) .. Остар. Раз·г„ Иронцч. Лек, лекарство 
(тур. iJaf - с-ьщопто зна чение., от ар.) .. • За негово учуд
ване оба че при p y1nuNna провер.ка (·лед мача .• ,Се4._ 
,п.а" - ,,Валядолuд " О:2· в кръвта му бил ()mкрип1 забра -
11еният стероид нандролан, койinо се съдър:нса'л в 

llfl,a11a (13 , .. 24 часа'\ бр . 45, 1997, с. 46). • Coфuянckil 
nycJ{a цeнumf! на 1ша~1и111,е от по-н.едел.Nuк (в . ,,,24 ча

са", бр. 57, 1997, с. 4). • Болни от рак гаснат без 
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ила чи (в. ii24 1l¾ac,a'\ бр . 501 1997, с. 4). • HotJum~ p,oдJtu 
илачи снuрат· (в . .,24 часа''. 11.0J .1999. с. 8). • За ила
чи се пътува 100 км до- Благоевград (в. ,.Нови.нар", 
бр. 42, 1997, с. 1 ). • Досега само на бебе,пап1а и деца
та до 4 г. се полагаха илачи без пар.и (в. ,~1-lовин.ар'\ 
бр. 216, ] 997, с. 2). • $ 1000 и 2000 CHF дава,п. еколо
зите за храна и илачи за жueomнtune. коu1110 уми

рат от системно недохран.ван.е (в.. ,.Нови нар(', бр. 216, 
J 997, с. 16). • Ил.ачи нямало, консумативи нямало, а 
всичко струвало скъпо,. и то много (в. ,.Нови.нар", 

бр .. 2 17, 1997, с. 7). • Сал-rо да не ми /J'азправя. телеви
зорът, че пяма.ло за з-ьрно1 за зоб, за илач.и, за дас

кали (в. ,,Новинар'\ бр . 219·, 1997, с. 7). • Накрая тай 
ct, признал, че понеже не се чувствал дQбре, се леку

qал с бренди, а приятелката му на няколко пъ1пи му 

,доливала сериозни дози от „1иача 1' (:в . ,~Труд'\ бр. 118, 
2000. с . 30). • Пускат илач11п1е за диабет (в . .. 24 ча
са·\ Варна)., бр. 202, 2000). • А.дска мир1.lзма ,·е uо.сеше 
от Н~аnечените ат слънцето ила ч.u (.в. ,.Труд", Со

фиян.ец. бр. 217, 2001, с. I ). 
илдъз (йълдъз) :Jк:. [. Звезда. 2., Градинското цвете rерrина 

(тур . y1ldLZ - звезда., .npert. щастие) . • Оч~опе и Сй ка
то илдьз! (БРР). 

нмiм м. Мо:хамедан,ски духовник (тур„ imam - същ·ото значе~ 
11ис, от ар.). • За' дваА1аrnа м1осюлмани сред .кълr-1ящu

те се не бе повикан и..мам (в . ,.,,Труд", бр· .. 138, 2000, с. 3). 
и:мамб4яддъ (0мiiмбайълдъ) м. и :не. Вид ястие, nриготве.н.о от 

запържени с мно,rо мазнина ч:ушки, лук:, червени и си

ки домити, (тур , Ьnamba)'l l.d1 - съи/оmо значение; от ар.). 

• .Във всяка меню прис-:ьстват· бюрек. n'оржола, на 
агмешка • .гювеч; кебап. к1офтета, имамбаfLлдь ,и вся

какви средиземноморски риби и деликатеси (в. ,,24 
часа", бр. 203, 2000, с. 12) . 

.имарет .м. Ис.тор .. Дом, предназначен за блаrотворитеЛiви це
ли, приют за бедни и странници пр и джамия (тур . 

imaret - С'ёЩQmо зн.аче·н.uе. от ар.) . • Той .направи мно-
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го д.жамии. r1'Маре111и и .медресета1 изгради ,при З'l-i.a 
мeuumu мос1пове1 раздаде гол·е.м.и суми за милостиня 
(П. Р. Славейков). 

им:з:зl( м. Хранене n:рез нощта, докато, трае постът np~ рама
зана (от тур, imsak - същото значение, от ар .). • Ра-
J.'!азанот продължава едиы месец , през· който всеки 
мюсюлманин, по~qъзрастен от 10 годиии, е задъл
,Жеr-t да не приема хран.а от изгрев до залез слънце, 
а само 11.рез но,щ,па (uлr.з-ак) ~ да не пуши, да н.е вдъхвп 
благовон.u·я и да н.е се отдаван.а удQволстви.я (С·то
личен печат, 2000) .. 

инат м. Разг. Безсм.ислено упорство (тур. inat - 1пв-ьрдоглавuе,, 
безсмислено-, упорство, от ар.). • А самият той ще се 
на.реди сред своите предш·ественuци - неудачници, ко·
ита .к-ьд.е от глупост, .къде от u11arn сдадоха властта 
(в. ,,24 ча,саi', бр,, 113, 2000, с. 10). • Hнarnoln на 0'1.QЗUl,f.U e 
ята може да се рК,аже па.губен за с1праната (в. ,,24 
qaca'\ 06.121998). • Добuче1по напа,дналq дяд,о Байря.м· 
преди Великден.; с.л.ед кa11'JQ c·mapeц'lJm го ыабил зарцд~, 
ина111а му (в .. ,.24 чэ,са", бр. 116,t 2000; с. 36). • Някоц мо:ж:е 
да си .м..ислят. че това е фор.wа на munu·ttнo балканския 
синдром - инат.а (Б „Труд'", бр. 119, 2000. с. 24). 

и11ат прuл. неизм. Разг. Тв.ърд,огл.ав човек (от тур. inat - 111.еор
доглавие, безсмuсленQ упорс,пв,о. от а'р.). • Ей, инат 
чове.к. си'! (БРР). 

ислям м. Р,елигия, разпространена в Близ.осия: изток. основа на 
уцението за е·динен Боr Аллах (тур. islarn - с-ъщото 

зна чение, от ар . is:larn - издигнатост над всичко зем

но) . • В затвора Майк: си напр.авu uяк.о.я и д1руга 
татуировка, прие исляма, подготви се за бъ,д.ещuте 

бuт·ки (.в. ,, Всичко за всеки", бр. 17, 2000, с . J 2). • Ра
дикалн.ия.1п ис1tя.м може да взриви редuг·uо,зн.uя .м.uр, 
у нас (в. "Труд," , бр . 218, 2000, с, 12). 

ичкия ж. Алкохолно питие (от тур .. i~ki - същото значение). 
• Зарз,аватът имаше цвета н.а трикольора, но как
та и да се обърн.еше след това бур,сан'Q, f11 - нямаще 
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да се получи знак за войиа срещу и1;кия111а (в. ,,Ка
rtитал•\ R 1 J 1.-17.1 1 .2000~ . Ба.кхус; с. 26),. 

ишалах (нш;\л.нах) между:м. Дай Боже! (тур,. i~a1Jah = с-ьщото 
значеfiuе). • И,иалах, сuне, ишала·х! (БРР). 

1-!Шарет М. 3:нак, направен с ръка, очи и др. (тур. i§,ar,et - също; 
то зн.ац.енu.е). • На· вс.л.ка 110 н~що пришепне, по нещо 

направи ,. рька uu,aper,i {М . Георгиев) .. 
и111Uеме ср. Разг.. Изработване на нещо с матер:иал}i на клиента 

и заnлащане на парч:е (тур. i~leme - с1,щото значение; от 
i!j - работа). • Две €:mранuцц на ишл.е.ме (в,. ,.24 часа", 
бр. 108, 2000, с. tЗ). • Глей· сега, ... , правл тази спzрани.ца 
на u1илеме, щото- който чите - ни пичели., който пu

ш-е· - пuчели ... (в. ,.24 часа'', 1.5.04.2000, -с. 14). • Фирма
,.Дарuас" търси шивашки ,цехове за предоставяне ра

бота на ишлеме - уш.иване .на памучни трикотажни 

изд.елuя (в. 11Труд", бр . 117, 20001 Малки обнви VI). • Дъре 
жаваrnа на· ишлемето (о . .,24-часа1\ бр. 280, 2002, с. 5) 

ищах м. Разг. Желание (тур. i§tah - ,anemumi от ар. ). • С ед1;а
,с1,в uи1ах те усволват и эа.д'9л:ж:ителните прогр·ами. 

и забавпuте игри (в. ,.Труд'\ бр.128, 2000, с„ 1 О) .. • Обик
иовено и,щахъ,п .ми идва към 7 ~,аса сутри.н·та (в . . .,Труд'\ 
бр. J 20, 2000, с. 15). 

йок част. Диал. ,Неодобр. в. никакъв. случай; tfe (тур . yok - ня-

ма , няман.е, немотия·: който отсъствува; яе) . • С та
з·u престъпност. с .1иутрuте. сраснали се с llлacmma, 

с бдеещат,а прокуратура и цв1поджамбазлъка като 

национален cnoprn = йок визи (в. нМонитор'\ 13.11 .2000, 

с. 6). • То.к. и вода = йок, селото примрлло- в .преспите, 
J'i{uлuщama зam(Jope'liu - даскалите 1-le могат да при
стигнат (в .. .,24 часа"\ 06.01.2000, с. 1 З) . 
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каба прил. нeuзJ'.,f. Неадобр .. Пълен, отпуснат (тур. kaba - 1. Де
бёл и мек. 2. Отпуснат. мекушав. З. Прост, недодл. 
л.ан. 4 . . Просташки) . • ПоловuJ-J час по-късно 11."ЬК •• Ра
::нсен. '2000" ще бъде т1.,р:ж:ествен.с открит с родопска 
песен в uзn'oл.Neuue на Вадя Балка,,,ска 1-ш фо·н.а н~ 

100-те каба .гайди (в. ,,Труд'\ бр , 186, 2000., с. 2) . 
. кабар м. Къс и лек гвоздей с голяма rлав.а за закрепваме на 

хартия и друrи ле:IСИ мат,ериал.и (от тур. kaib1ara - също

то. значение). • Наковаха кабари.,пе .по дuва'/,Jа и Cmt:1·
нa като 1-iOfJO (БРР). 

кабардисвам нecFJ. (11абард11с.ам св .. ) Разг. J. Бухвам, набъбвам, 
ruynsaм . 2. Ставам готов {от тур . k.abar·mak - същото~ 
значение). • От дума на дума работ·ата кабардиса
ла ... (А. Константинов). • Картофите кабардисва711 
за 30 мul'fymu· (БТВ, Бон апети. юни 2003). 

кабахат м„ Разг. Вина, грешка (тур. kababat - съ.щото, зна че
н.uе, от ар.). • Д. го обади на турското правuтелс№во 
и то го фанало, н.о после f ,Q пак пустuло .. ., Не на.11,1.е
рuли н.абаха,п (Ив. Вазов). 

кабахатл:ия ..м. Раз·г. Чов,ек, виновен за нещо; виновник (от тур. 
kabahatli = същото З'Наченuе, от .а.р.) . • Ти си каба,
хаnlлuл,. каурuн проклети! (Н. Хайтов), 

кабил н.аре,ч. Остар. Възм(>жно (тур. kabli- същото з.начеNце! 
от ар.) . • - Утрепаха го нашия .Жъ,л1пур1ко - казва·ще 
1,ичо М uтуш. - Ка6ил Ne е ... мърtува ... трябва д1а са 

u ~ 

го убили. Изпъ.лни той н.якой трап (И. Иовков). 
кавак .м. ] . Топола. 2. мн. Черноморски курорт „Каваците'" 

' -
(тур . k.ava.k - .monoд'll). • Тогава той се качи н.а В"орха 
на кавака и дългQ я. вика (Ел . ]1елин) . • Сред д.o.л.u
Ftnma има буйна и .кpacuFJa китка от cmpoйJ-f.u брези, 
6'ucoкu каваци, ели·, стари лески; _млади бук.и ц две 

тополи. (Ел„ Пелин). • .Въ,ор-ь.жени завардиха к:zi.м·
nu.Nг 1,Кава,,и111е" (в . ,,24 часа·«, бр. ] 39, 2000. с. 4), 
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кавал м. Дървен духов музикален ииструмент с форма на тръ.= 
ба и: дунки по Freя· пнщЯJJ (тур . kava] - съ-що1110 зNаче-
1-tие). • ЗасвuрешС' ли с кавала, и 11..muцiane замлъква
ха. Исти1,скu св.ираt,! (БРР). 

кавалджйя м. Човек. който св~ир:11 иа. каuал {от тур . kaval -
духов л1.узикален uыструмен.т). • Веици душевадецът 
свири с кавш~джцд.rпа Теодоси Спасов. с Васил Пар-

~ 

мак-ов, с Христо Иоцов (в. ,.24 часа'\ бр. 11 5, 2000, с. 22). 
кавардисвам несв. (кавардисаl'l!1 св.) Заnържваl\1, nреn·ьржвам, 

nрепичам (от тур„ kavurrпak - същото значеNuе). • Че 
постой още малко, как.о Кuчо. u.111a в.р1:л1е да го ка
вардисаш (Г„ Караславов). 

ка,вrа ж·. Раз~. Шумна караница, разправия, свада (тур. kavga -
сьщото значение). • Три. .лtuнymu 1'аuга рещаваrп бра
ка (в . .,24 часа«, Ol.04.2000i с . 16). • Убиецъ1п запла
шил съпругап1{! Гадина Хад.,1сuйска и се опитал да 

uн.сценuра смърп1 след сел1ейн.а l(авга (в . .,24 ~:на·са'\ 

10.10.1999, с, ] 9}. 
кавгаджия м. Разг .. Неодобр. Човек, склонен към кавги (от 

тур .. ka"gac1 - също1по зн,а ч.енuе) . • Познава.ха го кс,то 
голям кавгад:ж:.ия и побойник (БРР). 

:кавърма ж. Дu.ал. Ястие с nарч,ета месо и nра:з лук (от тур. 
kavu.r·ma - същото значение). • Кавър.ма от агнешки 
дреболии (в. ,, Семеен вестник'\ бр. 6, 2000, с. 11). 

l(aдait,ф м. Из-сушенJ-1 нишки от тесто, конто се залиtЗат със 
захарен сироп CJi]eд изnичането им (тур. kadayir - съ

щото зиаченuе, ,от ар.). • Взе.ма се полов1..гн к.илогра„и 
кадаиф и се раздел.я на две час,пu (.в, ,.B •cJttч:.кo з~ все
киt', бр. 1 7, 2000, с. 7). 

ка.дем м. Р·аз.:. Успех, ща,стие, сполука (тур. kadem - 1. Успех, 
щастие, сполука. 2. Стъпка. 3. Мярка за измерван.е, 

от ар.). • Бонев става кадем на рес,парант (в .• ,Но
щен Труд"', бр . 232~ 2000, с. 5). 1 Бекенбауер си отнесе 
за 1саде.м химикалкап1а на ,, .НТ"' ( в . .,Нощен Труд'\ 

бр. 82, 2000. с. 12). • Малкц листчета с ,арабски букви 

/1{),CJU11 за К,ад,ё.м 0111.CKDpO :»си.вущитё па cmOдUЧlt.UЛ 
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ко.«плекс „Младост", разузна „НТ" (:в ... Ноще1;1 Труд•\ 
бр. 90. 2000). 

кад.емлitи м. прuл„ неизм„ Разг. Човек, който носи щастве, 
късмет,. успех:, ,сполу((а (от тур. kademH. - с~,щото зна

чение, от ар.). • Дай - казват = да· тръгне и на Н'С/.ё:. 
Кадемл.11я 11оt1ек си (К. Кръстев) . 

к:а.дифе ср. Вид мек копринен или rеоnринено-nамучен плат (тур. 
ka,dife = сьщото значение). • Ако искате ръцете ви да 
са м·екu като кадифе, поглезете ги с .маслена бач.я 
(в. ,,Вестник за жената'\ бр. 45, 2000, с. 15). • Материи
те, които се използват за абuтуриентскuтё облекла 

са· кадифе, копрuиа, шифон (~. нТруд", бр. 121, 2000, с. 12). 
• Във ,вuтрин·ата, qu.rц110 задна стен.а е драпиран.а с 
червене кадифе, е поло:ж:ена част от череп, го.11.ямо 
колкото юмрук (в. ,.24 часа", бр. 123, 2000, с. 25). 

кадия м. Остар. Съдии (от тур. :kad1 - съ,щQmо значение, от 
а:р.). • Тия писма повеляват на .ка.ймакамина, на ка
дията и н.а агата Сюлеймац, син на Дауд, с вcuw.11<:.u 
сили да пом·огне н,а мене, Караи,брахим, да разсея заб
лу,дата на невернuццте (Ан. Дончев).• Ако би би:л аз 
кадия или ага,, то на всuчкит·е млади М,О':мченц,а бц 
ударил по петдесет т.ояж·чицu по табанцuте и да 
им дам ,; слобода uл.u смърт"' (Л. Ка.рзвелов). 

кадъна ж·. Мюсюлманска туркиня. ханъма, съпруга на турчи1'il 
(от тур. kadin - същото знацеti'ие) .. • Жените заедно 
с арапкините и .хар.ем-кехаята otnuвam': остават 

само три кадъни (Л. Каравелов). 

кадъ,ре11 прuл. Разг~. ·Способен, годен (от· тур. kadir - 1. СmQй
ност, цена. 2. Спосо6ност., дос,пойнств.о, от ар . )., 

• ,,, Честен е и кадърен", доба.ви т.я. Друга обаче я 
поправи: ,,Ще го под.крепим, а.л1.а 11ека седесето zo 
издигне. '1 (в . ,.24 часа·•··, бр. 265, 2000, с . 3). • ,Сп.ор,ед 
нем·скuте 11е·кари в България има кадьрни спецuа = 

листи и достатъчно техника, за да се npaf!яm 11о

добни операции (в. ,,24 ч.аса", бр . 231, 2000. с„ 6). • Мu
,ланов ще се провали на· финала, ако изхвър.лu 'f<адър-
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нunie- спецчен.2еп1а от екипа на Кирил Радев, в.л1еста 

да 2u вземе за навигатори (в ... Тру.д''. бр. 126, 2000„ 
с.. 1 I ). • Знам к.адърни .хора за nocrna на А браи.,ев 
{в. ,,24 часа", бр. 34], 200]. А 1-uJлuзu, ,с. 14). 

кадърност ж. Р4:,г. Сnособно.ст, ro.nнoc·r ( Oi тур. kadir- 1. Стой
ност, цена. 2. Способиос,11 , достой,il'mво, от ар.)., • От ~ 

.де тtдя кадьрчос11~ у негD, един .гQсnад знае.' (Столична~ 
пр:еса, 2000), 

ка:зъртма ж, В·ид ястие, приготвено от месо. овча лой. дук и сос 
от qервени домати (1!'УР · Juzaгtm:a - съ.щоrпо значение). 

• Хапнахме каз:ьр,11ма. Облизах си пр,ъсти,пе (БРР). 

каию м. Ремък (тур. kayi§ - същото значение) . Фразеол. ,,оnъ,

вам :каиша" - мъча се, върша непосилен труд. • Цял 
живот Qnъва.,ц каи.ша: ... {БР·Р), 

кай:ма .ж. ~мляно или накълцано месо (тур. kayma - същото 
зна•чение)... Фразеол .. ,.r1равя на кайма~'' - пребивам 0111 

бой, размазвам от бой ,някого. • Прасето се разс:ти. 

.11·а, QСсллв.а· се и се пъ.лн,и ,ё.: нарязс,цо,по на ивици и 

начукаNо бонфuле; кайма, измесена с череп пипер, 

<:.о-л ... (в .. ~Труд", Кол.едни пра·знuци. 24.1 2.2000 с. 4). 
•· Да.тцанuн смила жена си на кайма, за да нan uuJe 

крuмuн,але {в .•• Шок свят'\ бр,. l , 2000. с. 2) .. 
каймак м., l . Сметана. 2. Прен. Нещо, което е най-отбрано, 

най ~хубаво (тур, kaymak - 1. Сметана, крем. 2. Тиня~ 

кал. 3. Прен . Най-хубав·ата част') . • Когато uска,~ие 
да добием каiiмак,. загряваме суровото мдлко и вед
ыага след това го изстудяваме в с~д със студена 
6Qда ( сц. ,~Вечен календар•\ 199], с, 140). • ... сака.л-r тра
пез·ата да е готова ; а кафето да е с де,бел каймак 

(в. 11 Вес-rник эа жената.'\ бр . 52. 2002, с . 9). • Те са ду
ховните избраници на народа , кайм·акь11~, а другот.о 

е прос,полюдие (К. Полов). • Янкuте, изглежда, .ис
к·ат да изсмучат и малкото ин1пепе.кп1уален кай

мак, останал у ыас (в . • ,Труд'\ бр, 311 , 2000, с. 3): 
• Кайм.акъ-п~ Na съсловиетQ се беше с,пек::ьл в обви-
1пата с пушеци зала (в. ,,24 часа"', бр„ 139, 2000, с, 32). 
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кай:мзка:м, -1,н A.f. 1. Исrпор. Око,ли.иски управител в Осма1-пска
та империя .. 2. Зам~,стник ua nо-в:и:сок началник (тур. 

kaymaka.m - същото зна~яенuе, от ар.) . • Каiiмака.,..,.и-
11ъ11~ седеше сам в стаята си, реиз1,т също~ зanrnu.:u
;ne се разтакаха 110 двора на к.он.ак.а (Д. Талев). ,. То
гава, 110 неговите tобственu спомени, каiiАtакамu
пь,1:1 стана, удари ме с бас111J111а по главата z, го 
строщu (в. ,,Седмичен Труд", бр . 22, 2000, с. 12). 

кайме··С:JJ. Остар. Банкнота,. кни;кни пар•И (тур. kain1e - 1. K1-tu::нc-
1-1,u n4ри. ба11кнота. 2. Q.фuциалсн доку.л.1еп.п1. от ар.). 
• По·-р·аuо бях им дал три l{aйьteJnti кола да си ку
пят~ а сег-а за виличка .111:е връикат (Ив: . Петров) . • Ре

портерска проВ'ерка по uиcmumyцuun1e показа, че ни

кой. не знае (или се прав.и, че 1-te з1.1ае) съдбаrпа н.а 
кай.ме11'lа1па (в. ,,Труд", Софuнпец, бр . 83, 2002, с. 4). 
• На ..м.нагая лета, по-мадк.о гайл.епта и п,овече КQ.й.
ме1па ... (в .. ,,Труд'\ бр. 205, 2000, с. 12} . 

. кайнак .м. Диал. Извор, клад~:нец (тур. kaynak - 1. Извор. из
точник.. 2. Място за спойкп, за завар1ле4че). • Гос= 
тенчетата ще слязат до J:айдушJсите сборища и 

кайнаци (в. ;,Нощ,е_н Труд'\ бр. 203, П 995, с„ 5). 
кайсия ж. 1. ОiВощно дърво о ароматни ор,анжев:и плодове с 

костилк.а . 2. Пло,д'ьт на това дърво. зарзала (от тур. 
kay1s1 - съи101по зиачеиие). ·• Някои учен и. смятат. че 
бора,-1.ьт - минерал, срещан no-чec1rro в морК,овz.-1.те, 
ябълкu;те, кайс.иип, .е, 1'Ра(:ковuте, гроздето, u ф-ь,с
m'ё ц uте - и.л.1а В("ЬЩнос,п ОСftовна ро.лл в човешкu11 
Dрга1tизом (в. ,,Жълт Труд" ,, бр. 81 1994~ с. 20). • Ако са 
по-големи, например кайсии, праскови , смок.ц·нц 

(в. 1,Вестн иl( за жената1\ бр. 22~ 2000, •С. J З). 
какаван, -.ни .+r, Глупак, разсеян човек, заплес {тур. kak:avan _ 

глупак, прос1пак). • Какво мо;;1сеш да оцакв(zш от 
mQ:Я как,ава.н? (БРР). 

ка11абалък ;И, Разг·, Неодобр. Много хора. събрани заедно; Frа
вали.ца (тур. kalabal1k - с1эщото ЗJ-Laчenue). • ,.,Пак ·ще 
ви из,беzJем· " - 0икаше в калабалъка nf!нcuo1-1epкarna 
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Тодора Сакутовй (в. ,,.24 часа''. бр. 265, 2000, с. 3). 
• Абе в «,илабалъ,са кой .ша п1и разбере? (в, ,,Сега<\ 
бр. 127, 2000. с. 24). • Ще има ц нова размлN,а Na 
роли1п1: в политическия калабалък (в. jj Вестник з:а же~ 

пата'\ бр. 52, 2002. с. 2) . 
калай JW. 1 . Сребристобял JКовък м•етал за nодши.ване на медни 

съдове. 2. 17рен.. Раэг. Хока:не, мъмрене, укор (тур. kalay 
J. Сребристобял ковък метал за подшиване н.(1 медни 
съдове. 2. Гг;убо мь.мрене. 3. Псуван.е). Фразеол.. ,,отна
сям калая" - пол,учавам не.заслужен.о хокане. • Чак до 
гърr.межц се стигнало. 11.а и екипажите трябвало да 

01пне,са11z калая, защото п.редлагалu корабно гориво 

за пари (,в . .,Жълт Труд'\ 5р. 14, 1996. с .. З). 
калауз, ,.ип .м. Остар. 1. Търговски посредник. 2. Водач. 3. Прен. Го-

• 
. ляма часо1:1,иикова стрелка (от тур. kl.lavus - водач) . • Кu-
.няпт. ми беше гоrпав. Аз тръгнах с калаузUR (Т. Шишков). 

калайджия.м. Занаятчия, който .ка11айдисва •с.:ьдове(о-ттур. kalay-
1. Сребрuсm'обял KQl!i'l>K мепtал за падшиване на .м.еднц 

,с1Jд.ове. 2. Грубо л,rъмр,ене. З. Псуване). • ,.Гледайки не
съкрушимите· калайдж:ии през този ден, не беше труд~ 

но да .разбера зпщо те са Jw.paзenu от .своите съседи 
6-ьл.гарt/', 0111.беллзва Зенга .Лонгмор (в . нТруд",, бр. 1'921 

2000, с. J О). 
кu.nръ.м м. Каменна настилка на улици.; п·ь.ища и др. (тур. 

kaldJ.r1m - същото значение, от гр .) . • Из А т.ила чифт 
6puntкa излезе и с ш_vм и п1рясък по калдьрьма се 
затъркаля по• п-ьтя Казаклък = С1пара Загора (Ст. За

и!'.rов). • Защото пътят К'Ьлt уrц,1версип1ета у нас е 
орu.енталск,и. калдъръм (в. ,,24 часа .. , бр„ 185, 2000 ► с. 9). 
• 

1СпецбетоN. имитира калдър,ъми (в. ,.,Труд", б.р. 114, 
2001, с. 5) .. • Калдъръм с цигулка (в. ,,Еов Семеен 

вес·тиик", б,р . 21, 2002, с. 8). 
кале ср. ] . Остар. К:репост, укрепление·. 2. Р'азг. Развалина от. 

селища или сграда. З „ Прен. Не·nоклатим (тур , kale -
.1. Крепос,п .. 2 . .Вра,па, ,от ар.). • K,{1 tiu:x1,r.e се до Кале 

то, ама г.олям зор вuдехм,е {БРР). 
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каJ1евр,а JK'. Диал. 1. Плитка кожена. обувка. 2. Стари, .протри-
ти· обувки (тур. kale.-ra - същото зr-,ачеиие). 1• 1Сл,ед 
ияколко минути се изправи пред ,с1пъ.л6ата еди11_ ... 
циган.ин ... с ч.ер силяф и бели гащи. червени калевр·и 

t' оп.ашки ... (Ц. Гмнчев). • В парламента избират к4-
леври за футболния мач ,:рещJ1 румь,Н{'к.u,пе де11ута 
ти, който ще се играе утре ... (в . •• Стандарт'". бр. 3767. 
2003, с. 5'). 

·к·алем м. 1. О'сп,ар. Тр·ьстика. 2, Истор, Специална пръчица 
за писане върху плоча; 3. Прен. Мол и:в, писа.mка~ хими

калка. 4. Прен. Сметка, изч;исJ1еиие (тур. kalem-1. Мо
лив, писалка .химикалка. 2. Канцелария, бюро. З. Тън.1еа 

четка за рисув-ане., от ар . qualam, ИJ[И от гр. ka]amos -
mp'r.>cmuкa). Фразеол. ,,удрям (те1 'ля) ~r~лема" = правя 
см,еткu и из 1ruсдеиил; прикл1о~1вам , .. ьс см·еткuте. 

• ... доживл.хме да видим на наш4 фuдаик.а чер кап.е.,н 
дц се npux-вaRe (в. ,,Жълт Труд", 06.-12.01..1995. с. 20).. 
• Тъкмо д.а тегл,си, кад.ема и дошло време данъ ЧJ.JO. 
(в. ,,, Черноморие", 28J 2.] 998). 

калкан .л.t . J. Вид морска риба с елипсовидно тяло . 2. Вън
шна стена без врати и nрозорци. на 1·ран.ицата с друг 
lilapцeл (тур., kalkan - 1. Вид морска риба с ели'11с,о
в·uд110 тяло. 2. Щит). • Калка.п:ьт се раз·деля на две 
половини, кат.о се махат .хрилете,. перк.uте. г.ла -

еата и по-меките части (в. ,,24 часа~',, 17.02.2000. 
с .. 10). • ГраRuчни катери засекли чу.ж:,денцип1е n_pu 
ыезако.нен улов на к.алкан (в. ,, Труд", бр. 305. 2000; 
с. 32). 

калпав прил. Разг·. Неодобр. Лош~ Аека чествен, подлравен. не
добър (тур• . kalpav - лошо,, н.скачествено изработено. 
от пере.). • Държавата е кал11ава (в .. ,.24 час~--. 
09.0I. 1999, с. 13). • Системата е калпава, но npocвe11'l ~ 
нuците наро~,но я крепя·т (в. ,,24 ч .аса'\ бр. 185, 2000, 
с. 9). • Здравн·аl'n.а каса вечно щ.е е ж·ад11tа за пари, 
това е залож:еflо в кал11авzm модеii на осuг-урл.в.а-не 

(в. ,,,24 ча,са•', бр. 139, 2000, с. 9). • Д(t се с,пuгн.е до 
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з,абраиата на «алпав,и,пе подобрu,11елu в колбасите 
(в. ,.С ,едми че1Н Труд'',, J 6 .. 12.1 998). • На кал11ави пали
ти:ци и космосът им пречи (в. ,,,Труд''. бр. 135, 2000. 
с. З). • По-късN() С1Ьс: самоuроиия ще признае~ чедър
:жи рекорда J.J,a' 2-3 от ;1-цй -калпавlnnе запи.си в Л.t)'
зuкалиата история па страпата {в. ,,Вестник за :я<е

ната", бр. 29., 2000, ,с, 17). 
калцаэан , -ин JIJf„ Разг. Неспособен) мър_зелив човек, неrод,ен 

за сериозна работа, -калпав човек (тур„ kalpazaп - съ ~ 

щото з,:га~,енме) . • А н.ай-после пази, бо.?,се, / о,п шар
латани. / от .Ивана Найденов·а - ! от ,кал11азан.и! 
(Л. Карав,ел ,ов). • В гuмJ1.азuята имахме едип калпа 
запин. той веднъж· получи ,шестица ... Случаят с кал
пазан.и,~а, повторих аз, когато попаднах ,сред коле

Ж.а'Ниmе (в. Труд'\ ,бр . 226, 2O0~ , с. 12). 
каJ1Dак м. J. Мъжка кожена шапка с косъма на.вън. 2. Прен.. 

При броеJ-1е - · гла.ва на население. (тур. kalpak- мъ.J,ска 

ко.жена шапка с косъма 11ае-ьн). • Калпак: - е-исок -
ще ти оценят .М'Нението;· че имаш астраганен - меч

та за славц.; че re рунтав - разкош; ако ти падне на 

земя.та - уволJ1енuе, премеждие (К. Петров) .. • Нал1а ~ 

жете ,г/,.1 сос сместа. СлQжете кал11аче,rпо в':Ьрху пън

чето (в . .,Вестник за же:ната", бр. 22, 2000,, с. t 1 ). • Кон~ 
сумац,ията за 1998 година е ,била средно 5.0 литра на 

.калпак, а преди десе1п u1'1а години беше с,пuгнала 75 
литра (в. ,.Труд", бр. 149., 2000, с. l2). • Около 50 лева 
на калпак ще излезе един ден на събор·а „Рожен 2000". 
(в. 1,24 ча~са", бр. 231, 2000, с . 7). 

калтак м. Жарг. Грубо 1. Подъл. нечестен, непочтен човек. 
2. Жена с леко nо"Ведеr11и ,е, неморална жена (тур . kaltak -
простuту,пка). • Голям нал,пак излезе този човек, 

да му се ненадяваш (БР:Р) .. 
калфа JИ, Помощник при майстор занаятч~я, който работи 

срещу заплащане (1'УР· kalfa ~· същото знае~еиие, от 
ар .. ) . • Той очу.кваше с дървен чук. един голям гюм и 

Сто.я1-1 с€ наведе, за да вижда па-добре, 11,аведе (.'е 
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още по-,близо и неоча,свано. у:>к: иа шег,а, калфа,:,п.а 
посегна с чука и го цапна по н.оса (д„ Т.алев). 

калъп м. 1. Твърда форма за отливане на еднакви .пред.мети. 
2. Пр,испособлени,е за обтягане на обувки. 3. Прен. Стро
го уста.но-вени праlЗИ!Ла и нор,ми: нещо ста1-1дартно (тур .. 
ka11p = фор.ма , модел, от ар , ka]yb). • Първо прав·е.л 
скица, след .тсва на р?Jка оформ.,1tл калъп,а (в, ,. Труд'\ 
бр. 127,, 2000, с. 8). • Да бъд<:.м непокорни (:рещJ1 КQЛъ-
1,tа! (.в . ,,24 часа", бр . ] 49, 2000, с. 7). • Слож.uх й чип.с·, 
стана кал:ьпьт и ск.улптурап1а се за.крепи героuч11,о 

(сп. ,,EVA", ю:ни 2000, с. 86). 
кад\ф :ж·. ,Специално изра,ботена обви:ека от ,J]Лат, к,ожа, мука

ва » др., :която служи за npeдnaзвa!l:le 1-[а npeдl'\'1e·r (т·ур. 

kll1r - съи1ата зн.ачене,и1. от ар .). • Сламени възглав
ници. в басмени кал&фи, редом се редят цад мuндер

.лъците uрай стен,ата (Ст . Заимов) . • За д.а г·о yeepu 
в майсторл-ъка си, тай наскоро му подарил уникцл
на t~абя с рязаиа да,ипело в калъф от орехово дърво 
(в. ,1Труд", бр. 1.35) 2000, с. 22). 

каJ11ъчка ,к:. Остар. Сабя (от тур . k1L1,; - са,бя). • Прибери. 
червената калъчка! Не ти отuв,а! (в. ндемокр.а.ция"'\ 
бр. 290, U 994). • Затуй, давайте д.а си крием· сабите; да 
яхаме добичето и да размахаме кшr.1,•t.т<а111а (в. ,,Вест
ник за жената", бр. 22, 2000

1 
с. З). 

кама ж. Нож или меч:, остър от две.те стран.и (тур. kam.ai _ 
същата зн.а11ение). • Аспарух ба Nаредuл· в,;ьрху .tvt.uн
дерлика съб'раиитв през деня револвери и кц.мu (Ст. З.а.и
мов). • Мъ;;.к:ете запасаха кcutu за Петровден. (в. ,, 1Став

.дарт'\ бр. 3767; 2003, с. 8). 

камшiЙк .м. Здрава дълга -nръч.ка, о която 1оби~кновен·о се удрs.tт 
.вnре1:нати живот1Ни (от тур. ka«1.f1 - също1по значе1-tие), 
• Кал,tu1ик - че. гледаш - ще 61:,деш глобеи/ че д?}р
.,к:иш в ръка = гдллма сваrпба ще t1.аправиш и ще 

добиеш J.1q.след.ство (К. Петров). • Единuя,11 преп.о
ръчва~uе царския нами~.11,r., другцят 11ароднс11па caл,io

JJnpae·a, J.Japoд.Ftu.л суверенип1ет1 казано по сега:ш.номJ, 
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(Ст. Заим:ов) .. • Да• .няма сал1-о белези и кам,иицil, за 
щото /i (! си падам по садо-маз() uзпьлr,r.енията (в. ,,Но-· 
щен Труд .. , бр. 82, 2000

1 
с. 14). 

канап м. I. Здрава конопена вр·ьв. 2. Жарг. Мързел. З. Жарг. 
Мързеливец (от тур. kinnap - коиопе1-tа е.р1>в). • Ей, 
голям канап ме XfJau1a по време на сесия (БРР). 

к.анара :>1с. Голяма и стръмна скала (от тур , ken:ar - бряг, от 
п,ерс. kanar). • Кой е тоз·u човек, дето все маха с 
ш,апк.а пzам от капараn,·а! (Ив„ Вt:1зов) . 

канара прил. Р.азг. Голям. сr1ажен човек (от тур. kenar - бряг, 
от пере. kanar). • Как се разболя n1Qзu канара човек, 
да се чуд,uи1 ! (БР'Р). 

канат м. Д.uал. l{рил о на врата ил}! Ra прозорец, дъсч:ен tсапа.к 
(от тур; kanat - С"Ьщоnи> зиачение, от пере.) .. • Само ч.е 
1npя6fJa да се д·ьржим всички заедно, за да н.е отле~ 
п1и някой през кan.a1nllл1e н.а колата (Х. Русев). 

к:аяrа.11 м. Остар. Р'азг. Сзитък от тел, шина и ,др. ·же:леза (от 
тур. k.a.n.ga1I.- същото зн,ачение). • В .мазата има само 
едно руло ка11.гщ, и някаква железария (БРР). 

канджа l. Кука. 2 . .В·ьдица (тур. kanc·a - кука с до.лга дp?JJFcкa). 
• Оп1 шuрокuл комин. висеше же11.язн.а верига с кука 
на крал - канд;;J,са (Г. l(арасл.авов). 

кандисвам иесв .. (rca[-Jдitcaм св.) 1. Разг. Съrласявам се, скла
иям. 2. Дu.ал . Омр·ьзва ми (от тур . kanmak - убе.JJсда
вам се,· бивам задоволенi бивам подма.л-tен). • Две не= 
ща .поиска, ц на двете J(остов каидиса туrпакси - да 
се npoчцl;rnu офuциозьт „Де1,1окр.ация· " и да се nри

е,л,1е законъ1п за з·абрана на комунизма (в. ,,24 часа", 
бр., ] 16, 2000, с. 9). • Стопан uнът на Jwazaзuн а бърз о 
кандисал и се заел да оформя родословните доку
мен1пu н.а 1сJ1чеицето (в. ~,Вестник за жената'\ бр. 22, 
2000, с . J4). • Ще кипдцса111 ca,wo тези, KOlimo HЛiitta 
къде да съхра1с1лва,п зърното, каза арендаторъ1:п Ив(lн 
Гочев (в. ,,24 ча,са'·, бр, 225, 2000, с. 8). • ~От пu,пuепро
давнuцuте 1,Бай Гeu tto" изпроводили най-отбрани 
б?J,лгарскu вина и ракии, nza дано а1-1тина,повци кан-
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диса11~ (в ... Нощен Труд''. бр„ 7,6, 1995). • В нaчa.lloma -на лtан.да,па си така се д1:,р.J«.:ешс и Иордан Соколов 
' но после камдиса (в. ,,Труд'', бр. П 89, 2001, с. 12). 

кандърдi1свам гл. Nесв. (кандърдисам св. ) Убеждавам, пр:ц

дум.~ам (от тур. kan.dyrdy - също"zо значение) . • Ще 
зн.аеш, наборе, че не CQM дощ1,л да те кандърдисв'tlм, 
ами да ч.уя дум.а1па 1nu с ушите си (Ив. Петров). 

кандърма ж. Увеща.1:1:и,е, nр:иду:мване,. :кандърди,сваие (от тур _ 
kandyrdy = убеждавам, приду.лf.вам). • Так.а п.оч.н.аха 

кандърм.u,n.е' в началото (БН:Т, Канал 1. 09.01 .21001).. 
капак м. 1. Приспособление за затваряне, з,ахлупва,н:е на съ.д., 

с~ндък. похлупак „ 2. Прен. На всичко отгоре (тур . 

kapak - с~щото значение). • Съхранява се в с~до·ве. 
за.:t.·лупенu с капак (:в. 1• Всичко за все.ски·~, б,р. 17, 2000, 

• 
с. 3). ,. З'а ка,~а.к, сермански депутати поиска.,~а раз-
следване на ,1 Подкова" (.в. н24 ч:аса"', 2000, с. 9) . ,. Ка
пак,rэп, работи и като г·евгuр (в. ,.Вестник за жената' .. 

• 
бр. 45, 2000, с. 13). • За на11.ак миNалия 11·етък проз-
вуча като закана речт.а на Муамар Кадафu в Ниге

рия (в. нТруд" , бр.] 19, 2001, с. 10) .. 
ка11а.н м. 1 . Диал„ Място, къде·го затваря~· заловен в ч:ужд имот 

добитък 2. Уред, който се эа.тн:~га з.а ло~еи,е на животliи 
• 

клоШ<а. З . Преи. Прим:ка (тур . kapan - клоп.ка, прен. _ 
при.лrка, хитрина). • Във еоенн.ат.а доктрина са 30,_ 

ложеии mp'u капана (в. н24 часа" , 01.04.2000. с. 10). 
• Вие сте попадNалu в един н.ееидuм з.ловещ капа11, 
наре~,ен „ комфортна зона в секса" ... (в . ,,Лична др,а

ма'\ бр, 18, 2000, с. 2). • МВР залож·uло н.езаконн.о 
капан в дома на бuвшuл вицепремuер (в . .,Труд" , 
бр. 119. 2000. с . 4). 

напанче ср. умал. l. Малък капан 2. Раз2. Малка кръчма (о·г 
тур. kapan - ур,ед, който се залага за ловеl-iе 1-la 
жuвQ1nн.u) . • Собственикът на люб~tмц.я рестор•а-,.,,п 

на KocmQв от капанчеп1а за лимонада в „MQ.11a

iueвцu ·1~ дй Дунав ,иаст 111 (в. ~t24 11аса", бр. 94 .. 2000 
·! 

с. 6). • З,ащо ue ,я.,"(нете колата си и привечер не 
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изведете семей,ст,вото в· н.якое капан.че около ча
селеното, с.и място - ще се разсеете (в . .,Нощен 
Труд'", бр. 85 1 2000. с. 14). • С и.е по-малък интерес 
очаквам.е mрадuцuQнн.ата сrьботна сбuркg без (Jра, 
товр~,,зк.и ма капа:нчето „Белведере'·' (в. ,, 24 часа", 
б,р. 190, 2000, с. 16 ). 

капии :ж:. I, Врата или прозорец. отвор на ограда. 2. Со,рт 
ме,сесги· дълrи и :прави чут.ки. 3. Жарг. Ирен. Интере
сен, забавен,, смешен човек ( or тур. kap1 - 1. Врата или 
nразорец. отвор на сграда. 2. Учреждение З. Кальф 
за кама, ножница 4. С:Орт месе.стu· дъл,ги и 11,рави 
чушки) . • И щ.е li,аправ:я за тебе / в .градини нови 
сараи / с:ьс дванадесет капии / с триста прозорци 
д:жамлuц. (П. Р. Славейков) .. 

кара прuл. н.еиз.м, Черен (тур. kara - също.то значение) . • Ета 
и тоя uз·съхнал Кар·а Ва,сил,. нявга м·ирен селянин· в 

Ку1<::уш,со-, който възклuца·ва : ,,С кремик да те д-ерам. 
турчцне!и - и без да го слуша няк,ай, почва да раз
к.азв·а сва,Яmа „:ж:ална" история (П·. I< .. Яворов). 

караба.IП м. Дuал. 1. Който е с черна .глава; черноглавец. 2, Ка
луrер (тур. karaba~ - ч.ерноглав'ец). • Ме.не ми обади 
карабашъ1п във Филибеl (Ив„ Вазов). 

кар,агьозчийка ж. Разг. Пренебр. У:лич:на артистка ( от тур. 
karagozcii - 1. Уличе~ артист„ 2. Прен. Палячо. фо
кусник. З. Смехотворна к.ол1е-дия с кукли). • Но коде 
в Дупн.uца ще й ра~решат д,а стш,е карагь.озчийка! 
(в .. ,24 часа'', бр. I 0:9', 2000, с. 7) . 

кар,агьозчия м. Разг. Пре·небр. l. Уличен артист. 2. Лрен. Па
лячо, фокусник. З. Смехотв,орна комедия с 1\укяи (от 
тур. karagiizcii - също.то зиаченuе). • Петър Сарафо·в 
обаче н·е искал синът му д.а стан.е ,. кара·гъозчия·", 
т. е. артист ... (в. ,,Седмич,еи Труд", бр , 21. 2000, с. 21 ). 

караконд.жоJt: (ка.ра1еонджул) м. Зъл :нощен дух. вампир, тапа.
съм (от тур. karacon-colos - С-'()ЩОmо значение). • До 
герана само по т·ъмuо ме пускаха, КQга каракон

джрлите скача,п из ,водата (О. Василев,). 
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караwмалък м. Дuал. Навалица, множест.во, !iера.збория (от 
тур. kar1~1k - смесе1l, размесен, разнороден) .. • Не мо
·:ж.:еш разбра кой какво прави ,в този н.араим,а.льк 
(.БРР), 

караш\к м. Дuал. Смес (тур. kar.1~1k - см·есен, размесен. раз
иородсн). • Посяваме есен_ едно малко 1-сuве само с 
ченицо - другите н.uвя сеем с р11:Jк: и кара,иьк {Т. Влай•
ков), 

каращисвам н.есв. (каращисам св.) Д uал. Смесвам., разбърква:м, 
мес,я (от тур. kaгa~mak - същото значение). • Т-ьй вu -
1,ат иа шефа н.а английския парламент, ама думата 
звучи някак ¼t2Цё#:зурн:01 осабен.о като се "apaщllCQ в 

заглавие ;,Бонев обвини cnuк.fdp·a в смущаваи1и врrьзкu. •r 

(в. . . ,Cerai'. бр. 94, 2000). 
ка.р,цаш м. Разг. БлУ1зък другар (тур „ karda~ - брат) . • Дц,.,ю 

спира при последната «ала u _уча,стливо, запитва: 

,,За к1;,дя, бе кардаш? ... " (К. Кон·стантинов) ,. 
кзрез .л-r. Диал. Омраза, злоб,а (от тур . garez - сощото з·наче

ние, от ар.). • ... други пъ .tп по карез запи.св4·т и непро
ffиненu (Т. r. Влайков). 

каре,3лия п,рил. неuзм. Дuал. Зъл, озлобен (от тур . garezli _ 
същото зна 1,е.н.цс, от ар .. ). • Карезли.и са те ... гонят 
,·е, че зная д и? (Ц. Церковск:и ). 

к-арма-.караmъ.к :ж.. Голяма бъркотия (от тур. kзrma - cмeceli, 
разм.есеп и kar1~1ktik - безпор.ядrок, смесица) . • Гол.я.м 
ка:рма-карашък се получи {БНТ, Канал 1, Мело TV 
ман,ия, 18,.11.2000). 

карnус (карпуз) м. Дuал. Диня, любеница (тур . karpuz - също~ 
то значенuё). • Много е слад'о,К кар,пусы12 . ,()nur.naйJ' 
(БРР) . 

каршилък м. Диа1t. Оrни.в.о на крем 't>клия пушка (тур , 
kar§1l1.k - същото значеиuе). • Наm'ри каршцлъка с 
няколко З'Ьрна стрит меж·ду пръстu,пе му барJ1т, 

(Ц. Гинчев). 

кар\к·,м. Разг. Неодобр. Ирон. 1. ·qовек, на коrото н:е му слоrр .и 
в нж-1щоt н:е му върви„ 2. Липса на :късмет {тур. karak _ 
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леха, бразда).• Този ni,m имате шанса да спечелите 
точно заради това, че ст,е най-големите каръци 
(в. ,,'Труд", бр. 345, 2000, ,с .. 30). • Ос,п.аналата част 
от народа обаче си е г,олям карьк (в. ,, Труд'\ бр . 45, 
2001. с. 36). • К'ар1,къ,п все н.якога свършва (в ... Труд·'•, 
бр „ 45. 2001. с. 36). • , .. Ловеч" си см'ен.я името заради 
карък (в ... Нощен Труд", l 7"11.-18.1 1.2000). • 1 На Нова 
година си пожелах ;ж:ена и любое, ама нещо ..ме е 
налегнал .11,обовен карьк (в. ,,Нощен Труд'', 6р , 77, 2000, 
,с . 12). • След каръка Cll Мпенза дори махNа златния 
ланец от врата сц, но и тов'а пе .му помогна (в . ,,Но
щен Труд". бр. 122. 2000, с. 2). 

каръшки прил. Разг .. Не,одQбр. Иран. НеудаУен. несполучлив 
(от тур . kar1.k - леха, бразда)., • Миналата година ми 
беше много 'Кар'6u~.ка наuс,тина .. (БНТ, Канал 1, Добро 
утро, 24.02 .. 2001). • На m'ози ден ще станат известни 
числата от 16-и тира:ж. който .ще е от така на
речеяи1.пе II к.аръrики" ( в.. Труд". бр. 52, 2001 , с. 35). 

касап, -ин м·. 1. Ч:овек, който транжир.а месо~ месар. 2. Жарг. 
Хирург„ който зле владее :за наята .; ло,ш професиона
лист (тур. kasap - месар). • Манг1,ра оставял от ве
черта в юзч.етQ.mа вода да се измирисват. а су'mрин 
ги напълвал ,с ракия и ги н.арежддл .на тезгяха да 

пести времето на касап.и,пе (Ив. Петров). • Калпа

вuлт касапин с бич за добцчето = ветеринарите 

имат сrrец·иална клауза всичко да е хуманно (&. ,,168 
часа'\ бр. 31, 2001, с. 3). 

касапн:иuа ж. ] . Кланица~ цех за кJtJ.aцe и.а животни н обработ~ 
ка на месото им .. 2 .. Остар. Магазин за прясно :ме·со. 

З. Жар.г. КръБопролитие при въор•ъжен сблъсък меж
ду хор,а, групировки и др. (от тур .. kasap- м.ec:ap). • .. Ще
ше да cmalie с1прашн.а касапн ,ица, ако бомбата беше. 
гр1,мн4ла1 докато децата играят11, 1<7оме.н1пuраха в 
Русе (в. 1,Труд'\ бр. 2I7, 2001. ё. 48). 

касатура ж. Дuал. Войнишю1 нож, щик (тур. kasatura - също
то значение). • Те разказваха на четири страни за 
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бесен.иет,Q, с.м:еяха се, подигра«аха. се как плач:елu 

жените ... как един от тях щял да р-ьгие една със 
свсята Н'а·са.,пура (З. Стоянов). 

кат м. 1. Етаж на сграда. 2. Слой, плrаст. З. Компл:ект дрехц :за 

едно обличане: (тур. k-at - J„ Пласт, слой. 2. Ком11 -
лект). • А Ман.олова'mа ,къща беше голяма, с г1оре11 и 
долен к.а1п, имаше про.з-орец и огнища с ,~омu.11 
(Ан. Дончев). 

к.атил м. Жарi!. Обидно Грубо 1. ПрестъпА.liк, ~човек,, rотов ц:а 
вс.я:какво престъпление. 2. Лош, зъл човек. З. Глуnав .. 
прост човек (тур, katil - прес.т1:,пнuк, убиец, от ар.). 
• .П'од влияние Qбаче на алкохол,а. ка.,пилът забц н.о-, 
жа в месестия и вра,т, в.место право в съннаmа 

артерия ... (в .. ,,Нощен Труд'', бр. 247, 199.5, ,с,. 3). 
кат'мЗJ ж. Вид тестено изделие, палачинка, която си пече върху 

специална плоча ( O'f тур,. katmer - слой, пласт.: бюрек 
- вид баница). • Често си спо.ммлм за ,пях - качамак 

,/ 

царевична к,аша съ,с саздърма, боб с пас1пърма,. клин. 

1<,атми и още мнсго други (в . "Вестник за жената/\,' 
бр. 45, 2000, С, 12). 

, 

каnк м. Диал . 1. При·бавка към хляб (сир1ене, масло, с.,гrанила). 
2. :Варено със сирене прясво м;1яко. 3. Изцедено, кисело 
мляко, с чесън (тур. kat1k - прибавка н.а сирене. масло, 

сланина към хдлб) . • На масата ,бяха сло;ж,:.енu, 
баница, к,дьопоолу,, катъ«, чеверме (в . н24 часа:'\ бр . 73

1 

2003, с. 2). 
катъiР м. Домашно животно, хибрид от магарица и конски жре

бец, за разлика от мулето, което е мелез, от кобttла и 

магарешки жребец {тур. kat1r = същото значение). 
• Сле,д стада.та се движел конскц к.ерван,, от 150· ко
не и каrпъри, н.атоварени с покъщнината u де.цат,а 

(в. ,,Жъл ·r Труд~', бр. 36, 1995, с, 11). 
к·ауш м. Остар. Затвор; по,Ji1ице11с1<и учасrьк (от тур. kovu~ _ 

общ.а спад·ня в казарма, болница или затвор, кил ·и.я). 
• Надзиратели взломявад'U воз,илата и .ги докарвали 
в кауша ... След това необезпокояван,и внасяли дрога--
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та ,в 1<ауша по време на свu·ждан.е (в . .,Труд". бр. 136, 
2000, с. 46). • Дueume фенове в кауша до 90-ат·а мuн. 
(в, ,,24 часа! 02. I 0.2001, о. 1 О). 

кафа .междум. Неодобр. Омръзна ми.) досадно ми е (от тур. 
kafi - достатъ чно1 стига). • Ама после нали ще ме 
запознаещ с7,с Слави? Кафа! (БТВ, Шоуто н·а Слави, 
ОЗ ,ОЗ-.2002, повторецие). 

кафе ср. 1. Зърната на. тропическо растение, които съдържат 
кофеин и служат за. приготвяне на напитка. 2. Напцт1<.а, 
пригот·вена от изn,ечени с·млен..и: такива зърна (тур . 

kahve - същото значен.ие, от ар . kahvah). ,. Депутат
ското кафе· поскъпна с 5 rem (в . ,,Труд•", бр. 213t 2001, 
с. 3), ••1 Новак буди Ицо с 'liaфe (в , ,i24 ч,аса", бр. 88., 
2000, ,с. 18). • Дадох.ме свобода ka словото и започ
нахме да пцшем k.'ой къ,де си пие кафето, а ,същест 
веNоrnо прем'Qдчава.ме (в. ►,24 часа'", 01.02.2000, с. 9). 

кафёджия .м. Съдържател на кафе.tiе (от тур . . kahve - същото 
значение, от ар . ka.hvah). • КафедЖJuuт,е имат и раз
ход н.а ток, вод,а, наем за па.меще11.ия и персонал 
(в. ,,24 часа'\ бр . 50, l 997f с. 14). 

кафез {l'f .. 1. Клетка за птици. 2. Жарг. Полнцейс:ки участък или 
затвор (тур .. kafe,s - решетка на прозорец). • Чувст-
ва·1r1 се като птичка в кафез. (Б,Р Р). 

кахър м. Разг. Неодобр. Грижа, печал. скръб, мъtса (тур. kalnr = 

С'оЩСmо значение, от ар.) .. • Heoчaквaliume nр'Обойни в 
магистратурата и к:он.ституцион.нuя с~д им отво= 

риха нов кахьр - кои. са „правилните" люде за овакан

тени постове там· {в . .,Труд"\ 26.10.2000). • Парични 
ка.х.ьри са причината В. П. от' село Г. да пребие до 

см-ьрт с-ьпругата си (в. ,,Жълт труд", 08.01 .J 999). 
к.ахъря: се несв. I'азг. Неодобр. Уrр:ижен, печален съм (от тур. 

kalur - грuж.-а, печал, от ар.}. • Жалко, ако беше гръм
нала, нямаше да има сесия., кa:t'/Jpя:ra ее студе:н.rnи 
(в. ,,Труд", бр. 285с, 2000, с. 5). • Оч.акf!а се да прuсъст
ва.т 45 000 фе:пове н,а „Д4рбu Каунти ", кахори се 
cnQpmu,cm"ёm (в. ,,Нощен Труд". бр. 85, 2000, с. 1 ). • До-
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бичето с1прува 1500 лв. Предr:.тавя.171 е ли си, ако беш,е 

отµ:шло зян заради тия шашк?J,uu, деп1а не спаз(3аm 
правилата на движение - .,сах"t,р,л.ха се собственикът 

Янко и жен.а му Иеан.ка (в . .,Нощен Труд'\ бр. 85, 
2000, с. 16). • .Ние сме робите в малкия бизнес, за.щ,о
то обектите ни всъщност носят· npuxQд само по 

Осём д'ни е месе,ца., колкото е бuтак-z,т. , кахьр,яха се 
как ще uзбu.ят за2убuте наемателите от остапалu 

те ударени обекти (в,. ,tТруд•\ бр. 205, 2000, с. 4). 
• Сбъркате ли дозировката, лю.тен.uчката ще crna 
ne мармалад, но дип не се к,ах1,,рете (в. ,,Труд'\ София
нец, бр . 281, 2002, с. 4). 

качак м. Дuад .. Беглец. дезертьор (1i'.YP- ka~ak - C'QЩQmo зна
чение). • Мой пр.адядо е бил заточен. в турски зат
вор. откъдето е избягал. А Н.й mypc,cu „ качак" озна
чава ,1 беглец·•t. 1Оттам идва фамuлия,па Кача.кови и 

тя няма нищо общо с тютюн1а (в. ,;Труд", бр. 298 , 
2.00.1, с:. 9). 

кl:t!чамак м. Ястие от сварено на каша цар.е~ично брашно ('ryp. 
ka~amak - същото знпченце). • Често си спом·н.лм за 
тях - качамак, царев.ична к~аша със сазд1,р1ма, боб с 

пастърма, клин, катми u още мнQ2Q дру.ги (в. ,.Вест= 

ник за жен,ата", бр. 45, 2000, с . 12). • Д омакин.ите му 
в село ж:1.,лтуща - Сащо ц Райме А'лексан.дров.ц, го 

гостиха с качамак, пилешка супа, пил.е с карто.Фu, 

пататник (баница с картофи), баклава и айран 34, 

десерт (в. . .,·Труд ... бр. 287, 2000. с . 3). • Само,ковскu, 
зелиик, качам1ак и прьж:кu предложи вчера Симеон 

СакскобурггоmсFСu на гостите на сватбат,а на К,ал.u

на и Кuтин в peзuдeнJJИJf „Царска Бucmpuц1a" 
(:в .. ,,Труд'\ бр .. 298, 2002, с. 1 ). • Пак н.u гледат в l('а
чамака (в. "Труд'\ бр. 118, 2000, с. 3). • Не щеме иuй 
US кукуруз, не щеме ма;иалига. Дай,пе качамака} 
(в. ,,,Труд"., б:р. I 18, 2000, с. З). • Това ва.жи за всички 
видове качамаци и кюспета. зt:z-що1110 в студена вода 
те се разтварят м,,сго по~бавн.о и отделяните orri 
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тлх аромат.ц lie се разнасят ыадалеч (в. ,.Труд"; бр. 79, 
2000, с. 27),. 

к-ая ж. Дuад .. Вид риба {от тур . kaya hat1g1 - същото значение). 
• В няколко големи· халвени кутии; запоени с калай, 
бнха мар,ин.Q.ванu ка.я и едър морски кефал, ловен с 
бомби чак към зад,цва зад Емине {П. Вежиliов)., 

R:ая,фе'f' м. Външен :еид, въ.н:шност; обле!КЛО (тур. k1yafet - съ ~ 
щото Зkаченuе, от ар.). • Действите.лцuлт nрQблем 
е, че хайдущхuят му кая.феrt~ устройва· не сам.о н.его 
(11 . ., ,Сiандарт·\ бр. 1 J 12, J 995; с. 13). • То нямаш и 
каяфет за политика: като та ~леда чове.к все чака 
да запееш „шакадъм . . шакадъ.м" (в. ,.Демо,крация''. 
бр. 43, 1997, с. '24). 

кебап м. 1. ОтбраJ-lи късчета месо. печен-о във ф-урн:а или на 
скара. 2. Ястие. от малки задушени късчета ме,со със 
сос и rrодправки (тур . kebap - печено на шиш месо). 
• Лееент·ите Qfn военни.те клубQве винаги са си по
хапвал и с апетит телешко - задушено, кебап, кюф
тснца - за· да водят с успех нощнuт.е атаки при 

.любовниците си (в. ,,Вестник за жената", бр .. 22, 20.ОО~ 
с. 29) .. 

кебапче м. Специалн,о измесено с nодправ.ки къJLцано месо, 
приготвено в.ъв формата на малки наденички и изпече
но на скара (от тур. kebapc;J - същото значение). • За -

~ . 

щот·о Иълд'оз поднесе мешан4 скара, ,а какво е меша-
на скара? Пърж·одка, шишче. кебапче, всичко, за да 
се н-ахранuш хубаво (в. ,,24 ч:аса", бр. J] 5., 2000. с. 22). 
•Фолклори кебапчета на К.с-привщиц·а 2000 (в. ,;Труд", 
бр. 219. 2000, с. 24). • Тл се оправда, ~че не лде депу
татски кебап-че,па. u кюфтета, а само банцчки u 
кифли (в. ,,24, часа", бр. 80, 2000, с .. 3). • Св~1с,пят зур
н:и.,, цв,ърчап1 кебап1tета1 народ1,,т се кефu (в ... Шок", 

бр·. 9, 2000; с. 8-9). • ... ce.p2uu,. отру11.ан"u с е·се6ъзм·ож
.ни джунджурии, З0'ЪН н.4 чанове и мирис на кебап ~ 
че1па ll, разбира се, авmеNтичен фолк.дор (в. ,,Труд", 
бр. 2J 9, 20001

, с. 4). 
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кел м. Кожно заболяване по окосмените ч:асти на човек и на 
.н•кои животни, от което, опадват кос мит~· ( тур. ke:l -
плешивост„ плешив, ,от пере,) , • Намажи го с олио.! 
Главата му е цялата· в к,ел (БРР). 

Нё.Jiеме (келемле) r:p. l „Диал. Запустяла, изостанала нива (от тур. 
kel- пле.шив, от пере.). 2.Жарг. Неодоор. Нищожен 'IОвек. 
• ... достатъчн.о беше да се дигне r;.ушuлка от случцй,
но,то запалване на някоя нива-келеме (З. Стоя:Rов). 

• ... главният ffUновник ~а тьржествот·о се п,о:щи в това 

бреме ,в някое добруджанско келемле (З. Стоянов). 
келеп м. Дuал. Гранка прежда, .rолям·о чилс (тур. k,elep - същоtпо 

значен.ие). • Дай му памук. от дван.айсе,пте келепи, бай 

Гоце. JЦJЗВат, че .бил мн.ого здр.-ав (Ст. Ц. Даск:алов). 
келепир м. Разг, Печалба, получена без труд (тур . kelepir _ 

с·1,щ·ото значен.ие). • Келепир. Не ,с-ьвсе.м. ПослаNu
кът се радва на добро жилище, ш·офьор zt т. н.. 

(в . . , .,Труд'\ 04.08.2001, с. 11). • Ако тръгн.ем Н-аmам с 
празен д·ж·об и с нашенски.я манталитет за дала
верко. или ке.л.епир, бързо ще ни кацат 'На обраrпния 

самолет {а. ,,Труд'', бр. 329, 2000, с. 28). • За дребеJ.J 
келепир н.ашu киснат с -часове на С,презимировци. 

(в. ,.Жълт труд.'\ бр. 441 1995'1 с. 3). • ... става: дума: не 
за кел.епир·ец, а за няк..ак.-1,,в си там .национален идеал 

(в. ,,Стандарт", бр. 1133, 1.995, с.12). • Фuнан,совuте 
келепири.р,еш.ават първ·енсm·8'оmо ни (в. ,~Нощен Труд'\ 

бр . 85, 1997., с. ]4). 
келепирджия м. Разг. Неодобр. Човек, който търси изгода, 

печал1ба, без да е вложил труд (от тур. k:elepir - печа.л
ба, получена без труд).• .Писнал{) ми е от келепцр
джии! (БРР) .. 

к·елеш м. Разг•. Неодобр. 1. Презрян, долен човек. 2. Неопи-rен 
• незрял човек. 1. Дребен, нисъ:к чове:к. 4. Плеwив чо,в,еl<: 

(тур . kele§ = 1. Юн.ак, храбрец. 2. KpacmaFJ, nлt;шив). 
• .,Не съм оr,аквал. че ще, излезе такъв нев1::,зпи.,11ан 
к.елеш''; сподели кapuк.amypu.cm"l.im виновно (в. ,,24 ча-
са". 07.01.20001 с. 13). 
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~емер м. Остар. Вид тесен nояс, който ,с,пу~и за- кесия: (тур, . 
kemer - същото значение, от пере.). • Аз десет хиля
ди жъ,лтuчкu имам в кемерчепrо си и пак. ми н.е 
трябват 1-iU „прuродности·· ... (Л . I(ара.велов). 

кев.ар м. 1. Ивица,. вrь:кана. в плат за украса. 2„ Плат с такава 
ивица (тур. kепаг - 1. Край. 2. Краен. 3. Ръб). • От
Nово с~ на .л-с.ода фустц от кенар (БРР). 

кев,еф м. Раз•г. Грубо Отходно място, клозет. нужник {тур. 
lkenef - същото зн.а .~1енце). • Г"обата била една за 
целия к.ёнеф ... (в. ,,24 часа" , бр . 601 1997 . с. 7). • По 
едно .време, к-ъ.м '1QЛУНQЩ, вече и ,стана ЛОШ~f) и отиде 
в кенефа да драйфй (:в.. ;;Нощен шок'\ бр. 11, 2000. с. 2). 
• Не че бил() трудно - те предпочели да .си р·азме
нлт ласки в стария кепеф .на Борисова та ,градина; 

а само rtpeэ един булевард отсреща свл·ткалu зага

д-ьчно и прозорците н.а Георги Парцалев (в. • .,Ш,ок". 

бр~ ~ 8:, 20001 с. 4). • С1пuснат дядка се у.дави в кен.еф, 
търсел си ч:енето (в. ,,С:ветов.ни куриози'", бр. 19, 2000. 
с. 2). • Училищните кенеф.и под аренда! (в . .. Труд•·. 
Софиянец, бр. 256. 2002. с. 2). 

кепазе ср. ] . Безсрамен, 1безqестен. 2„ Смешен., нищожен (тур . 
kepaze - с7:,щото значение). •• Не ме з·анuмавай с то
ва кеп,азе! Не ме ин.тересува1п мераците му (БРР). 

кепазя несв. Диал. Срамя, безчестя (от тур. kepaze, - безсрамен, 
безчестен, от пере·.). • Няма да кепазиш чуждото 
мом.ич.еl' (Ив .. Петров). 

хепенци мн·. Разг. Неодобр. Дървени или ламарr1нени 1<апаци 
за затваряне на магазини, витрини, прозорци (01r тур „ 

kepenk - tъщ.ото значение). • За да не рискува здра= 
вemQ· на ap,mucm и .публика, р'lJн;оводството взело ре

,шенuе onepemam{l да спусне кепенци прu.н:удuтелпо~ 

докато се намери наф1па за парното 01поплен.ие 

(в. ,,Кури•ер 5'\ бр. 29, 1997! с. 48) , • Пa1JuлuQHU за nлСJ
дове и зеленчуци също пуснаха кепенците (в. ,,24 ча-.., 
са'~\ бр . 32, 1997, с„ 1). • Вл,астите в Иаханвсбург хлопна 
кепенциr,~е на ~ucu,яmt1' мuн.,алия юиu по финансови 
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причини (в. ,,24 часа'\ 15.0I .]999, с. 1). • Пан,ика за 
лtля.ко обзе Плевен, сле.д като д1,р;;;савна1па фирма 
., CupJwa" спусна кепенци заради бор•чове (в . .,24 часа~·· 

~ бр . 48, 1997, с. 3) . • Еиигматuчни.ят столичен Клуб 
„Спартакус" пуска кепеици на 15 ав2уст (а. ,,Нощен 
Труд'\ бр. J .54, 1997, с. 5). •· Продавачите изчакваха 
н.o(Ju цеиu и масово 11yc1laxa кепе11..ци (в . . , .,Новинар", 
бр. 291

• 1997. с.. 4) . • Мърдок. отвори кепе11ци11~е (в. 
1
,2.4 

часа'\ 25.01 .2000, с. 5). •• Куплт ли фирми1пе, .ил и. uз
хв1,рдят работн.ици1пе, или продават машини и уд 
рлт кеп.енци (6. ,,Труд". бр. 79, 2000. с. 9) .. • Зааеде1-tu
ят,а хлопвали K'f!n ,e'1iц.u след Qбществепо гласуваk.е с 

б.rолетuнц, н.а които пишело ~, За за,пвар'.Яне" или 
,,Пр,отив затваряне" ,(в . • ,24 ч:ас~_' ', бр„ 6,5, 2000, с. 5). 

кепче ср. 1, Голя·ма .лъжица} гребалка. 2, Вид мрежа ,G обр:ь.ч ..и 
дълга дръжка, ц·редназиач:ена за риболов (тур. kep(e _ 
същото значение). • .... uэтuч~ам по край.бре.жuеm,,0 
и като грабвам кепче,по на ед ин рибар, дълбока 
эаспа1l в лодката си, показвам. се над екал.ата (Д. }fе
м иров ). 

керван м, Колона от коне, каруц11 камили, които пътуват зае:д
но и пренасят товари (тур. kervan - същото значе'Н.uе , 
от пере.). • Търговските 1,ерваиц, коuп1,о торгувалu 
на За,пад, ги под1лагали на 11ай-старат·елн-а проверка 
(в . .. Жълт Тр,уд", 02.03.- 10.03.1994, с. 13). • Наблюда 
телите си наблюдават. 1серван.ъ11t си върви (в. ,;Се
га~\ бр. 127, 20001, с. 24). 

rкерев11з (кервitз) м. Целина (тур. kereviz - същото значение). 
• Та1<.а по-дго.тве.н, се слага да ери в бу1~ьона, в 1'ой 1110 
са сварени морков~.tте, керевизъпz, зцедно със зъриа~ 

т.а черен пипер, малко о.цет ,и сол (в .• ,Вестниk за 
ж:ен~та", бр. 22, 2000, с. 29). 

кереете ср. Остар„ Дървеlf стро11телен материал (тур. ke.r,este -=
J. Дървен строи.телен J\1,amepuaл. 2. Дебела кожа за 
()бувки) .. • ... д·ьрва и керес1пе ще ми нося ,-п,· xpaNarna 
ще u.м прибирам (А. Страшимиров) . 
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:к·еркене:з м·. :Вид ястреб (тур. kerkenez - същото значение) . 
• Орелът не т_рябва да слугува Na ястреба u на кер
кене·зит·е (Хр .. Ботев). 

керпеден м. Дццд. Клещи (тур„ ke:rpeten - същото значение). 
• С кер.пед·е1l ня.1vt·а да ти Ji,f'ёKHa думите - разпр·а-
в.яu. . аито.в .. ~, (Н Х .,... ) 

к,еся (Кtе(:ИМ) н,есв. Жарг. Чакам дълто време безрезултатно 
(тур . k.esim - спир·ане, прекратяване). • Христов ке
сел· в uндвалидна.та количка и се пу.кал от яд, но не 

.М()жел да мр-ьдне (в. ,,Шок'\ бр. 31, 2000, с. 5). 
кеф м. Разг. ·Удоволствие, доб,ро настроение, нас . .,11ад,а (от тур. 

кeyif - t.:ъ.щото значение, от ар.) . • ТрудNо ,е да вкараме 

графuтад:ж:иите в някаква ,общност. Еде-а ,л.и е плсд 
на вдъхновение или кеф от нощното творчество над
писът „Мра3uм цига-,.1.u.! .!Це .ги убия всички!" (в . •• 24 
часа". 03.09.2000, с. 7). • Кеф ти .да по.лзваш безплатно 
тоалет.н.а, кеф ти дори да вземеш и пякоя баня 
(в . .. Труд", бр. 281 . 1995. с. 3). • Каракудите „uзу·ча = 
ват•i с н.е,ф формулата н.а стиропора (в . .,Труд", бр. 204, 
1999, q. 27), • д'е.6 след лев эа д7:Jржавата - кеф (в. ,,Но
щен Трудн, бр. 239, 1995, с:. З). • В Казан·лък пак зач.е

иат с кеф (1В . ,.Нощен Труд", бр. 154, 1997. с. 6). ,. Но 
все пак я от недоим~к . . я otn кеф peшurire да отидете 
в гQрата, н.а всяка цена· си носегпе спесrповн.ата кнu;ж:

ка (в. ,,Новинар"' , бр. 217, 1997, с, 7). • Аржен.тuнският 

uдо.п ДиегD Мар,адона пафка с кеф пура, до1f."а1по се 

вози на яхта в мcpemQ край кубинската сто11ица 

Хавана .. (в. ,,24 часа'', бр. 96, 2000, с. 37). • Кеф ти пъ 

Л'ен. стадион, кеф ти· празен. (в. ,,Труд", Софиянец, 
бр., 281. 2002, с . 2). • Ке,фоее,п.е на поезията (в. ,.Каnи·

тал", 14.-20.10.2000). • Кръщавали сл,tе се в ох. баня, 
ох, кеф (в . .,24 '-laca". 15.06.2002, с. 25). 

к·ефя несв. (кефRа ,·в. ) Жарг. Доставям удоволств.ие на няко
го или на себе си (от тур. keyif - удоволствие; добро 

настроение,. от ар.) . • Сигурно от пускан,ето на пър~ 

вия трамвай п·реди 100 ~од. СQф-µя1-и.:.цът никага 1t e 
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се е кефил, так.а н.,а ака·лнuте мотриси. ... (в . ,. Тру,д", 
бр. 38, 1997, с. 14). •' .,Нощен Труд"' завари доскорош-
11-uя шев да се к·ефи над p1..Jк.onuc на Ивайло Летр08 
(в. ,,Но,щеНJ Труд", 8.- 9.01 .1999) , • Мур,авей се 1(.ефц. 
н.а дефлаци.я и дефлорац,uя (.в. ,.24 часа1\ бр. 94, 20O0~ 
с. 1 З). • Въпреки плътиото нежн.о npuc'l:J,cmвue до 
се.бе еи през цял.ата нощ Сюлей.,иан.оглу се Кf:феше 
на три засукани кючекчийки, 1<oumo, не се отделиха 
нито за секупда от него (iВ . иНощен Труд~\ бр. 84.,. 
2000, с. 12). 

кexair м. Остар. 1. Селс:ки :глашатай, 2. Главе~м овчар. 3. Над
з11рател, лазач (от тур . kцhya - също,по значеч.ие„ от 
пере.), • Маноле к.е:ха.я, защо не ме вземеш? (А. Дон
чев). • Ами ако цзск.очц сега тук отняl(.оде бегът 
или ня1<,ой о,п кеrаите! (д .. Талев). 

кех;1ибар м. Вкаменена смола от някогашни иглолистни дър
вета, от която се изработ&ат бижута (тур . keЫibar -
същото зн.ачен.ие, от лерс.) . •· Взема се к.остнuя. м·о
зък от десния крак на 8'6ЛК и се смесgа с кехлибар 
(в. ,,Вестник за дома" , бр. 30, 2000, с. 8). 

килим м. 1. Изд•елие от тежк.а тькан, х.удожествено оформ,е•н:о 
с разт,чни шарки к фигури, пред:назн.ачен:о обикнове
но за постил~Ifе на, по,д, понякога за украса на стеа~ 

черга. губер. 2. Сло•й. пласт (тур . li1im - черга. ~Убер, 
от пере .. ). •• Входовете им са опасани с кшим, ворху 
който е изп2ькан целият диалог .от „Шофьор н.а mak
cu" с Робърт де Hupo (в. ,,24 11аса.~', бр. 46, 2000, с. 25). 
• А кш,и.мите б.ях.а свити н.а рула (в. ,,Нощен Труд,~", 
бр. 79, 2000, с. 6). • Ексв'оmрешн..uят ми'Н.ui;тър Б:ого
м.uл Бонев се .wаскира на бомбардировач и засипа 
медиите с килим от словесен· напалм... (в. ,,Нощен 
Труд'', бр. 79; 2000. с. 4), 

ким м. I. Вид тре:висто растение . 2. Семенат.а на това расте
ние:, използвани ка:rо подправка (тур. kim - C?JЩo.rn0 
зна,чеuие) , • Док,ато кифлuч1'иmе са още топли, no
pъc.u ги с ки.м. (БРР). 
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кир ж . . На.слоена нечистотия по кожата. на чо:еек или животно 
(тур. kir - същото з.паченuе). • Цели 20 дни к1~р и 
мръсотия (в „Труд'\ бр. 119, 2000~ с. 4). 

кира,джи11 м. 1. Наема.тел на. стаяt къща; дюкян . 2. Превозвач 
на .стоки (от тур. kirac1 - с-ьщото значея·uе). • Тай сам 
даде пuсм·ото на познат кирад::нсия, . . който същия 
ден тръг(fаше к:"Qм Битоля поръча го да г,о предаде 
.на бадж:анак.а му Кос,пи (Д. Талев) . • Най-напред се 

показал Хад:ж:ц Димит-ьр, когото кирадж:ил.т добре 
познавал ... (Л. Каравелов) .. 

ниреч ж . .В.ар (тур. kire~ - същото з.на чение. rот пере .). • Туй 
еар, туй киреч1 туй майстори, а и тоз архитект, 

Уfезевенкът му с пезевен.к, и .той ми отр.яза .главата, 

m'Ъй както аз· и f.la Бож·кое я.е съм .я р.я.эа.11 (в, .,24 
часа", бр. 190, 2000, 24 хъша) . 

кирия· ж. Ост.ар. 1. Превоз на nътсНиuи и товари с каруца 
срещу заплапцане. 2. Сумата. 1<оято се: плаща при пре
!ВОЗ. 1,а пъrкици и товари с каруц.а (от тур . kira - наем, 

о•т ар·.) , • Де е Киро на кирия (Народи.а поrоворка). 

кир_.;:111:1'---ч м, Непечена тухла (от тур. kirpik - отламок.) .. • Наш 'та 
къща е оп1 к,ирп11ч (БРР) . 

китап м . Разг. 1. Документ 2. Книг~. писан11е (тур . kita.p -
книга, от ар. kitab). • И .то ачик .си е т·ака, защото 

султанът· с ,пия два сл ож·н.о пазffани ки111 ,апа решава 
да· въвеое бур:JFСQазнил пр.авов ред (:в . ,.Конт·:инентсс , 
б:р, 2781 1995, с . 6).. 

коджа н.ареч. Дuал„ Неодобр. Много, доста {тур . koca - гра

мадеи , огромен·; възрастен, стар). • Лопрем:иыал ко

д:нса възраст (Ив. Хаджийски). 

кодош м. Разг. Шеrа. подигравка (тур. kodo~ - J. Клеветник. 
доносник. 2. Сводник по отн.ошенuе .на собствен.ата 

си съпру.га; подстре,к.ател). ,. Пълен кодаш би.ла 

кражбата на ffl'()MRocuн,uя „Опел " на Красuм·ир Рай= 

довскu, ш·е:Ф на правцтел·ственuят пресцентър 

(в . .,Нощен Труд". бр. 93, 1996, с. 2}. • Др3,г популярен 
,кодош е да се използв-а услугата „ пренасочван.е на 
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разговор", за да се прати 3в1:,ня1цuя1п за зелен хайв·ер 
(:в. ,.,24 часа", 6р. 221, 2001 , с. 48). 

кQдоша несв. Разг. Подигравам, nод.каqам, зад:sJ.вам (от тур, 
kotd!o~ - /. Клеветник. доносN.ИК.. 2. Сводник по 0п1.н.о= 
шение на собствената си съпруга). • ,.Ти, госпоцце, 
ще ни вземеиl хляба (.:лед 2- 3 дни бачкане!' ", н:од,ощu 
се Дu.м.и·тър Емилов (38). един от xuгueNucmurne 
(в. ,,Нощен Труд'\ бр. 228, 2000, с. 8). 

кодошлия м. Разг. Под.игравчия. шегобиец (от тур. kod.o~ _ 
J. КлевеmNuк, доносн.uк. 2. Сводник по .отн.ощеиие 11а 
собствеJfа1па си съпруга). • Голям кодо,шлия е., сам.0 
8Ut{oвe разправя (БРР). 

колай Nареч. Разг. Начин. леснина, средство (тур. kolay - Сl>
щото значение). • Побърза да се зарадва беднил.т 
б1;лга.рuн, че .л-tу е иамерил ,кодал на глада (в. ,,,Нови
нар .. , бр. 217. J 997; с, 7). • Дружеството з,аср·амен.0 
от11.есл·о кола.я· и· бързичко оправило нещата (в. ,.Се.ц
мич~~ Труд'\ бр. 30, 2000, с . 21) . • Намира му се кола.,,_ 
и на 1пова , но е nQвечко хамалогия (в, ,,, Труд", Софu.я
иец, бр. 281, 2002, с. 4) 

комар .м. Различни видове хазартн и игри (от· -r·yp. kumar - съ
щото зн.ачение. от ар, .. ), • Певuцат·а дала .хонорар за. 
1'.омар (в . . ,.Нощен Труд"", бр. 79, 2000, •С „ 2:0). 

ко1\tар,цжия м. Човек, ко:йто обича да играе комар (от гур. 
kumarci - с1,щото значение). • Напуснах го, защото 
есuчк.ите н.и 11apu пропиля. Комар·д:,кия u пиян·ица 
беше (БРР). 

ко.мш1).я л.,r_ Раз2. 1. •Съсед. 2. Съседна дър;кава на Бъл rария, Qбик.Ii. 
Турция (от тур,. kom§u - съсед). • След новината. че 
rJUдaд.?1cuume ще имат за комш11я. Цу111·uн, селцето б:и
ло обхванато от паника (в . .,,Труд'\ бр. 307, 2000, с. 25). 
• Невръстна кр.адла от Никопол ще връща р.uба в.м,ес.~ 
то пари на 1'о.л~шии1 които обра до tиушка, с-ьобщ uxa 
11.левен.t'kи ченге1па (в. ,,.24 часа". б:р. 50, 1997, с. 32). • ,,Неф~ 
тохи.м" блокира ~,з·11.ос"Ь,n за ком~иии11~е (в. ,,24 час:а•с, 
бр. 64, 1997., с. 4), • Петко - CИl-l гра,бнал· лQвна пущkа 
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и тръгнал къ.м ко.,-,~шииr11е, но насред бип1ка111а r.:e иа
МС'сuл Ба.жко Илиев (в. ,,24 часа", бр. 48, 1997

1 
,с . 5). • Па

лестинецът напусн.ал работа и не с.л-1·ее да излезе ат 

дома си, п~ъй като коми1,иttт1~е го ск--ьсва-лu 01n подиг
равки (!В . .,.Труд•' , бр. 1103, 2000). • Ко.мшиип~е u дъщеря 
му Иванка, при коягпо .Jtcuвeeл 01n 3 г. , не взели на 
сериозно думите му. ,,, (.е . .,Новинар'', бр„ 222, 1997. ё. 2). 
• Бдиталнu коми1,ии се 1-1а1пъкналu на з:ловеща111а на= 
ходка и ,сuгпалцзцради полuцият·а {в . • ,Нощен Труд'\ 
б:Р- 82. 2000, с. ] 6). • Ko.и,uuur,ie плашат с глоби игра
чите на Стойчо Млад,еиов (в . . ,.24 часа",, 25.01 .2000

1 
,с. 28). 

• У комшии,пе му обаче све,тu крушка, в./Ul,оч,ен.а в 
акумулатор от ЗИЛ (в „Труд'\ 06,01 .2000) с. 13). • Трус 

,У КJ1мшии1.пе (в. ,.24 ч.аса'",, бр. 152, 2000. с. 1). • A}(Q ви
диш мечката Na кол-r.и1.ия111а в лозето, чакай я и ~ 
,пвоето (JЭ.. ,,Труд", 05.11 2000, с. 10). 

ком~цулук 1.-t. 1. Разг. Съседств,о по местоживеене. добри отно= 
шения ме·я<'дУ съседи. 2. Разг. ВратиL[ка между лва съ
седни двора З. Разг . . Иран. Съседна. д·ърлса1Ва на Бълга~ 

рия, обик.н. Турция: (от тур. kom~uLuk - същото значе
ние). • иАз и..м слагам и 110 мал,со пудра захар, топла 
вода и мае'', черпи щедро с идеи ко.м,иулука леля Ки
рилка от с .. Долна Диканя. (!j, .,Нощен Труд", 21 .04.-
22.04"1997, с. 6). • Калкан 1rомшулук разваля (в. ,,Труд"., 
бр. 1 З, 1998), • O,\ttбaшuu от комшJ1лука,, юруш към 
аркадашлък,1 (в . .. 24 часа'\ бр. 154,, 1997, ,с. 6). 

конак м,, 1. Ис,пор. Турско п,олиuейско и административно 
управление, 2. Осrпцр, Място за nреспие.ане nри Пiъту

ване в друго .селище (тур. konak - 20..1t.fl.A,f дом. дворец; 

подслон за Н.'ОЩJ1ва:н.е). • ДваАtа войници свалят от 
покрива на нон.ака 111урско1110 .знаме (в. ,,Седми ч:ен 

труд'\ бр. 5 1, 1999, с. 21). • Даде са заповед ат глава
.rпарuте 58 цигани, коип~о са намират З'аmворе11u от 
првди 5-8 дни· в ко,цака,, да се извадят и закарат 

посред н.ощ в дереm'() Чардашко и заколя,11 (в ,,Труд", 
бр. J 17, 2000, с. 21). 
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копой м. 1. Вид ловджийс:ко куче. което има силно о5онj{ние. 
2. Жарг.. Неодобр. Доверено J1Ице. доносник (от тур. 
kopek - куче) , • Той с'обuрал в къщата си цяло стадо 
хръ,тки .и копои, цеди ергелета кон.е и цяла тайфа 

измекяри, оръженDсци (лcaк1tuu), чубукчu,u ,и така 
нататъ.к (Л. Каравело:в). 

Коран м. С:в.ещ~tfа книга на ~юсюл.маните, която съдържа ре
лигиозното учение на Мо:хамед (тур. Кuгап - С'ЬЩ<J~rпо 

значеNие. от ар.).• Тя се съгласила мu,слен,о, ио след 
това цяла годи·на лилипутът я учил да чете корана 
на арабски (в. ,,Нощен Труд''. бр. 82. 2000. с. ] О) .. 

кория .ж. Диал. Малка гора, rор1'1' чка в рав.но място (от тур_ 
kor·u ·- същото значение). • ... той сам лично ли тр1l·б
ва да изпълни реи1е11цето на хаск.овскuте съзаклет
н.uцu, или за тая цел да проводц .хората на Бойча 
Русев, с~щuте он·ия, к.сuто съсякоха злите турци 
табаци в кория,па на .куция. Пе1пка.? (Ст. Заимов)_ 

кофа .ж. 1. Ламаринен или пластмасов Ц'liЛИндричен съд. 
2. Прен. само .мн. ч. Нещо в голямо количество (о,т 
тур. kova = ла.марuнен или плас:тмасов ц.илuндрuч.е.11 
съд). • Че·тирuма рабо,пници яхат J'ttтрамодерен. ка.
мион за смет „Мерцедес" шофьорът Ивайло Поnов 
го п.од,сцрва,. а пр,uлепоеuят екип се наст,анява до 

н.еlо на седалката. Но само до пър,вата ,кофа (в . ,~Во
ще11 Тр,уд"., бр. 228. 2000., с. 8). • В края на десет,ия ден 
обаче находчив С'осед се .се·т.ил да пусне п.ожарнцкар
нuте к.ран.,ове., а 84 семейства се .юр1-1-алu с туби и 
кофи кrьм мазето (в. ,,Нощен Труд", бр. 82, 2000, с. 4). 
• Ако абонат от БТК надплати сметка ,или 111латu· 
телефона си два пъти за един месец, трябва да 
изпише кофи ;1,1,асти.ло, за да си вземе парите~ ра.3 •. 
бра НТ във вторник от абонати Na компан.цл,па, 
(в . ,.Нощен Труд"", бр. 85, 2000, с. 4). 

кофар м·. Катинар (тур. kofair - същото значение) . • След 
то·ва дебелат,а дъбова врата н.а д~ебоя се силно npum
в·opu и голя,м ж:елезвн кофар увисна lia MaJiдaлomQ и. 

128 



(Ст. Заи·мо:в). • На другата сутрин1 когато отидох
М€ на учил·ище, ръж~дясалия.т кофар се .мъдреше в 

шкафа с н.якалк<> препарирани пожълтели риби и с 
халките от вратата (Ем. Станев). 

кофти 1. прил. Разг. Неодобр. За човек - лош , н,е.прия.тен. 
2. прил. Зз предмет или произведение .на из:Куство
то - лош,. грозен, слаб, •с ниска естетич:ес:ка стойност. 

3.. нapett. Лошо. неприятно . не.добре (от ту_р. kof = 

1. Кух, празен.. 2. Неве;;к:а, 1-J"еnросветен). • Имах го
тини мо„wентu, имах коф111J1. uзненtдд-ц,. имах кyrt 

аплодисменти. неполучен.и награди ... (в.. ,,24 'Часа", 
08.02.2000. с. 13). • Не напразно казват, че кагаm<> 
на ЧQffeк му е н.ай-кофп~ц, тов·а било бдус (:в. ,.24 
ч:аса ", 08„02.2000, с. ]3). • Един запис к.офнl,и, втори ... 
(в. 1,Труд", бр. 128, 20001 с . 5). 

коч м. Нескопен о·вея (тур. ko~ - същото зиачение). • Имаме 
си две овчи и един черен. коч (iБРР'). 

:куб~ ср. 1. Изпъкнала~ част на купола на цър ква; свод. 2. Прен. 
Теме без коса ('ryp. kubbe - свод, купола, от ар.). • ... и 
дано дошлите на Ро.ждес-тво в ,, Св. Ал . Невск:и " не 
бьдап1 посрещнати 01n забулените му в найлон кубе
та (в. ,,Труд,'\ бр . 307, 2000., с. i l). • Д:жuм Кери се 
подвизава с .голQ кубе (в. ,,Тий:нейджър Love'", 1999). 
• Като се наведе, му лъсва тем,е,по, абсолютно .~рбе 
(.в. ,.Труд.'', бр. 128, 2000, с. 5). • Любuмецъ.1п на девой
ките Владо А.мпов - Граф(l. се nодстрига в стцд 
Слави Трифонов з·а новия си клип 11Глава'\ без да се 
при111есн/rва., че н.я.ма да г.а xapecвaJn 1(_vбе (в. ,.Нощен 

Т'руд''. бр . 123,, 2000, с. ] 6). 
курабия ж. Вид печенй сладки от брашно, захар и ЯJйца (-ryp. 

kuraЬiye - ,същото .з-на чение. от ар.). • Икон-омuчни 
курабии (в . .,Семеен вестникL', бр. 6, 2.000, с. 1 П ). • Мла-· 
дuят Пдасид<> Доминго се подсилвал с нашенски «у·~ 
р·абиii.ки (в . .. Жълт Труд''. бр. 43. 1995. с . 22). 

курб»н м. 1. Животно., заклано :като хке·рт:ва за :Здраве. 2. Го
щавка с животно, заклано като жертва за здраве. 3. Яс-
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тие, което се приготвя за такава ~ ·ощав1<а. 4„ Прен.. Не 

винна жертва (тур. kurban - жив·о111на. 1аклано кат·о 
.жер.тва за здраве~ от ар .} . • Две овце "J'f16aн щ,е под
силват страстите от cnQpmнume ,състезания и кон

цr::рта (в . и24 часа'\ бр. 94, 2000, с. 2). • На moзti' де.н 

се прави курб,а:1t от агнета. който се изя:>1еда <>m 
цялата общност (в. ,,Демоrср.ация•\ бр . 120, 2000, с. 24). 
• Вчера с.утринта все още .,1cuFJo а.гнсппо Белка вече 
бе обречена да ,стане н.урбаи эа Гьоргьовден (в. ,.Труд'\ 
бр . 121, 2000, с. 5). •• Доганово стори курбаи за свет·е
ца си (в. ,,Труд". Софиянец, бр . 298, 2002, ,с. 3). 

курдисв.ам несв. (курдисам .с:в.) Разг. Неодоб11. 1. Натъкмявам. 
нагласявам, разполаrам се. 2. Навивам часовник (o"r 
тур . kurmak, турско мин. вр . kurdu - С'<Оздавам. осnо
вавам, нагл.ася·вам) .. • Туй човещина ли е? За.що ме 
м?1чат тъй, какво бива санким и на мойта маса един 
зв-ьнец да кррдис:аm, голя.м,а работа ли е? (Ап . Кон
стан'fино:в). • Задават се првдсрос111и парл,амеkmарчu 

избори, а затов-а сще от~с,е.га болгарскuя,п народ след
ва да «ypдltca кантара си 81:JЗ/vtо:ж:н.о най~прецuзцо 
(в . ,,Демокрация '', бр . 50,, 1997, с .. J 1 ). • Сега 11'ёК 'l<ур
д.исаха няка.к.ва си блла кни.га (в. ,,Вес1·ник з.а женат.а'' t 
бр, . 52, 2001, с. З). 

ку,Рназ. м. при.л. Разг. Смел, ре·шителеR (тур. kuгnaz - .-кит-ьр, 
лукав). • Много кур1lаз ергеиu одобр·u:х:а с.·,прц.нн.оmQ 

\ 

и хрумване за тар,сеие н.а жених и се явиха на кон-

курс.а (Столи-чен печат. 2000) . 
.курluум м. Къ,сч.е олово и.ли друг мет:а.л. което се поставя в 

гилза с избухливо вещество„ за да се из.стреля с пушkа, 
пистолет },f др .. (от тур. k.urfun - nampoN). • Столича
нин рапен от куршум (в. ,,Труд'', 08.1 I .2000, с. 40). • Ре
к:етьорскu нури.1,ум е.д.ва не _уби пеленаче (в. ,.HoщefJ 
Труд", ,бр. 4, ] 995). • ь·uвщ по:»<:арникар за1прц .м.лекс,р 
l.' два ку_р~иума в главата (в .. ,,Нощен Т·руд~', бр. 77, 
2000. с. 7). • Убитият' с три куршума бизн.ес:мен дr;pu 
вързал а.партамента си къл1t СОТ, раз.казах.а снощи. 
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пред „нт·· по,пресенuте от случилото се съседи на 
м.1:,ртвuя м-ьж (.в. .. ,.Нощен Труд"", бр. 79, 2000, с. 8). 
• ЩQм Маслев изкачил първата стълба, mpu,ne по
редни курu,ума са г.а покосилц на мяс1по (IJ . .,Нощен 
Труд", бр .. 79, 2000,, с. 8). • · Куршуми,пе н.а стрелеца 
пробили стъклото на леспuчеЙl:ката •• Нuв.а· ", е.д·uни.ят 
Qm тлх вл·яз1:,л и излязъл от дясн.от·о рамо н.а 35'-го

дишния .горски Валентин Желязков ,(в • .,24 часа", бр. 90, 
20005 с. 4). • Той се прострелял. от упор в сърцето, 
куршумъп1 ё ед11 и, noituн.aл. е ве,дн.агд., с-ьобщиха о.све
до:Менu (в. ,,24 ч~:са", бр. 1 J 2~ 2000, с. 12). 

кусур м. Раза. Неодобр. 1. Недостатък, лоша черта на хар,ак
тера. 2. Вин.а,, rрешка. 3 .. Количество, !Което е :в повече; 
и нещо отrоре (тур. kusuir - нед·остатък, дефект; вu
н.а, н.е6режност, от ар.) . Фразе.ол. ,.Не връзвам: ку= 
сур" - не обръщам внимание на нечии недостатъци. 
• т·олкСJва много факти за далавери, грешки и нека
дърпост бя~~а изнесени, 'te няма ну,жда някой специ
ад1iО да посочва кусурип.~е fJ'a СДС (в .. ,.24 часа". бр. 107, 
2000., с. 9). • Тази амбициозна ро;;ова картина има 
два куё)'ра ... (в . .,24 часа'\ 20.12.1999. с. 16) .. • Че .u;1r1.a 
такъв закон за възмездиiто, мож·а.х да открия едва 

след 70 и кусур години живо.т на тая. грешна, но· 
прекрасна земя (К. Попов). 

кутсуз (куцуз) м~ неизм. Разг. Не()добр„ Лиnса на късмет (тур. 
kutsux - с-ьtцото значение, от kшt = С'Ьдба, щac11iu.e). 
•· К,рп~суз подгQнu Се.в.да и Вальо Сп·асови (в. 1,24 ча= 

,с.а". бр. 225, 2000, с:. 28). 
кутсуз, -иц (котсуз! -·пп) м, Разг. Човек, който не носи късl\,rет 

и причинява неu._tасти.е (тур . kutsuz: - същото значе

ние, ,от kut ·- съдба, щacrnu·e) . • То да .ги ловиш, нейсе, 
ами само пла.шииJ жu·вопzинкuте ... - Като ходя· с 

так'Ьв к:01.псузип като т·еб! (Ел . Пел ин). 

кутсузлия м:. Разl. Неодобр. Човек без късме'f, Еtеwастен. зло
чест (от тур. kutSIJZ - който 11.яма или не носи .1<.ъс.1w.е,п). 
• Той е изввстен сред колег~rте си с прякора Вълшеб-
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ни.я сп~релец като най=запален, 1-1а u най.-голя.л1, кут

суэли1L ,сред ivtuлucmpume (в. ,,Труд", 11 .1 2.1998). • Во
енният- министър е щастлив 1су1псузли.я (в . .,Труд<\ 

бр. 2711 1998, с . ] 4). 
кутсузлък .м. Разг. Неодобр. Липса на късмет (тур . kutsuzluk _ 

същQ1nо значение). • Ку11~сузлукь.1п на год,uната мо
,же да е тесrпено топ.че с форма иа фу111болна топк.,а 
(в. ,,Труд'', 29. J 1. 1998). 

кушнп .ж. ] . Надбягване с кон,е на празник. 2. Сума·гох~. 3,. Жарг. 
Шега, подиrр.ав.ка. весеµба (от тур. ko§u - п.репуска1-1е; 
над1бягване с коне). • А тез·и., l(()um·a им.ат .гол.я..л,r,а 
амбиция д4 .ях1,ат едн.а куи1.ия и да се понесат н,.ап
ред. нека да го напра-вят (БИТ, Канал 1. Добр·о утро. 
013.03.2001 ). • ЗабелеJ1сет.е - все -едно; че став,а. думц 
за nя'каква конска кушuя на Тсдоровден. с н·аград1ен 

фо1tд една ,оница и едн.о буре вино (в. ,, Труд", бр. 133~ 
2000, с . 12). 

куюмджин J\f. Златар (от тур . kпyumcu - сащота значение). 
• И се разпоредили. На куюмд:ж:ии1112 - · ня.к.огаш,1,tи
те би:жу,тери-възло,Jl.сuтел и да uaкuntяnz руската Ц,СJ
рuца с „един цuфт обици и 'fдн.о гребен че за отзад 
на глава,па" (в .. ,,Жълт Труд'\ бр , 21, 2000, с . 21). 

~ъ.на ж. Вцд растителна кафяво- ч:ервена боя за коса и за .11окт11 
при някои народи {тур. k1:na - вид растипи~:лна каф.я.-

во-ч.ервена боя за коса). • С къ.н.а „Нефер,пu.тц н KQ·

ca1r1a ви сптава здра,ва u л ·ь,с1<ав-а ... (Ре:клама) .. 
къносвам несв. (къносаl\1 св.) Боядисвам с къна .(от тур„ k1n:~ _ 

вид рас.:тuтелн._а кс1фяво-червен.а боя за коса). • ... и е 
крак. с последния пис-ьк на .1\tодата е кън.осал в чер
в,ено PJlCUme си къдрици си·з столични я· печат, 1999). 

l(Ър .м. Ниви, ливади, nоле (тур. k1г - с-ьщо1по значени.е). • Къ
рь1п бeiue пуст. пътии1ата безл1од 11и (К . Ко.нстан
тинов). 

_кърмъз Jvt. Червена боя , добивана о,т изсушени :насекоМJ.t, кар
МJ-1 Н (о'Т' тур. k1rm1z1 - череен, ален. PYA"-eJ-L), • ... и ireлu.яrn 
червен. сякаш кърмьз е полял н.а главата си ... (БРР) . 
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кърсерд;\р м .. Осто.р. Турски начал:ник :на полска нл.и селска 
с1·ража (от тур . k1r - поле; u uвu и о,г f:!epc. serdar = 

гла,в,а.тар, войводц), ,е .Ген . .Ва.силев: Въоръжо.ва.т се 

.l{amo «'6рсердари (в. ,~Труд'", бр., 294. 200]. с. 2). 
късмет м. 1. Съдба, ~по.:rrука. щастие. 2. Щас·rлива случайност. 

3. Листчета. които се теглят при жребии и носят някак
ва печалба (тур. k1sщet - същото значение). • А орис
ницата uл.t - първата дама А н,пон.цна Стоянова да 

u.,w до1Lесе кьсме,п, поне- като своя (в. ,, Труд'\ бр. 345, 
2000. с , З). • Кьсме111 извадиха н4шuте моряци от 
кораба 1.,Водолей· 1" (в. ,,24 часа", 22.01.2000, с. 1 О) . • То
зи кам~,к, наречен аще бер.пщайн, се носи като а„иу

лет эа 1с1,сме11~ срещу вс.uч.ки. злини (в. ,,Нощен Труд'\ 
1бр„ 79, 2000, с. 14). • Десет·uна години 1-tocu.x един чер
вен конец, който някаква баба .м и върза за зд1раве u 
кь,с-.м.е11z {в, ). Всичко за всеки .. , бр . J 7, 2000, с. З}. • Чу~ 
пих се ат Kl>ЩtJ да търся късмепzа (в ..• ,Лична драма". 
бр. 18, 2()00, с. 2). • Д'Ьрпаха касмепzи от музикална 
ку,тuя (в. "Демокрация", бр. 120, 2000, с . 24). 1• Къtм.е-
1пь1п е .Решаващ (в, ,,Сега'\ 24.10„2000~ с. 22). 

къеметлit:йка .ж. ?аз.г. Жена, на ко~то и върви в. живота; щаст
ливка (от тур. k1sm1et·li - ,щас.тлив) .. • Радвам се, че 1-1е 
.сьм умряла в клинuка1па за абор111и. Голя.ма къс

ме,плий.ка с7,,м (а. ,.Всичко за всеки ", бр. 17, 2000, с:. 4), 
• Това е гол.ям 1с-ьсме11·r за нея., rn-ьй като отдавна 
мечтаеще да отиде в Париж:"', сподели госпожа Сне
жина Чирпанлuе.в4, майка н.а къс11-~е111дийката (в. ,,24 
ч:аса'', бр. ] 12, 2000, с . 40). • Аз С"Ьм най-голямата 
къс.ме,пл.ийка на земята (сп. ,,EVA", юни 2000, с. 8.0). 

кьсметлийски, ·а п.рил. Раз'2'. Който се отнася :към нещо, .свър
за1tо с неочзFСвана сполука; щастли.в (от тур . k1sm~tli -
~цастлuе). • Ловата 2002 година задълж·ително щ.е 

,е no-кьcмe11zлuiicf{q Qm старата (в. ,, Вестник з-а жепа

та", бр. 52, 2001 , с. 2). 
късметлия м. Разг. Щастливец. Човек, на когото му върви в 

живо,та (от тур . k1smetli - щастлив) . • Козирози.те -
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късме1плии в любовта (:в . ,,24 qaca~', 07.01.2000). • След 
томбола «r,сметлиип~е ще палучат една голям·а наг
рада (в. ,.Нощен Труд~\ бр . 77. 2000. с. 3). • Новият 
къс,,1неm.1111я .забогатя с 950 000 iJoлapa (IВ . .,24 часа", 
23.02.2000,, с. З2). • Кьсметлия е Батето, късмеmлил! 
(в . ,, Труд'\ бр. 1 J 9, 2001, с. 37), 

кът прил. неиз.м. Недостатъчен:, в недоимък, дефицитен (тур. 
k1 t = същото зн.ачен.uе. от ар.) . • Чу,ждеикu,те по 1-1.а
шuте кypof)mu били вече къ,п и не се ръсили за н.а
ш ите момчета ( в .• ,24 Liaca'\ 1 2.12.1 998). 

къч .м. ]. Задната част от тялото на хон, магаре. 2. Прен. н·е
очакван удар (тур. k1,; -задната част ст тялото н.а 
кofi, магаре). • Не, това н.е е тенекия, а отпечатъ,,;с 
от .кьч по челото иа 'Нашата атлантическа содu

дарпост (в. ;,24 ча,са", OJ .04.2000, с, 9). • Магарето и 
журналиста по ньчов.е,пе u.1e ги познаеш (в , ,,Вестн:ик 

за жената.", бр .. 30, 2000, с. 3). 
кьок м . Диал. Rоре:н, род (тур. kok. - корен, основа. начала, 

произход; бр,ой). • , .. н,ишан няма да ocmal'ie otn кьока· 
m,u = всички ги ,изтурчвам - чу ли? (Ц. Гинчев). 

кьопооJrу ср„ Са.пата от печени и нарязани патладжани с че
сън, оц,ет и олио (тур. kopoglu. - 1. Подлец·. 2. Хитрец ). 
• Княз"hm u:1бр·t1.л ма.са до oumpuнa,na на заведение
то u опитал м.а.лко к,ьопоолу, сле.д коет,е> хап1;а,д 

caлarn.a „Гр.озд" ... (в . ,.Нощен Труд", бр. 85, 2000, с. 5) ,. 
• Гостът гази кал, за да опита катък и кьопоолу 
в ·чукурово (:в . ,,24 часа". бр„ 73, 2003, с. 2). 

кьорав прил. Разг. Чов,ек, който недовижда, сляп чо.век (от 
тур. kor - 1. Сляп. 2. Задънен . . З. Неост-ьр1 тъп, от 
ne·pc .. ). • П опрогледнах, ама след шесп1 месе,ца 11а к 
С."оМ <:и кьорав ( в. ,,Сед,мичен Труд'\ бр. 22, 2000, с. 4). 
• Можеш да си осакатен от природата плужек 
uзп·ълзял omlope - в парламента~ и nJ)M'?.1KRaл след 

себе си пълчища кьорави и кьопави братовчеди, м~а
фuоти, дег.енерати, м:ай.муни към Хаяаа.1-1а на благо
денств.ието (в. ,.Нощен 'Труд", 2000, с. 6). 
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.., 
кьоравото нареч. Винаги членувано. Разг, Ситуация на нео-

чаквана печалба, придобивка (от тур, kor - 1. Сл,1111. 

2. Зад1;,н.ен. З. Неостър, тъп, 01rnepc.). Фразеол. нУдари 

(да удари) ~<ьоравото" - голям, пеочаквая късмет. 
• Фирма ,,. Куцо и· сакато " m"Ьpcu да удари кьораво~ 
rno (БНТ. К.ЗJЕал. 1, НЛО, 05„05.2001). • Частиuят· ка

нал удари кьоравото (в. ,,24 часа•~., ,бр. 2, 1997, с, 9). 
• Обаче докато държавата потъваш,е, Темида се 
правеше на сляпа, за да .мо.ж·е шепа u,aшu другари да. 

.1дар,н.т кьораво1110 (:в .• ~Труд'\ бр„ 38, 1997, с. 1 ) .. 
' ' 

кьоркютук прuл. Като д'ЬРРО, вдърве~ (от тур. 'kiir - 1. Сляп. 

2. Зад'о<нен. З:. Неостър, тъп, от пере. и kutiik - 1. Мяс
то с кнu.ги при Високата порта, където се записва 
ли докуменпzu,пе;· главен нотариат. 2. Пън,, дь.пер}. 

• Иначе новият век м.ма да н.u' пусне в предедuте сц 
дори .да посрещнем 1 януари 2000 годин.а с всичката 
т-ьржес,пее.ност, на коя.то сме сп·особни и:ли по стар 

балкански обичай кьоркютук ,.,трезви" {Халис Окан). 
• Любомир Стоя.ков (28 г.). кьоркю111ук пuя·н, ругаейки 

ченгетата, от·к.аза да даде документите r:u (в. ,.Тру,д". 

Софияне,ц, бр. 203•. 2001, с. 8). 
кьорсофра :ж:. Разг. Неодобр. Гощ.авка на аванта., 3а чужда 

сметка {от тур. ko:r - 1. С.ляп. 2. Задънен. 3. Наостrьр, 

m?Jn, от пере„ и sofra - 1. Ниска, кръгла маса за хра-
1-lене. 2. Прен. 1'ра.пеза , гощавка). • .Една общоградска 

кьорr:о.фра вдига рейтuига,, особен.() при мажорита 

рен избор (в .. ,,24 часа", бр. 330,, 1995, с. 8), • С пищ'ен 
коктейл cuoщu в залите на :цеитралн.ия во.ехен клуб 
няколко стот,ицu иашеис·ки политици. чужди дurz-· 
ломатu и традuццонн.u гювечарu па кьорсофрип1е 

,омеша.ха питиета, хапки и атлантuч,ес:ки мераци 

след гсдuшната външ.ноп:олuтuческа лекция на пре

:Juдента Ж. Жсле,в (в, ,,Нощ,ен 'Труд'\ бр . 76, 1995).. 
к~.орфишек м. Раз.г. 1 .. Заблуден патрон. 2. Прен. Неодобр. Лъ

жа1 бл·ьф (от тур. kor - I . ,С.л.яп. 2. Задънен. 3. Неостър., 

тъп, от пер,с. и fi$ek = саморъчно приготвен nampo1·t, 
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който се пъ.лни с барут, сачми). • Оказа се. че „по
верuт·ели.ата информация" е к.ьор·фиu1ек за лек.о&ер

нитЕ родители (в. ,,Труд~\ бр . 108, 199'7, с. 32). • Два 
къорф11иLек.а - едпа. цел (в . .,24 ч:аса", бр „ 80, 2000► с. 1 О) . 
• Червена крава· се оказа ньорфи1нек (в ... .,Труд'\ бр. t з. 
1998, ·с . 26). • Нищо чудно новината за преврата да 
излезе кьорфишек (в . н24 часа", бр. 80, 2000. с. 9). ,. 0 'nl!
paцuume „КQмар " още по еремето на Банев се оказаха 
кьорфишек (в. ,,24 чаеа"., бр. 80, 2000, с. 10). • Опозици
онно сuнц кьорфииtецu (в. ,,Труд", бр. 200, 2001, с. I ) . 

кьорвам .н:есв. (кьоря св. ) Жарг. Гледам (от тур. ko.r - 1. Сляп. 
2. Задънен. 3. Неостър, тьп, от пере.).• Вместо това 
о. з. мuнuстър3m се из·живя като начал'l,LlК - освет

леNИ(? на сп:екrпакдо, в ко·еrпо ние кьирих.м,е с мигане 

(в. ,,Нощ,ен Труд", бр . 88, П 996, с. 7). 
кьосе ср. Човек без, брада и мустаци (тур. kose - с'(}щото зна

~tенuе, от 1.1ерс.) . • Не се бр"Ьсnе, щomQ е кьосе. (БРР). 
кьотек(кютек') м. Разг. Неодобр .. Ирон.. Бой.1 побой (тур„ kotek -

същото значение).• Мощен кьопrек пред ,, Све.тц Ге~ 
орги" (в ... Ноtцен Труд". б:р. 154, 1997, с. 16). • Голл.м. 
кюп-~еl( си спретнах.а „ Септ.емврu 14 и „ Слънчев бряг" 

тази събота на стадиона в Красна поляна (НТВ, 

Спор·тен святt 19.1 1.2000). •' Отрядът бил н.а:яено 
точно кого ,да издирва и кой да изяд,е к.ьотек (IВ . .. liо
щен Труд", бр . . 85, 2000, с. 5). • ,, Со кроце; со бла.го и 
со малко кьо.1J1/!!(" ·- nJJучuтел·ен филм з-а фут,бQла у 

.Бургаско (в .. ,,24 часа'". бр. ] 08, 2000, с„ ПЗ). • Cnunaл· 
' .я µ так-ьf! кютек и метнах, че ще ме помн.ц цял, 

.живот (:в . ,,24 часа'\ 16.01 .1999, с„ 13). • З,ащото б'ъл
,гарttнът достать, чн-о го бие .'Jк:uвотът, та и и.а ек

рана да има к1vтец.и (в . .,[{ощен Труд'", бр. 154. 1997 
' с . 3). • Подстъпите 1С'оМ Шам11ион.ската лига бяха 

заеард,ен.и ()m комшиите, които се (jлха зарекли, че 
б.ез кьоп~ек няма да се дадат (в . н24 ~аса' 1 , бр. 211,, 
2000, е. 14) .. • КН)•Меко111 на „Герена t• е. ,безспорнuл.,11 
но.мер 1 (в. ,~Труд'', бр. 119, 2001 , с. 37). 
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кьоше (кНJmе) с:р. Разг. Ъгъл (тур. ko§,e - С'ЪЩ0f11() зна чение) от 
пере.). • Клуб се прави в къи1а на кьоtие (в,. ,.,Жълт 
труд", бр. 14, 1997, с. 32). • Много пияници, омаяни 
от алкохQла~ умира1п от сп1уд по кьo.rue,"iania в гра
да (в . . ,,24 ча~а", бр. 36, 1997, с. 8), • B'pa:Jicдama на 
Сокола (Доган) предвеща·ва буре не толкова в пле
нарната зала. ~ОЛl<ото в пленарните к,ь ,Qu1.е1па ... 
(в . .,Труд''. 02.04.1 997). • Няк.агаш.ната мома се тру~ 
дела във· ,, вечнаn'lа" ц денонощна аптека на къоше1110 
на улиците „Алабин" и J,Витоша" (в. ,,Шок"", ,бр . 18, 
2000, с. 4) . • Ведн':Ь:ж:: го бех н·атuс.нал в кюшето, 
ще_-,;а да му uзгорлп1 бушоните (в. ,.Седмичен Труд", 
бр„ 22, 2000, с , 4). 

к.ьошка ж. Ос111ар. Издадена част нrа къща; лека дървена кръгла 
111ли Чiетвъртита постройка в градина или др.; павили

он (от -тур„ kо~к - ля.тн,ц к1,,ща. вила1 от пере.). • Се
дяха в кьошка. nue.~a кафе и говореха за корана 
(А. Дончев) . 

кюлче ср. Къс претопен метал - мед) .злат,о, сребро или др. 
(тур . kiil~e - .пръчка, буца O'rn .1иетал) . • От мини 
Перник .л1у .пращаха кюлче1па, падучени в, л·абораmо= 
ри.ята (в. ,,В,естни.к за жеяата'\ бр. 30, 2000, с. 5), 

кюмбе ср. Остар,, Ламаринена печка на дърва и въглища (тур. 
kumbet - съ.що.тс значение). • Кюм,бе1110 палеха са
мите дежурни ... (П. Здра,вкое). 

кюмюр м. 1. Разг, Въrлища. 2. Жарг. Обидно Негър (тур. 
komiir = въгл11ща}, • Но скарата си е ·скара, а дали 
огънят пламва от събрани в гората клон.и или Oiti 

купешки «юмюр,, ,е все f!дно (в. ,,ВестнJiк за ж,ената", 
бр. 19, 1995, с. 11 ). • КюАt.Юрь1п iJ дървата - спаси 
телната алтернатива на n'apнomQ (в. . .,Труд''. Со
фиянец., бр. 283, 2000, с. 3). • Божидар не загJ,бu и 
мuн)1тк.а - mJ,1naкcu J(Jnu 7 тона кюм,ор и един ка-

мuон дърва (в. ,; Труд·\ бр. 226, 2001 ,, с „ 12) .. 
кюиец. м. J. Ламари:нена тръба за отвеждане на дима or п ечка. 

2. Широка тръба за канал}lзация. З. л1н. Жарг. Ирон, 
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Вид панталони с тесни, nрилеnнал·и по краката крачо
ли (от тур. kiink - гл инена водопроводна тр1,ба). 
• Трябва да поч..и.стим ат· са.жди ,rюнци,п..е (БРР). 

1
• Какви са тия кюнци, дето си абула? (БРР) 

кюп .м. Делва, бъчsа. голям глинен съд (тур. kup - С'ЬЩото 
эн.ачеиие) .. • Именн.о защото всички са в кю•па. чер
вените не си отварят устата да кажат r{акво ста 

ва по мит1-1,ицuте (в.. ;, Сега'', бр. 127. 2000, с , 13). 
к1осr1е ср. Остатъци от сем,ена на маслодайни растения (тур . 

kiispe - cъщD.tno значение; от пере.). • Това важ·и за 
всички видове качам.ццu и кюспе,,,.а, защото в сtnу
дена еода т·е се раз·тварят мн.ого по-бавно и отде
ляните ат тях аромати не се разн.асят r-~адалеч 

(в . .. Труд'\ бр . 79, 2000, с. 27). • В цеха се npQuзвe;>k:дa 
олuа и 1'Юtne (БТВ. Новини. О 1.11 .2002). 

кютюк (юотук) м. ] . Сух пън. дънер. 2. Лрен. Обидно Нед,одя
л.а н. тъ:п чове.к (т_у·р. kutuk - 1. Мяст,а с лнигu при Ви

соката порта, к.-ьд.е.тс се записвали докJ,ментuте.- г.11,а

вен. нотариат. 2. Пъп; д'Ьнер) . • На.прави Q•m т·озu 

к1оп1юк една. кукла ... (в. ,.,Де.1v1окрация'". бр . 49, :I 997, с. 24). 
к1офте с.р. ] . Мля-но месо, объркано с подправ1<и, оформено 

като питка и изпържено .. 2. Нисък и дебел човек (тур. 
kofte - мл.яно месо, об-г,,,ркаffQ с подправки, оформенQ 
кamQ питка и изn'l1рж:ено). • Алuсия Сuлв-.ьрст,оун 
приличан.а подскачащо 1(1оф111е (cn. ,,Хай :клуб'\ бр. З, 

]998). • Тя с:е о.правда, че не яде депутатски· кебап
чета u кюфте1.па, а само банички и кu_флu (в. ,,24 
часа·\ бр. 80, 2000, с. 3). • Тесните помещения, които 
прu1стлват желаещите да u-зпъл.нят важни.я , .. и 
граждански дvлг, ухаят на чесън. и кюф,пеп~а (в . ,,24 
часа'\ 01.02.2000, с. 6). • Майка Терез.а па тениса JJ 
наrе· иска журNа.л:истите да си зат.ворят оч~ипе за 

народните. кюф1n(u.11а ,;а депутата (в .. ,,24-часа", бр. 80, 
2000, ,с. 1 О). 

кючек (кь.оч·е.к) м. Вид турски танц с харэ1<терни извив1<1.1 :на 
тяло1·0 и tцракане с пръ-сти (тур . ko~ek, ·g:1- млад ,naJ., -
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цьор в э,сенск.u роли). • ,.А 1 н.е играя «ючек за опип

ван.е и попипван.е. Аз правя изкус:111во·\ разясни пред 

~,НТ" Надя (в. ,.Ноu~ен Труд", 13.11 .-] 4.11.2000, с. 24). 
• ОбuчаJ'и да кърша кючек сред боляр1~ ... (в. ,,Ноще!Н 

Труд". бр. 230, 1998, с . 9), • Слвдо.вателJ.JD .можем да 
допусt{ёМ, че „ поли,пuците", пристрастени к~,м к,о

чека; са л .uбералµ, NO не обu1сновеии, а 0111 Радикал

либералната партия (в. ,,Труд''. бр. 127, 2000, с. 16). 
• Аз н,е зная дали има. неща .по-гнуснаво и нещо по

оmвра,пителыо ат гореспомена,пuте кьочеци (Л. Ка

равелов). • .,Един 110.лuцай уби най -добрия си прия 
тел. като стреля., до.като играеше кюч.ек, и uypшy

M'om рико,шира". спомни си ром (в ..• 24 часа". бр. 283. 
2002~ с. 6). 

кюче1'чiliка ж . . Разг. П адигр. Неадобр. Излълнителка на кю
чек (от ryp . koc;ek, -g1 - млад rпа,,цьор в ,к:eRt;кu роли). 

• Дъжд от пари за кючекчийка о,п НА ТФИЗ (в. ,,Но·
щен Труд,", JЗ.11.-14. J ] .2000, с. 24). • Въпреки плът
ното н.ежн.о присъствие до сабе си през цллата нощ 

Сюлейманоглу се кефеще на 1npu засукани кючек
чи.йки, ко~апо не се отделиха нunzo за секунда от 

негQ (в . ,,Нощен Труд'"., 6р. 84. 2000, с. 12). 
:кючекчuя м. Раз.г .. Неодобр. Танцьор ~ човек, който из:пълня.ва 

:кючек (от тур. kotek, -g• - млад ,пан,цьор в .;;н.:енски 

роли). • Не лtога да понясям кючекчu·ите! Виж кю~ 

чекчийките хващат око.... (БР'Р). 

кючекчийски пр,ил„ Разг. Не~адобр. Който се отнася до кюче:к 
(от тур „ ki:i,;ek, ··g1 - млад 1панцьор в женски роли). 
• Пос:·ле запо,ч.ват ,да к11рш,а1п тела в кючекчийски 

ритми (в. ,,.24 часа{\ Неделя, бр , 283, 2002, с. 1 ). 
кяр м. Разг. Печалба, oблairat сметка (тур. kar - същото зна 

чение-. от пере. ka.r - заuя.тие. труд).. • В суматоха
та в евро.то Б'6л~арил ще е на .кяр (в. ,,,24 часа·-, 

04.01.1999, с. 15). • ДJJуг кяр явно няма да има, но 
поне ще спасим здрав,-1ата реформа (в . .,Труд'\ 
бр. 130, 2000, с, 1 ). 
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лакърдия .JJC. Разг. 1. Дума, приказка„ 2. Новин;а, клюка (от 

тур . lakJrdi - ду.ма, рец, слова, говор. ра:згооор). • Ши
козно1по заведение н С-ь1оза н,а българ'Скuте худож
ници бе-ше пълно с nиflчи 1•1а кафе и чер;,а бира, к.ои ,
то ра~пуска.ха с лениви ла"ърдиll (в. ,,Нощен Ш·Ок~', 

бр. l J, 2000, с. 2) . • Дрън-др-ьн, ~резuдентски лакър
дии около кърва,воm() кладенче„ дето :Jаклали нявга 
Бен.ковски (в . ,,Вестник за жената'', бр. 22. 2000, с. 2). 

л,аладжия м. Шут. смешник1 бърборко (от тур. lala = бавач, 
възпитател на дете; прен. смешяuк, бърборко; от 
пере.). • Тоз лаладJ:кuл ще изтърси пред BCljЧku: ле~ 
жu си чов·екът и не ще да знае" че и1,-сам·е годишпо 
сьбран ue (Ив .. Петров)_ 

лал•е ср. Пролетно цвете от с,ем:ейство лилиецвет!!iи 1С едър 
чашковиден цвят в жълто. 'Червено и др. (тур. litle -
с-ь,щото з·наченuе, от ~терс .) . • Л~tцето му е об'орнато 
къ,м запад. нашарено е с разни шарилк.u: сuн.каtЗu 
гроздове. червени к.apaм.фullu, трендllфuли. бел·u и 
:>1с0лти лалеп1а, u3рцсува·н.и по, дебърск:u вкус {Ст; За и

м.ов). ,1 Лале - искр·ен.о обяснение в л,обQв (в. нВестник 
.за ,кената", бр,. 22. 2000. с. 21) . 

л·аф м. Разг„ Дума, приказка (тур. laf - r;-ьщото з.иачение, от 
nepc.). • Лървuя,т заместник на Черно.м::ирдин си u·ма 
коронен даф, ко.йто .му помага в 111руднu мамен.ти 
(в .. .,Жълт Труд'\ бр. 29, 1997. с. 10). • Пак се кa'flJtm да 
управляват със стари лафо«е (в. ,,24 часа/\ бр. 39~ 
2000, с. 10) .. • И m'ой, в началото с:ьдбата ни събра 
на баскетболното игрище и от л,аф 11а лаф, ето ти 
то: н.ачад (J/110 на едно велико npuяmeлcm6Q (в. t,Лич
на драма". бр. ] 8~ 2000, с. 3). 

лафаджirя м. Разг. Пренебр. Човек. който rов·ори nразн.и пр,и
J<а31<'И (от тур „ laf - д:ума, пр,uказк.а,, от nepc.). • Не с:е 
.махнаха и як.мте пиячи и ла:фад;,,сии като Янко Ста-
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ноев и ДQ1,чо Цончев (в . .,24 ча,са'', София. бр. 131, 
2000, с. 7). 

лаф~моабет Ju . .Разг. R рон. Весели, сладки приказки, раздумки 
(от тур. l.af - дума, приказка и muhabbet - 1, Обич, 
приятелство. 2. Инти.мн.а беседа. от п:ерс .) . • То.й 
,06аче не трябва да б-ьрка ме:ждународнип1е срещи с 
добре uз.eecmRume дpJ'Ji('ecкu траг€дuu и сладките 
лаф-моабеп~u с·лед успеu1ни ловпu uзле,пu (в. ,.Де
мокрация"~ бр . 292, 2000~ с. 7) . 

леблеб,iц ж. Печ~еЮt зърна нахут (от тур . lеЫеЬi - същата зна
чение). • Чуждестранна фирма купува (изкупува) б-ьл 
г.арr.:ка леб.11ебцл - ядлива, реколта 2000. дuаме111,'Qр 7-
7,5 мм ... (в. ,,24 часа", Малки облв.11 Ill, бр. 206. 2000). 

левент прил. Висо:к и: здрав 1 аилен млад мъж (тур. levent -
crnpoeu, .1дpaFJ човек., 11ървоиачал1-(о плепиик: orn Близ
кия изток). • Хаджи Ставревuте синове ta родопски 
левенп2и ... (Ст. Заимо·в). 

леке ср. 1. ПетJfо върху дреха или предl\1ет, което не се изпира 
или npeмaxRa лес:но. 2. Жарг. Об:uдно Не11очте11i,, долен 

човек. под_лец1 мерзавец (тур .. ]eke - n.etnнo върху дре

ха или предмет, което не се изпира или прел1-а::-<ва 
лесно). • Ня.кои мисл·.ят, ,че сьм леке (i8. ;;Труд·\ 
05, I 1.21000. с. 5). 

лекелиu прил. Разг. Изцапан с лекета (от тур . le·keli - същото 
значение) • В грJ,пичкаrпа беи1е и KQMJ(,()8 в своя с,па.р, 
из.носен и ле«е11.ив балтон (М. Кремен). 

лобут м. Диал. Бой като наказание. пердах (тур . lobut - 1сьсl 
дебела· mQяг·а) .. • Освен скъсани гащ.и u4ели да из.ядап 
и як лобу,п (в. ,,Нощ е и Труд'', бр. 202. 1995, с. 2). 

л-ок,ум м. 1. Сладкар-ска ~издели,е, при r,от:вено от нишесте, заха1= 
и др. 2. Порция. от това изделие (тур . lokum - съu1сто 
значен,uе, от ар.). З . Само мн.. J/. Прен . Д,ълг-и, несъ

ществе-ни празни lllриказк~ . • За да бъде удоволств.ие

т·о пълно, заедно с ка(/iето мажеzu да ха·пнеш бяло 

сдадко; локум на клечка, а после и халва (в. ,,Жълт 
Трул", бр. ] 5, 2000, с. 3). • Във ,всяко триъ,гьлниче се . , 
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слага 1:10' парченце локу.м. u се завива (в .. ,,Вестник за 

,!Сената", бр. 22, 2000, с. 29). • ... и це11 uя111 наш ел.r:кт0,_ 

рат е убеден в едио - че е цар на: локу.мr~те (Стол:ичен 
печат~ 2000). 

лула ж. Извита тръбиrчка с фуниевид,но разширен"е з.а. пос
тавя не н~ тютюf1 , с което се пуши ( от тур. lii1e - с9 -
щ.ото значение).• О,п задъ.ржанu1пе са иззетц ма

шинки за свиване на цигари, хартия за тл.:х:, цига 

ри, кан.абис и лула за пушене! на хашиш (в. ,,Труд", 

бр. 79, 2000, с. 32). • Затова е най-добре претенде1-1 -
тuте за ,прана да запушат лула111а на мира 

(в. ,тТруд•\ бр . 307, 2000, с .. 1 ). • Кой кит е са оправе
ни, н.а масата ле.жа111 недQnуи.1.ени лули (в. ,,Фено 

мен'\ бр. ] 9, 2000,, с. 4). 

м 

мaalie ср. Раз'г. Неодобр. Турс!Ка народна песен с бавна мелодия 
и ~извивки (от тур. rnani - еи.д т_vрска народна· ,песен. 
четuристишие1 прuпевка; от ар.). • БТК маа11е (в. 

12
24 

ч:аса", бр. 21 .1, 2000, с„ 14). • Не е и под(Jзuрада, горкаrпа. 
че мракобеснu чиновници ще це1-tзурира1п ,пози бисер на 

Ерато. Ни братя Кулин.ови тогава, iifl „.Боц .1,rа,ане·· 
(в. ,,Труд", 06.0J.2000, с. 14), • Поради .МЮl.'юдман.ск·ите 
порядки, к.oumQ забра нлеа111 употребата на ал к:охол. 
веселбите вървят само с кръшнц rn,u,,цц и протя:ж:нu 

маане,па (в. ,.Нощен Труд•\ бр. 123, 2000, с. 5). 
маша.им. Съоръжение за обработка на жел язна руда стара же.mе

зодобивна пещ (от тур. mad,cn - СоQрож·ение за обработ

ка на ЖУ;ля.зн.а руда стара ж·елезодоб.ивна .пещ). • Ми
на"'"'ме из м.ясто, пскрu,rи.> С'оС сгури.я, с:леда о,п стари 

.мадани. u С-{} изкачихме на .гола n()л.янк.а (Ив. Вазов) . 

1\1аджун .л-t. Тес:тообразна маса за :прилепване на стъкла. към 

д'ьрвена рамка или за запълване нз пукна,·ини (-ryp, 
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macun - с-ьщот·о з11аченuа). • Мыого е ва:;JСна да до
биете оптималната плотноl.'m на маджуна, преди 
да .л.1ад;>1сунuра11~е, за KQ'C:rnr)' също маже да се uзпол
зв.а ня.к.акъ/J ограiutчен р·азт·вQрuтел (в. ,, 168 часа"\ 
Имоти·. бр. 32, 2001, с· .. 7) .. 

мазе (маза) ср, Приземно помеu~е:ние, изба (от тур . mahzen - · 
C'QЩomo значение. от ар.) . • Взривиха мазе ж1 къща 
в Дупница (в. ,,24 часан . бр. 9.3.2000. с . 32) . • 57-годиш
нц.лт Славчо И. Заявил пред ченгеrпата в районио,r,о 
полuц.ейско управление, че в средата Na ,оли мина~ 
лата година .Убил в до~11,са си 59-2одишна.та Миглена 
Курбанколева, след което я заровил в мазеп~о (н. н24 
часа'\ бр. 4,6. 2000. с. 4). • Ko1v1yн uз111t1;m .също гние в 
лrаэеп~о ( в.. ,, 24 часа н, 31 .О 3 .2000, с. 9). 

майтап м. Разг. Закач 1(а. Пiоди гравка, духовита шега (тур. 
rqaytap = същото значение). • То пък м·айпzа1z - на 
един. ttaco(Jнuкa ffanpeд. на друг назад, кога е дошъл 
„ицле.н.uума точно така и не разбрахме, но весело да 

ет.аво (в . .,Труд'\ 06.01 .2000,, с. 1 З). • Нлма мaii.111an , 
mllкz,tвa цветни памуци вече U/t-r:a в .опитните подет.а 

на коNцерnа ,. Мон.санто" (~, ,.Труд" , бр. 120, 2000. с . .12). 
• .,Гол.ям майrпап пад.а", казал вицепрезидсн.тът и 
кандидат за презид,ент от страна н.а Дел1скрати~ 
ческата пария, който притичал задъ.~ан покрай pe
nop.mepume, отразяващи предизборната AtJ' кампа

ния (в, ,.,.Труд'', бр. 307, 2000, Планета, с. 25), • РСtдu
нела об.йче понякога н.е си дава сметка, че зи.л.rа.,па си 
е зима ц човек с природа,па май,r1.ап н.е бива. да си 

npaвir {6. ,,24 часа~\ 09.0i .]999, с. 1.3). • Малко по-к?Jспо 
с.е разбра, че Иванчо не. е измислил ни,по дума 0112 

май,11апиrr1е, с коип10 весели народа /В'Секu ден (в. ''"24 
часа .. , 07 .. 01 .2000, с. I 3). • Отново май,папи с oбpaf11uu 
мафио.1пи u откаче1-1и по:лицаu (в. ,,24 часа", бр . 107, 
2000, с. 24) . 

майтапчийка ,ж. Разг. Же·uа, която обича д:а се м.айтапи с дpy
irи-r,e, да се шеrува с тях (от тур. mayta[P - закачка ; по-
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дuграf!ка, дyxoГJuma шi'!г(l). • А u СЪА-t А1аiiта1zчийк,а, 
,no6'a обезоръ:ж:аRа хора,па (сп. ~1EVA", юни 2000, с. ] 7) . 

майтапчия м. Разг. Човек, който обича да се майтапи с дру
rите, ;ща се шегува с тях. (от тур. maytap - закачка, nо

дuграr1к.а, духови.та шега). • За не~о се tnърс:лт вс:.я-• 
какви чешити. клоун.и, мaiJ.1nanc1uu, uл,r,urnam-opu. и 

дру2и подобни (в .. ,,Жълт. Труд'' , бр. 43, ] 995, с. 14). 
• ,,Искам поне един слънчев ден., за дц се 111опна « 
мореп-1Q, ", nQ.,жеда си .лiaйntan'luл111a (в. . ,,24 ч:аса·-, 
J:5 .0J .1999, с. 32). • Маидев о,пговорuл с п,ол()ви.t, yc1r,a, 

кcemQ тутаkси давало осн.ова.ние н.а мaii11za1lч11u11ie 
да .1Иuсл1иn, че пол,итикъtп е загуби.1г чувството си за 
xyAt,r>p в наеецер·иата н.а преди.збарнuя 1~1.аратон 

(в .•• Тр-уд'\ бр . 119,. 2001, ,с„ 6), 
1\1айтапп иесв. Шегувам се с 11я:коrо. nодигр-ав:ам се (от ту_р . 

maytap - закачка, подигравка, духовита шега) . • Те 

и в Япония лt.е заглеJJсдаха, и .се л1aii1nanex. че .я.пои·
цит.е си падат по ".Кой с по-по~1-1ай '', ама то ucmu
НaJna си беше, че им хваиах окото; щато хе.л1 бял 

мъж, п-ьк с коса до -к.ръс-та· ,и пребраде1-1 с кър11.а ... 
(в. , ., Вестник за жен.ата'". бр. 221 2000, с. 5). 

макара :яс. 1. Товаропо,деме Н' механизъ.м с просто устройс,в.0 
скрипец. 2. :I{алем или цев. за навиване на конци . 3. K 10lf

uитe, намо,тани върху една цев (тур . makara - конци., 

налtоrпанu в'Qр~~У цев). • .БудА:е, дай една чер1-,а мака 
ра! (БРР). 

малак м. Малкото на бп:в,ол, биволче (1·ур. mal1ak - същоrпо 
зна чение). • Из З(;лена1па целина 11ac.Jtx a овце it гове
да и н.а нея· l'.t се CJnopu, че цялото поле е пълна (' 
аг1:,r1-ца. 1пелета и .trraлa11e11,a (I<. Петканов) , 

манаф, -:ин м. Е . Малаазиатски турчмн. 2. Турчин ил и азиатец 
изобщо. 3. Прен. Жарг. ОбидNо Сексуално извра-ге1-1 
човек, а~стиjjен иедераст (тур . manay - малоазuа ,n,·кu 

1-11ур~1ин). • Едl;1,а бе~ие с111орuл п1ова и ка1по хал.а в'6р 
ХJ' 1,1у FJJJ'Ьxлen"Jяxa два.41.а 6рада1пц ма1-1афи (Ст„ Дц

ttев.), • А бе не е тайна за иикого, че е ,,11.аN.аф (БРР). 
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м.а11гал м. 1. Желез.ен или керамичен съд. в който се поставят 
разго,р ,енц въrлища за Qтоп.ление. 2. Жар.г·. Обидно Ци

ганин (тур. mangaJ - ;железен. или керам.ичен. сьд., в ., 
1'0umo се поставят разгорени въглища за отопл,е-

.ние). • Отбор .мангали тарашилu кр.айп-ьтно к.апан 
че (Столичн~ преса, 1999) .. 

м:ангър м_ Остар. 1„ Малка медна монета. 2„ Пре:н. Без стой= 
нает, нищо (тур. n1ang11:· - пара, лепта).• Десет годu
'Н..u убиваш хората, и .пак .няма.ш в кесията си нито 
два мангъра (Л. Каравелов) . 

.манд.ало ср, Заключ.ал:ка на врата, голямо резе, което .държи 
вратата затворена (тур. mandal - с11щ.ото значение). 

• Портите им бя~rа зак.!lючеNu с дълги дървени ман
дала ((К. Константинов). 

маццра ж. 1. Работилница, :в която мл:яхо-rо1 се преработва в 
м.лечни продукти - :кашк.авал,, сирене ·и: д.р. 2. Из.обилие: 

(от тур. mand1r:a - работилиица за млечн.u продукти), 
• Затварят 19 мандри заради .лоша хигиена (в. ,,Труд'\ 
бр. 104, 2000, с. 6). • Според експерти до 2 гoд,ul.lu ще 
останат половината коf[.басарн.иц .и и кланици. Ще ги 

последват· и м.андри11~е (в .•• 24 часа"\ бр. 105, 2000, с. 7).. 
• Производството на мляко и млечни продукти у нас 
е ориентирано предимно за въ.трешн.uя п.азар,. защо
те само З маидри от 600sme ,в страната имат лиценз 
за иэнос ца продукция.та си в ЕС (в . . ,,24 ·часа", бр . 105, 
2000, с. 7). 

мандра11жия м·. Собственm< на мандра или този,, ко,йто работи 
:в мандра (от тур. m.and1ra - ра,ботuл·ницtl', в която .мля

кото се преработва в млечни продукти· - кашкавал,, 

сирене е др.). • Баща ми беше ма,ндраджия·. Преди 
девети имаше малка м·андра, но му я взеха (Б.РР), 

мараба междум. Здравей! (от тур. merhaba - съ.що·то Зliаче
цие. от ар.). • Мараба, аскер! (в, ~,24 ч .аса'\ бр„ 178, 
1999, с. U). • Мараба. Европа! (в . .,Труд"., бр, 1, 2000, 
с. 2). • Мараба бе, комши (БИТ. Канал 1, НЛО, 
18.11.2000). 
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марда ж. ~. Изостанала непродадена стока„ 2. Hetn.o за из
хвърляне. брак. 3. Жарг. Обидно Бавен, отпуснат·, ле
нив ч-овек (тур. m,a.rda - изостанала непродадена стом 
к.а).. • Ти само .мардат·а ни даваш (Ст. Чилингиров}. 
t , По цял ден лежи, пуши и „ меди.тuра 1\ голя.ма 
марда е, просто да не повярва.те (БРР) .. 

маркуч м. ] . Остар·. Черво на нарrиле зэ пушене. 2. Гъвкава 
rу:мена тръба за течности: или газове. З, Прен. Висок 

човек (от тур. mar - змия. от пере.).• ... че в покрити.я 
пазар не .л,r.о:ж:е да влезе водоноска. А какво ц пречи 
да спре на улицата и да влезе само дi>лгият и мцр
куч? (в. ,.24 часа", бр . 801 2000, с. 10) .. • Светещи мар
кучи от Videomax avs, цена ог 1. 5 $/м, тел ... (в . . ,,Труд", 
Малки обяви 11. бр. 117, 2000). • Да д1;,ржuм маркуч4 
си е изправkост (в. н24 часа'', бр. 203, 2000, с. 1 О). 

ма.руля ;ж. Градинс~о ра,стение с широк:и- ли~ета. угrотребЯJвани 
за салата пролетно време (от· тур. maru] - с1,що1по зна а 

че.н.ие). • Из.мийте и нарежете 2 марули; по полоqu.н 
вр,1,зка пресен чесън и кромид и разб1.,ркай.те (в .. ,.Всичко 
за всеки", бр. 17, 2000, с. З). • В lоляма. чиния нареде.те 
марулята, после крас.тавиц·ап1а и морк:овuт.е и г.u сло

жете в хладилника (rв . ,,Ние :жените'\ бр. 30., 2000, с. l J ). 
маскара м. Разг. Обидно 1. Човек, ко,йто nредизв·иква nод1tг~ 

р.аекrи. 2. Безчестник ~ ·безсрамник (тур. m:askara = с.м.еш
ни:к, шут. от. ар .) , • От цлл (;·ах,ат .те диря бре; Аt-ас

кара! (Ст. Чилинrиров). • От конфлик.та в БНТ хо
рата си· вад.ят единсm!lенu.л. логичен извод - всички 
,са маскари! (в. ,,24 часа·\ бр. 58, 1997,, с. 11). • Осrnа 
,в,ам с впечатлението, че как1110 се казва, всички мъ

же са маскари (БТВ, Искрено и лично, 30.10.2002) 
маскаря несв. Раз2. Грубо Подигравам. осмивамi очерням ня

кого (от тур. :maskara - смешник. шут·. от ар .). • Kal( 
д,а клеветим и· ма:tкари.м безнаказано (в. ,,24 ч_ас.а" 

1 

22.01.2000, с. 14). • И женица.та, която не uскалц да 
,маскар.и доброто си име на апте~арка, ведна г-а nQ
дала молба за развод (в. ,,Шок'\ бр. 18, 20001 с. 4) . 
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масраф м. Разг. Неодобр. Разноски, разходи (тур. masraf -
С~Щ,С>tпо значение., O'li' ар.,) . Фразеол.. .,да надви:я иад 

мзс:рафа ,си~' - да превъз.м·огна фuна.н.сови uлit други 
трудн.остu; да си позволя да закупя нещо скъпо. • Ако 
сте си н,ад&Шlи над .ма,ер,афа да. си позволите наема
н.ето н~ ма.йсrпори, зн.айте, че· е· ceгaшi:iama сuтуа

цил единни тарифи н.я·ма (в. ,,Нощен Труд•~, бр. 34,, 
1997, с. 10) . • И ре.ши масра·фът за децата да ,е· за 
сметкr(l на бюд:жета, а не н.а пенсuон.ните пари 

(в . ~,Труд", 14.12„1998, с. 1). 
масу:р .м. l. Ц1ев. за навиване на прежди и навитите в.ърху н•ея 

нишки. 2. Царевичен п_лод със зърната. 3. Дълга къд~ 

рица коса (от тур. masau.a - 1. Цев, т:ръба. 2. Цев с 
пре.жда за. тъ1с:ане·. З. Плитка коса. 4. Ца,ревичен 
кочан със зърната). • Девойчетата ходеха да нави

ват масури по фабриките за вдин~два гроша надни

ца. (К. КонетантQН:08). • ... белим масури.те и отво
дът тогава гъ,рми от смях и· песни (Т. Г. Влай-ков). 
• Като момиче имах пр·елестни руси масур1и (БРР). 

махала ж . .1. Част от Jf.аселено, място, квартал 2. Малко 
селище. ,отдалечено от по-rоля:мо ,сели:ще (от тур . 

mahal, maballe = място, мecm1-Locm1 квар,тал , от ар.). 

• Хората се криели n<> м4халиrпе и заради стра,ха 
да не се натъкнат на полиц,аu (!В. ,,24 ч.аса'\ бр. 52, 
1997, с. 7). • За да· има ред и закон е ц·u,ганските 
махали, В' кметс·тваrпа и полицейските участъци 

тр.я·бва да се назначават: и рами, пр1еп.ор-ьчаха ко

кор6ашuu·те (в, ,.Демокрация", бр. 85, 1995, с. 8). 
• Без боязън минавали през турската махал.а и uu
кой не сме·ел да ги закача (в. ,,24 часа", 07.01.2000, 
с. 1 О) .. • Неоф1-J.ци·а.л,нс, Qбаче през nocлeдн.iirne години 
cmamuцu цигани от различни региони са се заселц

лu в „нахала.та. без да се pe2ucmpupam {в. ,,Труд'\ 

бр . 120, 2000. с . 32). 
J\fахмудия ж. Стара турс:к.а ж-ьлти:uа or времето на Махмуд II 

(тур. mahmudiye - същото з.начен:ие) . • Чичо в·ен.ка, 
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като MJ' целу'ва невястата р'Ька, даде и иова ма..r.,чу

дия (Т. Г. Влайков). 

маn{ур1лия м. Разг. Ирон .. Човек. който ·не е достатъчно ~зт
резнял ,сутринта след 11иене (от тур. malimur - нераз

положение ~ед пиянство, от ,ар.). • Около полунощ 
полицаите npitбpa~v:a m'pu.мama .А«ахмурл.ии о Пър(Jа 

РПУ (о . .. Нощен Труд", бр. 148, 2000, с. l. б). 
махмурлук м. Разг. Ироя. Неразположение след пиянство (от 

тур„ mahmuг - сьщото .:;,начение. от ар.).• Махмурлук 
мъt1u 201~кило;;ра.мое мечок. (в . .,Нощен Труд'\ бр . 232, 
2000, с. 8). • Зелевuя1п сок лекува редица 6Qдecmu ц 
махмурлук {в . .,Труд", бр. 308. 2000, с„ 1). • ... А за мах
мурлука зъб не обелват (в. ,,24 часа'\ бр. 31, 1997, с. 8). 
• Съд?Jр::ж:а ф:uтонцuдu, KQumo убиват с,пафилокок:и
те и туберкулозния бацил. А като ,препач на мух.мур

лука няма равен (в. ,rТруд", бр. 308. 2000, с. 8). • Пиен'(:
то краси чо8ека, ..,,ах.,,~урлукr,111 го ,грози {в. ,t24 час.а~', 
бр. 348, 2001 , с. 21). 

м,ахна (маха.на) ж. Не:дост:аnк,, търсене на л,оwа черта в ха

рактера на някого, кусур (тур. mзhana - недостатьк). 

• Едни на ua.p хвърлят махна, други на мuн,ucrnpu 
(Ц. Церковски). • З8укаря похвали за извъ11редtt.аm,а 
му пъргавина~ ала му яамери махана, че е го.ллм 

присмехулко, дор,и обuднuк. шегобиец (Ст. Заимов). 
мц.шала междум. За похвала: браво, мноrо добре (,от тур „ 

ma.jallah - сьщотr, значен.ие, от ар .. ). • Аф,ерuм, Весо, 
машала! {в ; .,Труд". ,бр. 94, 1998, с. 3). 

мая ж. 1. Подкваса. За тестени изделия или сирене. 2. Произ
ход, вродепи кач.е·ств.а (тур. maya - квас, от. пере..).• Кор
сак от яре е баш маята за кашкавала (в. ,,24 часа•'. 
бр. 240, 2000, с:. 8). ,. , ТрябFJа д,а спазвате точно с-ь0111 _ 
ношението ме;;JСду продукт,uте: брашно, .мая. n:reч-

1,oc,n и ядки (в. ,, Всичко за всеки'', бр. l 7, 2000, с. З), 
• Маята се разбива на кашица в малко прясно .мля 
ко, отделн,о от дQзата (в. ,.Семеен :вестник'\ бр. б, 
2000, с. 1 О}. 
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меrдан м. Разг. Широ:ко, незастроено място. площад (от тур .. 
me:ydan - площад, кр·ъг.озор, от nepc.). • Саудитски 
принц дели .мегдан с Бил Гейтс (в . ,,Седмичен Труд'\ 
бр. 40, 2000), • По обяд на мегдана, където има об
„хват, идва ред н.а разг.овQрuте по мобифон.а (!В. ,,24 
часа'\ бр. 240. 2000, с„ 8). 

меджия ж. Остар,. Безn.патна колективна. помощ на селянин от 
неговите съселяни (от ,ryp. imece - обща работа), • ,,. едно 
лято чорбад:ж:ията извикан.а меджил всичкиrпе мом
ци и моми 0111 .л1ахалата да му :ж.1:,н·ат (И:в. Петров) .. 

меджи,щitя ж. (ме·нжидие ср.) Ol:map .. Стара сребърна -турска мо
нета от 20 rpowa (тур. mecidiye - същото· зн аче1/uе). • Да
дох а ми една .мед:жидийка и си отидаха (Ив. Петров). 
• Тогава е· турската империя се разплащали само с 
м.е:д:ж:идиета .... (в, ,,Труд'\ бр. ЕЗЗ.. 2000, с. ]2). 

мез•е ср .. Раз·г„ Студена закуска эа хаn'Ва:не при л.иене н.а алко; 
хо.лни наruи1ки, най-често месо, с-ирене, туршия (ту-р. 
me:ze - .същото значение) , • Съ,трапезн.иците се ядо„ 

салu. че гос.т-ьт им прибира мезето (в. ,,,Труд'\ бр. 342, 
1999, с. 40) .. • Добре на"'равих.те, че се псправи~~т.е -
вече n·umame за мезетаrпа. и numue.mQma (э, .,,24 ча
са'\ 04 .. 01.200.0, с. 15). • Твоите прасета на мезе,па 
станаха н.евероя.тен. хи1п (в. "24 часа '", бр . 114, 2000, 
с:. 22). • Менюто на бала беше според празника -
вино, воQка и к,ок.а ;к.ола, а за мезе - козун4к и яйца 
(в. н24 часа",. бр , 116. 2000, с. 5). 

меl(ере ср. Ра·3г. ,Обидно Подлизурко, подлец (тур. mekkare, 
ар. mekiare - товарно животно, от ар.). • Те н.е са 
стан.а.11.u таки.ва. а са се родили такива. Те са бивши 

мекере1па (в. ,.Нощен шок", бр. 11 f 2000, с. 9) .. • Стам
болов .... смятал Каравелов за страхливец и руско м.е·~ 
кере (.в . ;,Седмичен Труд", бр. 18, 2000; с . 12). • Към 
Шута „Какъв Киркегор бе, .ме·кере? ... Ти коя буква си, 
може би ъ -~-ъ или .гъ-ъ -Z>, за да стu~неш най-се.тне 
до Гъдж·и .. , (в . .,Демокрация.1'°, Нови'mе варвари ll

1 

03.05.20011 ). 
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мерак м. Разг. Силн:о желаRiие за нещо, страст з,а нещо, стре

меж, копнеж (тур . merak - 1. Любознателност, любо
питство, 2. Интерес. З. Желание) . • к·акво обаче да 

пра.вят он.ил, дето н.um,Q са uмал.ц ак-ьл да изкласлт, 

нито .мера,к ... (в . ., Труд'\ 10.11.2000, с. 3). • Зачинател 
на благото дел() е Ива1-1 Георгиев, мъж н.а средна въэ
раr;,п1 с незабележимо име и С'ЬС заыая.тчuйскu мерак. 

(в. ,,,Демок.Р.ация'\ бр. 291 1 20001 с. 16). • Македонци с 
мер,ак за Мартин Зафиров (в. ,,24 часа'\ бр. 57, 1997, 
с. 28). • Ще ни нака:ж:е ли Русия за патовски,я мерак. 

(в. ,.24 ч:аса~\ бр . ,49. 1997. с . 12). • Мъж€mе. избрали по 
неволR или мерак тази про,фе.сия, да;ж;е се следели 

KQU кога ще светне лампата вк--ьщ·u, за да не закъс
неят (в . .,Жълт труд", бр. 14; 1996, с. 3) . • Мла,дuте 
11епскорнu.ци ,не отрекоха м~рака си за изборно учас
тие, но има доста.тъ чно врем.е дотогава. за да: изчис
ля.т най-печеливша.та за н.амеренията им формула 

(в. ,,Труд'\ бр . 79, 2000, с. ] О).• Нищо не LlM ,е порасналQ 
н.а производителите ot(Jё1l мl!рака за печалба, за да 

растат 4ените чагоре (iJ. ,,Новинар", ·бр. 219, 1997, 
с. ?). •' Меракът на Кл.uнт21-н може 1да го свали от 

власт (в .. .,Добруджанска трибун.а". 02.0] .1999). 
мераЮiиЙ(:.КИ прuл, Разг. Което се отнася до нещо, св.ързано 

със силно желан.не, страст, стремеж, копнеж (,от тур. 

merak - 1. Любознателност, любопитство. 2. Нн.те
рес. З. Желание). • Опарете мераклийски червен.uте 
красавици (б. р, чушките) с новата си прuдобиекц. 

(в . ,,,Труд". Софиянец. бр,. 281, 11.10.2002, с. 4). 
мераклия м. Разг. ч:овек„ който има мерак за нещ,о (.от· тур . 

merakl1 - същото значение).• Мер,а'Кllия за телешко 
месо бе c.nuna·N от служители на кремuковск.ия уч.ас
тrьк в ниви около Враждебна к,ъм 01. 15 ч (в. нН,ощен 

Труд", 13.11.- ]4.11.2000, с. 24). • Кире Либерала е .,пе
раклия за държавен 2лава отr-сово (в . . "Труд'\ бр. 280. 
1995, с. 2.). • За мераклии домакини (в; ,,Всичко за 
всеки", бр. 17, 2000, с. З). • Мерак.л:и,и за депутати 
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обсаждат СДС (в. ,,Труд", бр. 52, 1997, с. З). • Эа,вле
че:нu би.ли десетки .меракпии. (в„ 

1
,24 qaca'\ бр. 49, 1997, 

с. 5). • ,,Още същи.я ден атклцкН,алu мнозина мерак
лии· (в.. ,,Нощен Труд1', бр. 77, 2000

1 
с. 7). • Мера1'Аии

те да п.оработя,т 1-ta черно .м.огат жесток() да съжа
,ляват (в . ., Труд1

\ бр. 329. 2000? с. 28). • Кът са .мерак= 
лиите за вр,еменни министри (в. ,,,24 часа'', бр. 36, 
1997, с. 12). • Меракли.ите са направили списъц.и. 
спор·ед кc;umo графикът е заn?;Jлнен за 10 дни н,апред 
(в. ,,Труд~'. бр. 52, l997, с. 4). • 4448 мера.клпи се б'Qрят 
днес з·а 240-те депутатски места (,в .• "Труд''',, бр. 108, 
19.04.1997) .. • Меракл:иите за това трябва да· умеят 
да общуват с хората (:в .. ,. Труд'", бр. J З, 1998). • ,Дано 
мер,аклиите да орат общuн.ската нива като препро
четат 10-.те Божц заповеди (в. ,,Труд", бр. 203, 1999, 
с. J), • В1;,лненията на меранлиип~е за висше продъл
жават ... (в, ,,Новинар". бр. 218, 1997, с. 3). • Мерак
лия гQHU баби (в . .,Седмичен Труд", бр . 44, 2000). 

мераци мн. Разг. НеQдобр. Лренебр. Силно желание за нещо, 
стра<:т за нещо, стремеж., копнеж (от lГУР· merak- 1. Лю
бознателиост., любопитства. 2. Ин.терес. 3. Жела-
11ие). • Българинът си прu·бра корема, но мераците 
за власт - не! (в .• ,24 часа'', 09.01.1999, с . 13). • КНСБ 
нлма,лс д,а се трансфQрмuра в парти.я, х.ората му с 

,мераци е пслитuк:ата щели да си вземат отпуска 

(в. ,,24 часа'\ бр. 48, ] 997, с. 3). • Мерац.ип,1·е на Д оган -
утопия или реалност (в. ,,,Труд", бр. 106, 17.04„1997). 
• Бритни Спи,?.,рС отр.я.за мер1аци·т2 Jia принц Уuлям 
(в. нНощен: Труд", бр . 82, 20001 с. 2). 

механа ж. Питейно заведен-не, обикновено с битово о{5завеж~ 
дан1е; пивни:ц,а~ кръчма (от тур. meyhane - К'оЩа, 6 к1:,,

лто се п.ие ви.но; кр1;,чма, от пере. maj - ви·н.о и hana -
К'6Ща). • На другu:я ден се угаворuхм·е да отидем на 
механа (в. ,,Лична дра:ма'\ бр. 18, 2000. с. 12). •• След 
механ·ата трогнах да я изпратя (в. ,,Лична драма", 
бр . 18, 2000, с, 12). 
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ме:ханn:жня м. Кръчмар {,от тур,. rnehane - к:ьща, 8 която се 
пие вuн,о, кръчма).• М-ь.ж·ът ми е механ.д:нс:ил, има 

мал,ка кръС1.мuца в кра.я' на се.лото (БРР). 

мехлем .м. Лекарствен :препарат във вид на каша за мазане; 
крем, в.азелrrн,, помада (тур. mёhlem - лекарствен пре
парат във вид н.а каша эа мазане). • Сложи му мал 
ко· ме.uе.м н,а. uзгор.яд(imа и ще ти м,ине {БР.Р). 

милеr м. Остар. Народ, хора (тур. millet - народf Jеl'ация, религця. 
от ар.). • Натиснете здра-во 1а,м земята тоя български 
милет, да не може да дига повече г.л.а,ва! (д .. Талев). 

минаре ср. Висока кула н.а джамия:, от която ходжата lilризо,ва
&а за молитва {тур . . minare - с'ощото знаl.(ение) . • l(ъ .~ 
щята са вапца1-1и с всев1,зможни вапцилкu, джамu~ 

ите и м.uнapenlama се белеят, дърветата по гроби
щата се зе.ленеят, а бистра.та и широката хубави
ца Марица отр.ажава в своите водtl градските здс::z, _ 

ии.я и' нo.ni1pa о.ще един. град (Л. Каравелов). • В m?Jм
нин.ата пове11е о.т 15 .мин.арета се белеят в източ
ната час:т на града (Ст. Заимов). 

миндер, -лък м. Предказ,н:ачеяо за с.я:дане и.зди-гнато място 
по,край стена в жилищно помещение {тур,. minder - с·ъ
щото значение). , •. На·сядаха свати., една до друга· ,fla 
минд,ера, като чавки иа стряха, засмени, а oчunze 
им шарят ... (Д. Талев). 

м11tк11и, ·ин м. Раз,г. Обидно Жалък човек. мръсник, подлец 
(тур „ miskin ·- досаден., отегчителен; жал1,к; прока
жен}. • Продава, миски.нинът, продава дарени.ята! 
(а. ,,Труд'\ бр „ 226~ 2001, с. 12). 

мих.пюз, --ин м. 1. Н,едод:я.пан, прост човек. 2. Мързедивец, го
тованец (о~г тур. mtiПiis - изпаднал търгоеец, кQй,п,0 
не си плаща· дьлговете, обеднял, разорен). • Хей. мuх
люзипа. какво си зяпнал по тях? (А . Христофоров). 

мQабет м. Раз.г. Подигр. Веселба., сладки приказки (от тур. 
muhabЬet - 1. Обич, приятелсmвQ. 2. Интимна бесе
да).• Испан.и.я се хвали с „Барса ", а Ямбол - с „Моа 
бет без парса" (в .. ,,Жълт Труд,". бр. 5, 1995, с. 22) .. 
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• Имат си ямболци БДМ - .,Б"ьдещu дейци н.а моа
беп,~:а" (в . .,Ж.-ълт Труд .. , бр. 5, 1995, с. 22). 

м:оабетчи.я м. Раз.г„ Лодuгр . .Веселба, сл·адки приказ:ки (от 
тур. muha'bbet - 1. Обич, прzJяmелство. 2. Ин,пuмна 
беседа.). • Пръкнало се дp1J'Жt2'(.'m.eQmQ иа .м(Jабе;пчцц
те (в. ,,,Жълт Труд", бр . 5., 1995, с. 22). • На пленума 
м.оабетчии от Елхово и с·тралд.жа доказвали н.а~ 

,поит.елно вер,~остта си към директивата „ПьлF-tа 

моабетuэаци.я на l;rnpaН,ama " (в . • ,Жълт Труд''. бр. 5, 
1995 ,, с. 22). 

мукава ж .. Деб~л:а хартия. картон (тур. muk.avva - същоmQ зна
ч,ен:ие). • ... а на прозорците вместо стъкла има му
кава (БРР). 

1'4урафёт м. Разг. Не.одобр. Умение за правене на шашми1 та
рик:атлък (от тур. marifet-yмeнue,, майсторства, срьч

ност, от ар.) .. • Не .е .мурафет да хв,анеш някого. а да 
,о удържиш (Л. Каравелов.) . • Има ли някаква m1Jk
кocm, някакъв мурафет, както се казва (НТВ. На 

кафе с Гала, 08.11.2002) ., • Нашенски мурафети в Ню 
Йорк (в. ,,Труд'', бр . 72,, 1997, с. 3). 

муска ж. Малка 'Кесия, iВ която се поставя"f заклинателни тек
стове или друг.и предмет.и за предпазване от беда (тур . 

mu.ska - същото значение, ,от ар.). • Не бя."Са пом.ог
на'ftц нито знахарскu баян.ия, нит·о .ходжQвски .мус= 

ки., нито попски молитви (П. К . Яворов). •' В едната 
~река liaмepuлu писмо, подпечатано с мехюра на 

аджемскuя ша.,·с· чунким, на мехюра имало изписано 

разярен лъв (Ст . Заимо1в). 

!'tfускал м. 1. Малка стъклена опа:ковка за розово м.асло. 2. Съ
щ.ата опаковказаед;но с налятото розово масло (01Гтур. 

miskal - същото значение). • Пр.ед него н.а .масата са 

разположени някол.к.о тъ,мносuни ялдъзлuu мускали. 

от кou,tu) ri'алавината празни. останалите зап-ьлне

н,u с терше (Ал. Комс.ант.инов). 

муфта ,ж. Д,а,ром, безпJiiатио (от ·гур. miift - C'oЩQm,Q значение, 

от п,ерс.). • За мен това си е чист,а му,ф111а ... (БРР) . 
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муфт-аджийски прил. Който ее отнасЯ! до муфтад,жия (от тур. 
muft - даром безматнс, rот пере.). ,. Не може да Сё 
изкорени у българина муфrпад:ж:ийскилт му 11рав (БРР). 

муфтаджийскц н4реч., Без ·труд. на чужда смет;к.аj, с изгода (от 
тур. muft - даром, бi!зnла.тпн.о). • Кара го муфта
д:неийски, каквото п.адие! (БРР). 

:му,фтаджия м. Разг. Неод,Dбр„ Чов,ек. който ~е старае да полу

чи нещо муфта (от тур. miil't - даром; безплатн.о,, от 
пере.). • Страшно е 11ицемере1i, И е муфтад:нсия 
(в . .. Шок1', бр. 18, 2000, с . 9) . 

мушам:а ж. 1„ Матер,ия, покри'fа с непромокаемо вещество. 
2. Покривка~ за маса 01· такава м:атерия„ З. Дъждобран 
(от тур. mu!iamba. -мam,epuл, покриrпа с непромока.е.ма 
веu1сес:тво, от ар.}. • За традиционна покривна конст.

ру1<.цuя - maea1-t с гред()ред, дъс.к:u и мушама плюс ке
релrидите, фирмата ще ви вземе· ок,оло 30 лева н.а 

квадрат (в. ,,'Труд", бр. 219„ 20001 с. 8). • Без· да искате, 
,с.те разря.эалu муша.мата на кух11еliската ,.,,иаса. Не е 

беда (в ... Б.естник за жената", бр. 45j 2000, с .. 1 З). 
мюжде ср. Д uал. Подарък за вестоносец, който носи добра,, 

радостна вест. 2 .. Радостна вест (тур . miijde - с-ь~цото 

значение, от пере.). • Стига си ми носила мю:нсдеща, 
а.ми иди, та пос,рещн.и бача си ... (Ив. Вазов). 

мю.зевир м. Остар. Неодоб,р. К,ле.ветнJ1к. доносник, подстр,е:~ 
кател. интригант (тур .. miizevir - същото Зfiачение. от 

ар.). • Има още един лошав обичай ... да хули и кле
вети непрuятн.uте nему, когато mflx ги ,flllмa и да 

прибира при себе си само клюкарите и .мюзевири.п~е 
(в. ,,Седмичен Труд'\ бр„ 7, 2000,, с. 21). 

мюлк м. Истор .. Недвижим им,от, ~който може да се преда:ва 
ло наследство„ в границите на населен,о място в пре

делите на Османската империя (тур. miilk - собстве
ност, багатство, недвижим имот, от ар,.). 

мюре ср. Разг. При лов на диви патици - патица, коя-то се 
връ.зва пред гюмето за примамка (тур . miire - същото 
значение). • М1орето ми уби! ... Хай.мана! (Й. Йовков). 
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мюсюл·манин м. Мохамеданин (от тур . mi.isliiman - същото 
зчачениеt от пере . musliman) .. •· Мюсюл.манин.1,т мо

же да л-ъже, ако им.а з'аnла,ха за ,живота му (в . .,24 
ча~а'", 13.01 .2000, с. 10). • Разликата е, че u .нея вяр
ват май,сторите на четката от цял свят - и ка 

,тол.uци, и мюсюл.мам·и, и православни, и будистх~ ... 
(в, _,,Труд", бр . 307, 2000, Арт Труд, с. 21 ). • Обаче ~ри 
преброяване·то през 1992 г. ,се отчете, че в регион 
Сливен цели 33 .н.а сто от .м.юсюлманип~е са се с,амо
определuл-~, .ката ш uumu ... {в .•• 24 часа4', 22.Gl .200(},, с. 1 О) , 
• Мюсюлма,~и от· Бангладеш се тъпчат вьрху влак, 
с който се еръщат ст тридневно поклонен.ие в град 

Тонги (в. ,,24 ча,са'", 01.02.2000, с. 28). • Нова година 
съвпадна с Рамазан. Байрам.а и повечето ,At.IOCIO.r'wНURU 
по селата. спазват Уруча ... (в „Труд'", 06.0J .2000, с. 13). 

мюсюлманка ж. Жена мохамедан.к.а (от тур. musluman - · 
махамедан.uн). • Сред m.Fa е Конд:ж.а Кюриш, която 
,r.:e бореше за повече права на жея.ц.те мюсюлманки 
(в. ,,24 ч:асса". бр. 41 1 2000, с . 16). 

ьпосюлман:скя прил. Нещо, :което се от·нася до мюсюлманство 
(от тур, rniisliima,п - мохамеданин~ от ,аерс.). • В. ,.,Мос
ксвск.uе новости•· публику8а преди три дни ин.форм,а,

цuя, че ДПС и Вис.шият мrос,о.rи~ански съ0ет са сред 
международнu·те арганuзац.ии, които пращат пари 
на сепаратuсти.те в Чечия (в. ,.24 часа", бр . 46,, 2000, 
с. 27). • Ах.мед Догач обеща,. че ДПС uм,а натрупан 
опит· ,и кадри. за да поиска вече решеJ.Jце 1-1а проблема 
с хляба и npenu.maн.uemo ua .мюсюлманското н.аселе
н.uе (в. ,,24 часа~\ 27.03.2000. с. 5). • Чепzuрима зйлож·
ници бяха убити, а други пет, сред които и деца, са 
ранени при нападение на вайн.иц.и срещу м1осюл.ман

ски бун.товници на остров ,в ю;ж:нат·а ча·с:111 на Фuли
пuнuте (в„ 11Труд", бр. 1 ]8, 2000, с. 25). • Голямапта 
балканска криза (1875-1878 г. ) донесе неизброими стра
дания и за мюсюлм,анс.ко1110 населени.е- на пол·уостро
(Jа (в. ,,Тр,уд'\ б:р. 118, 2000, с. 9). 
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м:1офтийство, ср, 1. Длъжност и звание на мюфтия:. 2. Канцела
рия- на мюфтия. З. Сrрадат.а., в която се помещава кан
цел.ар:\-iята на мюфтия (от тур . mi1fti - мохамедански 
съдия и богослов от висшето дрхDвен.ств,о, който 
c?.Jдu според Корана, от ар ,),, • По същото време Али
ев направи скандал пред сградата на мюф1пийство
то (в. ,,24 часа"\ бр. 225, 2000, с. 2). 

м1офтия м. Мюсюлм,анс:ки 6оrосло:в и съдия, който ,съди въз 
основа на Корана (от тур . miifti - CIJJ;ЩQmo значен.uе, 
от ар.). • Бивш мюфп1ия печели дело срещу Б?J.дга
рия. (,в . ,,24 часа'\ 28.1 0.2000). • Чове,к на бившия гла. 
в.е1-t .мюф,пия на Б-ьдг,ария Неди.и Ген-джев е сред 
главните спонсори на чеченц,u1пе, ,C'fJ,oбщu източя·uк 

от с11ецслужбите в чер.а (в. ,,24 часа11 , бр. 46~ 2000, 
с. 5). • Би.вшият г.,r.а.вен ,мюфтил на Б"l1.лгарuл е за
местник иа Х аса,н.ейн в регuстрцранuя през 1992-а 
B'Ьff Rueнa Източноевропейски uслямскµ с1,вет {в. ,,,2,4 
часа'\ бр. 46, 2000, с. 5). • Подозират мюфп~ии в афе
ра ти.п „ Canuo" (в .. ,,24 часа'\ бр. 346,200], с. 8). • Ta-
1(.(l президентът обясни 11еститката, която прати 
по мюфrпиите (в. "24 часа" , бр. 8, 2000, с . 5). • M1Qф
mu'J1ma на Русия казал,. ite се надяв-а до няколк.() часа· 
всички чуж·денци да б;{jдат освободени Q·m чеченски.
те терористц (в. Труд", бр . 296, 2002, ,с . . 3). 

мющерия м .. Разг. Клиент, :купувач (от тур. mu1terJ - същото 
значение. от ар.). • .... нелепо.то му кръв,отеч.еuи.е про
кудuл.()1 Dm магазин.а поне трийсетuна мющериц 
(в. ,.Шок ё.вят", бр. 22, 2000, с. 4). • TQea ще му н.авлеr,е 
л,с,ного мюи1ер1ии u много алъш-верuш (БНТ1 Канал 1. 
15.10.2002). 
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нал м. Малх,о желязно парче с форма на дъга, което се поставя 
върху iF!Одметка или ток и.а обув:ка, зад.а ги предпазва 
от изтъркване (тур. na1 - ciщo·mc· значение) . • Едно 
над~tе ,сп1руваш1е пёт лева старц пари (БРР). 

налбант, -ин л,. Р:азг. Занаятч:ия, който подко1в.аiВа домашни 
копитни жиJВ:оотни (тур. nalbant - с1Jщото З'Nачен uе). 
• Беше дъл·гu години налбаюпин.. ама дн.ес няма фай-· 
да от· тоя занаят (Б.Р Р) .. 

н~л\м м„ J. Дърrве:н чехъл с кожена каишка. 2. Жар2. ОбuднQ 
Прост, глуn.а.в човек (от тур . naJ1n - дървен. чехъл е 
к.ож·сна каишка. ,от ар.). Фразеол . ,,Т:ь.п (:прост) като 

налъм:;' - г.лJтnав, прост чов,ек. Фразеол „когато цъф
нат налъм111т,е'' - нuк.е>га; нап.разн.и надежди. • В то

ва няма нищо сензационно, а1с:о не се -см·ята, че т.ц

повете са npocniu като на.льм11, (о. ,,24 час.а", бр . 107, 
2000. с .. 24) . • Казал, ite в:е,че когато играта не вър
ви, ням.а да им дава такrпи11ески указания, а ще им 
носи· по една торба с налъ.1ни (в. ,,.Шок", 28.04.-
05.05.2000., с. 13). • Ако надава.1ие уха на думите на 
Методи Андреев·, шефа на комисията. четл.ща до
сиетата в 'iYfB'P и МО; имената на аген,пuте н.а 
бuf$шата ДС ще лъснат 110 ~сладкарниците, когап~о 

цъфнат нальми11zе (в. ,,,Труд'\ бр. 119., .2001 ,, с. 1 О) . 
1,1арг~ле ,ср. Специална ори1енталс!Ка лул:а за myшe:i,Ie; при която 

димъ.т минава през ,съд за вода да. се прочисти (тур. 

nargile - същото значение).• Зад meaJ-npume ц.м.ц myp
CKQ ,сафене .. с .нар.г.иле1па,па му. .с чuбуцип1е му, с 

таблите и с всички познат и. принадлежности 
(А. Кон,<:;таити нов). • Наргиле имаме. ако обичате, 
да го приготвя (Ст. Заимов). 

нахуr .м. Вид бобовQ растение и .н.еrовият плод, който се neЧJe като; 
леблебия ( от ,ур. nohu.t - сьщото зиачение). • Предлагам 
1-1,а едро фъсп~ъци, бадеми, нахут1 стафиди ... (Обява). 
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н:ёйсе· 1lacm. неизм. Неодобр. Както и да е, както и да бмо. та~а да 
бъде (ryp. neise - с-ь,щото значе:нuе). • Хайде не:йсе, щури 
още две-три дървета fl печка1па (Ал. Константинов). 
• Е, президентът не признава, че ипицuатuвата е на
ша. Нейсе. чr;ип,ателя1п знае (в. ,.,Труд'\ 18.01.2000. с. 9). 

н:изам .м. Иетср. Войник от редовната ар.мия на Османската 
империя (тур .. nizam - ред, .YcmpQйcmвi'C), система, 
строй, пслr;;>,се11ие, правило, от ар.). • За едиа мину
та всuчкот,о село изскокпало н.а у.11ццата и всеки 

припкал к~м Хад„жи.-Ген.човата къща: кой с фен.ер, 
КDй със свещ ... че.гато ~всички ти.я ,онаци се събирал и 
да се бият· .с-ьс султан.скита низами или да .uзби:Rm 
побесиелите кучета (Л. Кара.велов) . • Само една че
та през 1882 г„ дръзко се разхож:дала из Т·"орNовско 
в изн.осеr-1и сини униформи. на турски низш,11, (в. ,,.Сед.
мичен труд'\ бр. 7, 2000, с , 21). 

нишан .м.. ] . Зна!!<. белег. 2. Цел, мишена. 3. Прен. Зна:ме:ние, 
извести.е. 4. Исrпор. Вид орден, издаван от османската 
в,л<1ст (тур . ni§an - 1„ Знак, белег. 2. Беле.г п·а т,ялот.0. 
3'. Годежен ,или сва.rпбен дар. 4. Знамение. 5„ Прицел 
за стрелба, от пере.). • Нии,ан до всички uз,бирате
лu, че след втория тур, ако спечели изборите, ще 
р·азuграе бога1па томбола, изпра.ти тези дчu до из-
6.uра·телuте си незавuсимия111 кандuдат-к.ме,,.п от село 
Остраво (в. ,,Дума'\ бр, 266, 1995~ с. 8). • А София се 
е сгушила в уплаха - четири бесил.ки ,се люшват в 

четирите краища на града, всеки ,сдучайн,о попад

н.ал на улицата хрыстиян.и·н. е нишаи за куршум и 

ята,гаи (в. ,,Седми·че:н труд", бр. 511 1999, с. 21). 
нишесте ср. Скорбяла (от тур. ni~as·te - c1,щQmQ значеи·uе, от 

пере.). • Дабавете б,рашното, нuш.elJ.memQ, арома
mи'Заmора и бадемите (в. ,, Всичко за всеки'\ бр . 17, 
2000. с. 8). • Изпържеа се е сгорещеNоmо олио, добq_ .. 
вят се лукът, соевият сос, фъсm?Jците, захарт4 , 

за.лива се с раз.,пвореJ.JО в „ХJ1адка вод.а картофено ни

шес1пе (в. ,,Ние жените'\ бр, 30. 2000, с . 11). 
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о 

одалиска ж. Истор. Наложница в харем (от тур. odal!•k -
с~щото значение, от ,oda - стая).• Тайн.а.та иа ода

лиски1пе (в., ,,Дем,окрация .. , бр. J 27. 2000. с. 9). 
одая ,ж. Остар. Стая (от тур .. oda - C'oЩQmo значение). •Ло.

ве1-t'еmе> къщи има.ха (:ама един кат и едн.а одая за 

добитrька и хората. а огънят се кладеше по средата 
на одаягt,а и излизаше през дупк.ата по средата на 
покрива (Ан. Донч.ев}. 

оджакм, Остар. 1. Ог!i:ище, обикновено •G ~омин. 2. Стая с огнище 
(тур. ocak - ог-нuще) .. • ... Край буйния оджак разправяше 
се там за дните н.еотдавни, ... (П. П. Славейков). • Тия. 
думи рече дядо, 111uл него.ви думи мe .:,amu'C:na.xa в од:JН:а
ка и ие ша..внах {Н. Хайтов), • Ястието се слага от 
вечерта в од:»сака (БНТ, Канал 1, Вкусно, 27.12.2001). 

ока ж. Остар„ Стара мяр1<а за тегло, равна на 1283, г (тур . 
okka - същото значение).• Едни цървули и три оки 
тютю·н (в. ,,,Cera11

,, бр. 112, 2000, с. 2:6) .. •• .Най-м.ног(l е 
разсьрдuло народа това, дето намерили в къщ.яп1а 
им 30 оки с газ размесенц, за да палят село1110, а.ка 
додат баш~бозуцu (в „Труд", бр. 1J 7, 2000, с. 3). 

окауmвам несв. (окауша св,) Жарг, Неодабр. :В:ка.рвам в затвор 
ня:кого (от тур, . kavu~ - стая в эатвор, к,r,1ли..я), • С-ь
д1,т н.е ще да о,rсауши k:орумпuран ексдирек1пор 
(в, ;,Нощен Труд" , 2.0.01 .1998), 

оку·му,ш прuл. Разг. Отракан, нахакан1 способен (тур. okl!Jmu,, 
oт okumak -1. Чета, уча. 2. Бая. З. Псувам) . • Нащ 'rпе 
борче,па - по-окумуш Q111 братушк.ит.е (в. ,~24 часа'', 
1бр. 86,, 1997, с. 1 О). 

олук (улук) м. Водост,очJiа тръба (тур. o1uk - с-ьщс.то зrtаче
ние). • PVC улуци от Франция ... (в .. ,,24 часа~\ Малки 
обяви Х, бр, . 2061 2000). 

овбШllИЯ. (о~башия) Лt. о·,·тар. Началник на во~нно :или пол:и = 

цейско отделение от деGет души (от тур, 011.ba§J - еф-• 
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рейтор). ,. Омба.1иии от комшулука, юруш l(''Ь.м ар

кадашлъ,к! (в . .,24 чэ~а'', бр . 154, 19971 с. 6). 
01рда ж. f. Истор. Обединение., племен,ен <:ъю,з сред тюркско

монгол~е:ки номадски племена. 2. Прен. Тъ.лпа, бан.ц.а 

(от тур. ordu •- голяма дружина, .м11.ожесm(Jо от ,скиrп
нuшко и войнствено племе) . • ВъзА1'ож:мо е да има 

m,epopucmu, орда диваци или цнквu-зuтори, но и .м1-1,Q
го от п-ьтнuците не са цвете за мирисане (в. 

1
,24 

часа'\ 01 . 02 . 2000, с, 1 О}. • ... н.а човек може да му се 
завие с:ея.т от обилието на тази богцта орда (в ... Сед
м.ичек Труд~•., бр, 3'0. 2000, 1С. l 01) . 

орта1<·.м. Разг. Съдружн.ик (тур. ortak - същот·о. зцаченuе). • Тър
,с.ят Qр1паци за .купуване на nU/le (в. ,,24 часа", бр. 37, 1997, 
с. 2). • Татарцев и Бонев - ор,паци в борбата срещу· 
npf!cm-ьnнoc:mma (в. в24 Lfaca'\ 10.12.1998). • Тов4· е циган
ският· ;ж.uвот - вечен празн.и1<., похвали се млад ром, 

който явно бе изпреварил с няколко ракии ор,паците си 

(в . .. 24 часа", 15.01.1999. с„ 32). • Зетят на премиера -
Георги Xpu(:moв, и сабственик:ьт на pecmcpaнmQ Слав
чо Христов стават ,CJpm.aцu три месеца след сватб4rп·а 
(в. ,,Труд"\ бр,. 104, 2000, с. 8), • ЛQ 6итац.ите има дор•и 
псевдопрод.авачu, които ни карат да мерим прьстен.u„ 
гривни или други дребни неща, а през това време техни 
,орпzаци „11рослушват*,. по,ртмоне.то u покупките ни 
(в. ,,Семеен вестник;', бр. 6, 2000, с. 2). • Посъве,пвах ,го. 
д_руг път да се обр1.1и1а кь,и своите ор,пацц по шкембе
чорба в големия дом (в. ,,Шок'\ бр. 31, 20001 с. 13). 

ор,талък (орта:клък) м. Разг. Не·одобр. 1. Съдружничест~о. 
2. Множество хора от един район (тур, ortahk, ortakhk -
околкост. свлт, хора). •· Досега с други орт1аклъ.к си 

правил, отсега нататък с нас ще lD пр,авuш (Ив. П~т

ров) .. • Проглуших.ме орталъка, че уж качваме пе.н.
сиит·е нав.u.со.ко (в . .. Труд",. бр. 193, 2000, с. 3)_ • Ли
дерката н,а парти.ята на: ж·.ен.ите ~уквi1дно окряка· 
медийния ортальк с факсове и С"<,общенuя (в. 1,1Труд'\ 
6р , 106, 2002. с. 10). 
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османлия (османец) м. Остар. О1смански ·гурчин (от тур. 
osmaпli - същото зн.а чение, по собсте·. име Осман) . 
• Османлии,пе избили с измама жu.телuте на Си-
11 цс111ра (в .. ,,Жъл ·а· т·руд'\ бр . 21. 2000. с. 21 ). 

ОСМ:lНJi!ий.к-а ж:.. Жарг. Неодобр. Жена с деспотичен нрав (от 
тур. osmanJ1 - същотQ знач.енu,е, по собств. име Оr.:
ман). • Ил,/'а един израз - осман..11ийка , кое.1по озна.ча'
ва .Jtceнa дuкта1пор· (БИТ, Канал 1, На кафе с Гала, 
04.05.2001 ) ., 

omiф (OUJ'aв) м.. 1. Сушени 11.лодо,~е н~а с;л;ъ~ще = сливи, ябълки, 
дюли, круши и др. 2. Вареw.И' суmени плодове; компот 
(тур. ho~f - същоmQ знаL/е:нu.е). • А жените готвят 
постните манджи;· сарми, ошаф, боб, вар.ена жито, 

зелник илц muквeN.UK (в. ,.►Труд'\ Коледни празиuцu, 

24.12.2000 с. 4). • Традu.цuоннQ npu<,"Q,cmвarn Qpexu, ои1ав, 
туршии {:в. ,.Нов Семеен. вестник", бр. 25, 2002, с„ 4). 

п 

падиш,ах м. Титла 11а владетел в. Турция и в други източни 
страни (тур. padi§ah - монарх, владетел). • Душ.мани 
(ов-ьргазци) гоrпвят дж.епан.е за падишаха! (Столи
чен печат, 1999). 

пазар м. 1„ От1,рито MЯCitO, на което, се тьргува. i . Потребите
ли :купувачи . 3 .. . Прен. Страна.~, :В която се ·гьргува.. 4. Па·

заруваие. 5. Пазарен ден (тур. pazar - 0111·крито .място, 
на което се търгува, от пере.). 1

• На пръв поглед це

нат.а от 120 лева е смущаваща = това е ~дца ст ,,;ай ~ 
ск.ъпu111. е нови ~иги.. появили се н.а българския па

зар ... (в. ,.Труд1'\ бр. 307. 2.000. с. 5). • Спор·ът между 
Петров и Панайотов, е имуществен и е 01n дъ1120 
време, н.о п.ревра1път бе осъществен. именно се2а, ко

.г.ап10 в целия вес11~никарски пазар се ИЗ'вършват про-
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цесu ua концентрация на капи.111ала (в. ,,_24 часа''. 
бр. l 12, 2000, с:. 30). • Иивёс,пип2ор".,u11е бягат Q111 ев
ропе1lски1пе 11азари (в. ,,Труд"', бр . 103, 2000, с. 6) .. • Ако 
някой се .надява 11,а n1J.сраз11.редел~ение на пазар:и п,0 
тозt1 начu.н., значи е сбъркал в очt.1кван.uята си 
(в . .,Труд'', бр. 1 ОЗ, 2000). • K1LuJ1ceu llaзap на откр~.1-
то (в . ,,Нощен Труд'\ бр. 79, 2,000., с. З). • Кос1пов раз
чита, че след скл1()чваиепiи1 на г'олеми111.с прива1п.иэа
циа11нu сделки в бо11гарски.fl 11,с~зар ще (,:е влеят око.1tо 
ei}uн милиард долара (в. ,,24 часа~', бр . J 16, 2000. с. 9). 
• Напоследъ-к. във федерация,1,па. н.а потребиm(!лuп1е 
зачестиха обаJк:дан.uяrпа на 1-tедоволн.и гра::»сданu, па
заруващи от Женt.1'ил 11a-зltp' (в. ,,Семе-ен вестн-икс\ 
бр. 6, 2000, с. 2). 

пазарлък л,t. Разг. У rоваряне на цена между прода:J3а ч и купу
вач ; уговорки, опити да се получи отстъпка от нещ,о 

(тур . pazarl1k - 3;говаряне на цена ме.,,сдJ' продавач u 
купувач., от пере.). • Не се с:тискайте при nазар.лък 
с uмaнJJf) (в. ,,24 часа"",, 11„1] ,2-000). • Соф't,1я започва 
пазар11ъ1(а по 6 теми, .а Букурещ - по 5 (n. ,,24 часа'' 

• бр . 651 2000, с. 27). • Вадяпz 11а1арлък 1-ia корумпцран. 
(в . ,,24 часа~'., бр. 80. 2000. с. 1). • 1'ренчев· вади пазар
льк на корумпиран (в, ,,24 часа'", бр. 80. 2000, с. 3). 
• Преди време казах 11а .кл1е.111ове,-пе в. Дуrи-,цца - н.ямtJ. 

да търпя нu1€акви rlазарлr,ци (в. ,,24 часа'\ бр. 98, 2000, 
с. 10). • Вадят r~азар1лок на корум11.цра11 (в. ,,24 часа&' 

' бр. 80, 1995, с. 2). • Голе,л,tил1rr иазарльк н.а n4pun1e на 
,а_лианса (в. ,.Труд", бр„ 322, 2002, с„ 2). 

пазвант, -ин ivt. Осп1ар. Неодо6р. Пазач1 нощен nазач (тур., 
pazvant, от nepc. pasban:. pazva11d - паза~,; страж. ча 
СО(iой1 от пере.). • Иззеrпо е op1;:J:fcue 0 111 rlaз'вaumu 
(в, . ,,Демокр.ация'". бр. 86; 1996, с. ] 2). • Ocmpuema1t1a 
0,:,1 обкръJк:.ен·ие1110 иа си.нил tCaiiдuдanт за rсмегп 1-iЛJlll'Q 
оа се спра1п пред нии40, в това число да ползва,11 
услу.гuте на па·1r1ан111и и каиалд.J1сиu в кр1ай2_ранu.чн~,

те села (в, .,Т'руд'", б.р . 133. 2000, с. 1 О). 
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пай м. Разг. 1 „ Дял , който се пада на някого. 2. Част, която 
uринадлежи на всеки участни к (тур. рау - · съи,ото зна
чение), •1 Депут4тскu пай от еслка благина (в. ,~24 
часа.'\ бр. 109, 2000, с. 1 О). 

uала ж. 1Остар. Широк.а. закривена сабя (тур. pala - също1по 
значение). • ... u .--код;;1сата г.Q под,сцрва.ш.е о.тзад с па
ла1па, от която преди т.оеа сам той отхвърли г.ла

,в,ата иа вой.водата (П. П, СJJавейко:е). 

памук м. 1. Влакнодайно растение, чиито семена са обвити във 
влакнест лашкул. 2 . .Влакното, което се из;вл:ича от то,ва 

растен~~ и произведеното, от него . З . Обработени влак

на за използване в медицин:ата (тур .. pamuk. - влакно. 

което се извлича от· ра,стенuе, чuum{) семена са об

вити във в.лакu(;,::1п па.шкул). Фразеол. ,,Вадя на ияко~го 

дуwата с памук" - убеж·давам, ,, обработвам '' дел uкап1~ 

но някого . • , Тайната разкрил погребалнuя,rп аген.111, 

комут() дали подnл'онкцте, но той не ги използвал, а 
сло:;к:uл в.А1есто т.ч..х. пш,.vк (в .. 11Труд'\ бр . ПОЗ, 2000). 
• Шарени яйца мо-:J,сете да наред~,ппе и в к.упа·. n-ьлна 
с ,цве1пе11 11а.мук или постлана с атлазена или кади

фен.а тъкап (в. ,, Всичко за :вс,еки'\ бр. [ 7, 2000, с" 8). 
• МJ1зuка11тът вади дуtи,ап2а на слушателя с памук 
(в. ,,24 часа''., бр .. 1.1 5, 2000, с. 22). • Няма л~айтап. та
кивц цветни паму11и вече има ,в onumн.iune 1:~олета Na 
концерJ-Lа „Мопсан1по" (в . •• Труд'', бр. 120, 2000, с .. 12). 

па(тъ·рма ж. 1. Сушено, осо,лено м:есо,. 2. Жарг. ОбuдNо Грубо 
определение за момиче (тур. past1rma - сушено, осоле

но месо). • Честс- си спомн.я.А-t, за тях = к.ачал1·ак, 
царевuчиа каша с':ьс саз·дърма, боб с пас,,,ърма, клин , 

к4тл1.·и и още д1.ного други (в . нВестник за жената·\ 

бр . 45, 2000, с. ] 2). • .. В бъдеще обмисляме ид~ята за 
признаеап.еrпо и на други хранителни продук1пи ка 

rпо мл·яко, с:u:рене1 луканка, пас11zьр,л,а за .Редовна JJаз 

плащателно средство", за11в.и управuтелян1 на ,пеле ·

фо,,.1.ната кампания Генадuй Саичу.к. (:в. ,,24 час:а '\ 
бр . 90, 20001, с. 32). 
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nатаклама ,к;, ] . Диа,л. Бой5 побой .. 2, Жарг. lfеодобр. Ирон.. 
Блъсканица . 3. Жарг. Неодобр. Нов. СтреJЕб.а {ог тур, 
pataJkla1nak - бой, сбиваме). • Дялат.а тренuро.въ чн.а 
паrпаю,шса трая 15 мuн.у111.u (в. ,,Нощен Труд'", бр. 202,, 
1995,, с. 2). • ШaмnuoNume от Левски' вдигнаха здр4е 
купон в с'?J·бота бечер за шес,п.ата поредн.а па1rzан,ла „ 

ма над вечния С':оnерн.ик ЦСКА (в. ,,Стандарт", ,бр. ] 145. 
1995, с, 24). •· Уморен от na1na1UZaмu111e na дессrпкu 
амерuн:.анск.и. филми, пос«етенu ,,а честм.и,пе ченг-ета. 
с наслада се отдадох на една po.м4н.muf.fl.1a uc1nop,uя 
(в .. , .• Новини +'\ Провадия. бр. 30~ 1995, с. 22}. • В па-
11~акламап1а е ранен случаен 111.цн.ува ч ( в. i,24 ч~са:", 
бр. 115, 2000, с. 28). 

nатладжан м. Вид зеленчуково р•астение с едри тъмносини 
nродълго:вати плодове, както и самият плод син д·омат 

(тур. patl1can ~ С'ёЩОmо значение). ·• Нагосr11их·а ги със 
салата „Букет", зеленчукова cJ,na, 61орвк от 1:za11tлa
д;JКan, ЧJ,'ШКU и тиквички, пиле ... (в. ,,Труд'',. бр. 3,07. 
200()? с .. 5). • Такова подхранваNе е полезно и за пи
пера, пап~ладжапа u други зеленчJ1·ци (в. ,,,Демокра
ция", бр. 127,. 2000, с, 14). • Пал~лад'.жапип~е се ре
:ж:ат н.а филийки с д,ебелина 1 см; поса.лява1п се и се 
оставяп1 да им се изцеди ~орчивuят сок {в. ,,,Вестн:иJ:< 
за жената", бр. 22, 20001 с. 29). 

патлак м. Жар2. Пистолет (тур. pa·tlak - взрив, uзбу„Х'ва~tе). 
• .. " а о.храната се uз.правяла на nръсти ,и се похваща

ла за 11a1,iл.a,t~u111e (в, .. Нощен Труд'\ 27.I 1.-28.11 .1995). 
патьрдия (патардия) ,ж. Разг, Врява. (от тур. pabrdamak - 112рq

кам, тропам, шумя).. • Ще захванеАt с оногова, от ко
гото ще вземем н.ай-мног.а лири, с оного(;fа. ког'С'Jmо без 
шум, гюрултия и .1tатардш н.ай-лесtiО ure мо~жем. оор4 
и уби ... (Ст. За~rмов). • Ний uс1<аме да ка:ж:ем, че п1ая 
е всичкат,а причина на fJ.Cume гюрултии ,u ,ia11rapдuu, 

които напоt.:ледые станаха ... (П. Р. Славейков). 
пача -:JfC. 1. Бульон от в.арени жив,оти:нски крака, rл&.ва и др ., 

който след охлаждане се Iliревръща в пихтиеста маса, 
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наподобя~в~ща. желе. 2. Безволев., безхарактерен ЧJовек. 
3„ Слабоват, безсилен, ке:кав човек (тур. pia~a - / . ДQлн.и 

,гащи на пантал.он.и, гащи или шалвари. крачол . 

2. Крака на заклан добитък; ястие, приготвено от 
•~ар.енu крака на добитък). • Ня.лtаха много .хорица

та, бei)uu години б.flxa., и все пак. нагостиха .л1·е с 
пача и сух хлебец (БРР) . 

паша м. Истор. Поче-тна титла 11-1а висш военен упра,эит,ел на 
област, Н!Оёен.а до, първото десетилетие на ХХ нек в 
Османската J1мnерия: (тур. ра§а - .с~щото значение). 
• Запознатият със станалото митрополит Григо
рий също се оплаква пред пашата (в. ,, Сед:мич,е-н 
Труд", бр. 21, 25. 05 - 31. 05. 2000, с. 12). 

!П'езев~нк лt. Разг. Грубо. Обидно Сводник (тур. pezeveпk -
същото значение, от пере.). • Туй вар, туй киреч, 
туй майстори, а u тоз архи.тек.т, пезеве·пн.ът му с 

пезевен.к, ц той ми отряза главата, тъй кaкtnQ аз 

и на Божков не съм я ряз,ал (в. ,.24 чаtса~', бр. 190, 
2000, 24 X'ЬU,i,Q), 

пейка ж. Приспособление за сядан~ и.а ня.кол~ко човека, обlfК
новено дървен lilЛOT върху подпори, скамейка (от тур. 

peyke - същото знач.ение). • Ас·ен Чu,,,ков вс,и<.а сут~ 

рuн си купувал вестник и сядал на една пейка в 

градинката срещу гара111а да 20 прочете (в . .,Вестник 
за жената", бр . 22, 2000, с. 4). • Често изнасях кон
церт на баби.те, насядали по 1~ейки11~е на улицата 

(в. ,.Вестник за~ жената•\ бр. 22, 2000, с. 14). • Новите 
велможи залепи.t::а местните на .пейка,па и сппново 

вербуваха .наемници (в. ,,Шок''\ бр . 31 , 2000, с. 1 З). 
пелте ср. Сгъстен сок от варени пдодове и захар, който след 

охлажд.ането си става желе (тур . pelte - същото значе

ние). • Какво п.елте само прави тz,щат·а - да си 

обли.жеш np'/.Jcrnume! (БРР) . 

пелт,ек м·. Човек 1 който при rовор~не пелтечи , заеква (тур. 
[l)eiltek - същото значение).• Говорят,, че като мальк 
бил пел.тек, ио след к,amQ Q117UШ'?:>д при Ван.га, която 
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му nрепоръ чала лечен·u.е при видеи сталu.~,ен док:т,ор, 
uзгл,адил речта (Столичен печат, [997)'. 

nелтёч,а 11.есв . ] . Заеквам. запъвам се при rоворе.не поради 1r·о 
ворен дефект1 силно вълнеFиие или незнание. 2. Гово,р,я 
объркано, несвър.з~Н-1() ( от тур. pe]teklemek = заекв4м, 
запъвам с:е при говорене поради говорен, дефе1<т. CUJl _ 
н.о в-ьлнение или незн.ан.ие). • .Не е обясни.ма обаче 

защо s точно определени моменти запоцва да пе:л.
rпечи .... (С,,олич,ея: печат, 1997). 

Uel\fбe1,r (11ембян:) прил. Бледочервеи, розов (or тур. pembe - Са
щото значение). •' И.л1.а широк.о чело, i1oc орлов К'Люн, 
пем·бепи (червено-бели) б;1зи„ здрави бели з:ьбu ... (Ст. Зац
мов),. • Издържа 1-Ja черве1iи, cuuu и пембени nQлumu
цu, които го тупат пора.мото ... (n, ,,Вестник за жена
та'\ бр. 22, 2000, с. ЗО). 

nе:шсиJ1ер м. i. Разг. Ле_карство за всички ~болести . 2.Прен. Ирон. 
Човек, който разбира от ,всичко ('от тур. м11. ч . ,от собств. 
име ... - мнuJ'vt.o лекарство за всички болести) . • Се.л1ей
нияп1 лекар н.е е пенкилер. Той ще се зани,иава пре= 

димна cz,c здрави JJCeнu, обясни д-р Се.м.ердJJСuев (в.. ,,24 
часа'\ бр. 124, 2000, с. б). • Работи като 11енкил~р (Бlfr, 
Канал J, Трампа, 04.06.2001). • Бирниците Jtдрят ne11-· 
к'U.Лера на 1-Lарода (в. ,,.Труд~\ бр. 298, 2001, с. З). 

п·ердах м. Разг. Бой, набиван,е (1-ур. perda.h - /'. Полировка. 
2: Бръснане, от пере.) .. • Цар.uц,ат·а на 1zердах.а (.в. 

11
24 

часа'\ 1 J ..11.2000). • То какво беше досега - ходиш,. 
гледаш, ядосваш се, псуваш и накрая за довиж·дане 
ти треснат ед.uн пердах {в. ,,Труд'\ бр. 1'25, 2000, с. 3). 
• В най-добрия случай невол·ният нпрушител ще се 
01първе с на.,прошенu с::т1>кла и надупчен.и гуми·, ,а е 

най-лошия ще отнесе такъв пердах, че щ·е го помн:и· 
,цял ж·иво,п (в. ,,С.едмичен Труд'\ бр. 30. 2000. с. 1 О). 

пердаша несs. Разг. 1. Нанасям побой, бия някого. 2. Оглаж
дам мазилка на стена (от тур. perdah - 1. По.лцровка. 
2. Бръс11е1-tе , от l]epc.). • Кали'; Никой н.е м,е е перда-= 
шил по дупето (в. ,,24 Ч:аса'\ бр . 225 , 2000, с . 23). 
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1 

перде ,ср. 1. Зав,еса на прозорец или ниша. 2 .. Прен. Катаракт 
на окото. 3. Жарг. Човек, когото нищо н,е го тре.вожи. 
не: ro интересува, не ro вълнува (тур. ре·гdе - 1. Завеса. 
2. Дейстеи,е, от пере.). Фразеод . ,,Пада ми пердето" -
Не мога да търпя повече, нищо не fit,e ин,п,ересува; 
рr;агuрам а,·тро. • Еф'uрнuте 11.ерде11lа са хит иа па

зара (в. ,,24 часа .. , ] ]. 10.2000, с. 5) . • Дnнi)анuята от ~ 

tC?J·M улицата ще з·аглуu,uте и с памо.щпт.а т-tа nл'otnнu 

пердеп~а (в. ,,Вестttик за дома'\ бр , 30, 2000. с, 3)., ,. Всич
ки М()кети и· килими в сг11адата са ;и,ахнап1и. Пер

де1п.а:та ,са с1;алеки (в . ,,24 час.а'", бр. 88,, 2000. с.. 8). 
• Ами З/1 тая рабо1па n'орво. трябва да ти падне 

nepдeffto (в . . , .,Труд", бр . 133, 2000, ,с . 1 О) . 

nep,yroa111 прuл. Смах.нз;ю· , печа.ден. жадък човек (от тур. регi~ап -
безредu.е, разпрьснат; ::нсален, печален, отпаднал дух). 
• СuгурнQ затова го отбягват, зaщQm,r; е ма·лк.о пе
руи,ан (БРР). 

пестил м. I , Варени плодове,, които се изсу:шават на и~ици, 
2. Безфор~1ена маса (тур . pestil - същото зн.ачеиие,· 

pestil:ini ~ikarrnak - смазв-ам от бой) .. • Направили го 
на 11e,c1nu'л, горкичкият} (БРР). 

пе1·ме1 м. Гъсто, сварен СО!К О1Г грозде 1 захарно цвекло -или за.
харна тръсти.ка, рачел (от тур . pek1nez - същопто зна

чение). • МыQго гъст с1пана пе111мезъ11z ... (БРР) . 
пехлкв~:н, -ин м. 1. Човек, който мо>ке да ,се бор.и добре, бо

рец. 2. Силен човек (тур. pehHvan - същото знаценuе, 

от пер-с .) . • В р,одн,ото село на няколко поколения 
народни пехливани сега са ocmal-iaлu r:tzмo стари хо

ра (в .. ,,24! часа~', бр . 3,1, 1997, с„ 9). 
пешкир .лt. Кърпа за избърсване на лице и ръце (тур. pe§kir -

Корпа за избър.сваr-и~ 114 лцце и ръце. от пере.), Фразеол.. 

, .,опирам nешки-ра" - получавам ttезаслу,жено наказа

ние. • ... показната екстрадиция от Украйн.а на бив~ 
ши.я депу,rи:1111 0111 БББ-че1па·та на Жорж Гаичвв не 

навява и1конно българската мъд.рост за чав,ека, кой1по 

опира пешкира ... (в., ,.24 часа·\ 04.0J .1999, с. 10). • Сега 
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обаче тях ги 11.яма. а ние сме от година и половин.а и 
трябва да опира.л~е tltl'шкup,a (в. ,,24 часа'\ бр .. 113,. 2000, 
с. 11 ). • То ,са даруr!анuя~ то са n.eut«ttpu, то са съл:зu 
(в. ,,Нощен шок(••, бр. 11, 2000, с. 4). • Бuвzицлт nocлa11uJ( 
опра пе1икира в Лuби1l (в. ,.Труд'\ бр .. I] 4, 2001, с. 29). 

иилаф м. Източно ястие o·r -.варен ориз, полят с масло (тур . 
piJav •- с1;щото значение, от nepc.). ,. Бивш турски 
министър на2остu село в Ардинско с пила,ф (в .. .,Труд'\ 
бр. ] 36, 20001 с. 46). 

пискюJ1 .м (пюскюл) З,авързан'И за снопч:е ресни. конци и .др (от 
тур. piiskUl-c-ьщomo значение) . • .Ветр.ецът лъха, тре
петликата mp.enmu, а в кьошето край кла·денеца хър

Х'Ь/JU наргиле; в кьоше,по н.а скаме,йката с.еди хад.жz,1, 
Ставрu, пие си майската мастика ... н.адува c:u шаре
но.то наргиле, нaкumeilo с червен.и ,~юск;оли, подарен.о 
му Qm пло.вдuвск.uя владика ... (Ст. Заимо,.в). • Те-;ж:к.0 
пристъпл.х,а. .М'tJ:ж:ете в черпи потури и бели. ризи. 
М/1.адежите ,е белоснежни фус,п,анелu ц калцуни с ог
рамнu nискюли (а. 11Жълт Тру:д", бр. 36, J 995, с. 1 ] ) . 

пинтия ж. им. Стиснат, свадлив Чiовек (от тур . 1Pinti - скъпер
н.и.к, стиснат човек). • Bu:Jк: тоя дръ,п пин111.ия -
вариклечко, за две па.ри свеи1 3anaдu ... (Ив . Вазов). 

пинтилък м. Голямо ск-ь1Перннчество (тур. pin:tilwk - скъперN.u, 
чесmв'О) . • На .голям пин,пильк го е ударил! (БРР). 

пискюл м. Завързани за сноnче рее.ни, конци и др. ( от тур. 
piisku- сrьщотй значение}, • Те:ж::ко npucn1-ьn1Jx.a м-ь
жете в ч.ерн.u n,01rrypu и бели ризи, младежите с 
белоснежни фустаиели и калцуни с огромни пискю
ли (в . .,Жълт Труд''. бр . 36, 1995, с" J 1).. 

n:ич м. 1. Разг, Грубо Извънбрачно дете. 2. Жар.2. Ное. Мом:че, 
мъж. З . . Жарг. Одобр. Нов. Особен. интересен, стр•анен 
човек. 4. Ж.арг„ Одобр. Нов. Сериозен, стаб10лен, сигу
р.е R! ч.овек,, на 11<оrото може да се има доверие (iryp. p.i~ __ 
изр,аст1:,к; от пере .. - извивка). • Формулат·а на бохема 

- V 

Николай Василев нИоси(j}ов пие. защото е uc:muнcкti 
пич "' не хваща дек.uш (в, ,.Труд1', бр . 268i 199.5. с. 9). 
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' ПИJПКин np·uл. неuзм. Диал. ·Опитен, сръчен ; пъргав (тур. 

piikin - с-ьиrото значение). • Само нашите юнаци -
nишк11и (в .. ,,Станд.арт", бр . 12261 01.11.1995, с. 24). 

' " 

nи:П1ман прuл. Разг. Неодобр. Ра~зкай.ване за нещо след раз-
мисъл (тур. pi~man - който се разкайва, който съ
жаляв.а за нещо. от nepc.}. • Утре п,ак съм 111ук м, 

заканил се пишл,ан рибаря·т пред Асошейтед прес 

(в. ,t24 часа" ,, бр . 36, 1997, с . 32). • И.А~анлр•и мамят 
11иrиА1ан Jrlr:цe.нam (в . .,Но,щев Труд", бр .. 75, 1997), 
• Не обичат днешна.та с,позицu.я гµажданu·те иа 
Видин. а пъ·к още повече недолюбват 11ишман-полu
тицu,пе си и го показват категоричн.о с вота C"U 

{в. ,.Видини, бр. 94, 1995, с. З). • Старец убива 11и.ш
мап крадци о;п страх (в . ,.Нощен Труд"., 12.1 OJ 998). 
• П.ишман атен,па,порu гuн.ат .зарад.и сирийска вей
на (в. ,,,24 ч:аса". OJ .04.2000, с, 12). • Пцшман :жених: 
задържан след опu,т за UЗJJасuлваие (s . . ,Нощен 
Труд·•. бр„ 82, 2000, с .. 7). • П~lше ви една 24'-гDдишна 
си.аха, коя.то ка,по мн.ого други е пи.шА1ан tиаха 

(в . ,.Лична драма", бр. 18, 2000, с .. 7) . • Пишман атен ~ 
mamopu гuна.т заради сирийска война (:в. ,.24 часа'\ 
О] .04,2000, с , 12). 

иищов м. 1. Разг. ОJ·нестрелно оръжие; :пистолет. 2. Жарг. 
Нов. Пр~едвзр1tтелно подrотвен ,, скрит лист за lilpeпиc
saнe по време на изпит {тур. pi.~tov - .пистолет), • На
шенец спипаи с iiUlifoвu .в Македо.н.ия. (в. ,..Труд'\ 

22.1 2.2000, с. 30). • Водалазu тьрсл1п пи111ов от убий
ство (в . .,Труд'\ бр .. 6] , 2001, с. 40). • Подариха 1tищо·в 
на Kaiiзep Франц (в .. .,24 часf1'', бр . 348, 2001, с. 46). 

по•мак м. Бъ.пrарин мохамеданин (тур. pomak - същото зна
чение) . • Спогажда:.-rме се с помаци111е, .г·од,ини наред 
не е има.ло, вражди поме.жду ни (БРР). 

потури .мн.. Ши_рокя мъжки rорни г:ащ.и о,т домашен плат с 
голямо дъно (тур. potur- 1. Набран, надиплен, на гън. . ., 
ки. 2. Широки мъ.жкu горни гащи 01n до.Ntашек плат 
с голя.лжо дъно). • Тежко пристъпяха мъ~сете в чер-
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ни 110,пури и бели ризи, л-tладе:нси,пе ,с белосне::н-с:нu 
фус,панел-~, и калцуии с огромни 11uск;оли (в. ,,Ж1:.лт 
Труд'·, бр" 36, 1995, с . 11 ). 

1Г1усия ::)f,e, Засада, клопка (от тур .. pusu - съ.~цото значение). 
•· Това чудо е подходящо за авд~1(·ии, заиrото. като 
висят нt1 пусц.я, и те мр?Jзнат яка (в .. ,1Труд;", при.nо

жен-ие, 1 O" l l .2000). • Депутат 3ас1прел.я вълк след 
пе,пцасова пусия (в . ., ,Семеен вестник .. , бр . 7, 2003, с. 1 ). 

р 

:ракид.жи.я JИ. 1. Човек, който, произвежда ракия. 2. Който оби 
·ча да лие ракик (оттур. rak1ci- производител 1'la ракщ). 
• Всеки, ува:нсаващ себе си раки,д;:ж:ия, мезва, дQка1nо 
пие (БРР) . 

ракиджi1йка :ж:. Жена~ която обича да n:не ракия; която има 
слабост -към рак·ията (от тур., raktci - проuзводи1пел на 
ракия) . • Никой н.е om,вoJJU дума за свuн,ското. Тази 
туршия н.е е ра1'uд:ж:иiiна. Тя е за теэк.ки пър.ж· ,олu 
(в. ,,Капитал'\ 11 .11.- 17 .11.2000, Бакхус, с. 26). 

ракия ж·. Т . Алкохолно питие, получ,ено след ферментация и 
дестилация на плодове. 2. Порция от това n-итие (от 
1·ур. rak1. - с-ьtцото значение, от ар.). Фразеол. ,,слаба 
ракия'~ - без с,пойност. • ТQй бил ~полкова пияN, че 
КQгато упиформен~опе пробвали да го .Разпитат, 110-

искал да му налел,п още една ракия (в . .,Труд11 • бр. 342. 
1999, с. 40). • Тое.а е циганският Жи8оm - вечен праз
н.ик, noxffaл и се млад р,ом, който я&н.о бе изпрева·рц,д 

с няколко ракии ортаците си (в. ~,24 часа'', 15.01.1999. 
с. 32). • Строги пр.авuла за enzuкemu на .ракия (в. ,,24 
часа", бр. 65, 2000, с . 7). • 0111 балите вина си пада ;10 
л,1)1с:,,ат, onz рак11и11z-е - ,, Сливенска перла" (в. ,

1
24 ча

са'',, 27.03.2000. с.. 13) .. • А х,о,ра,11а па uнвecrni1nzQpa да 
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пр.ес.танагп да про6утва,п приказ.ки. кQu1nQ са сдаба 

ракшl (в „ 1 1 Труд", бр . 118, 2000, с. 10). 
рам,а.за11 (рамада1-~r) А{, Ме:сец н:а мо;~самедан ските пости, през 

·-които не се яде 11 не се пие денем, а само през нощта 

(тур. r:am:azan = C''oU{Dmo з.начен.ие, от ар. ramadan). 
• Чес111uт да бъде све,щен Pa.JJtaзaн! (Б·нт, l{анал 1

1 

26. t1 .2000). • Сrпояпов nQздравu /,1юсюлл,1анuте за на.й 
тачеии,'l празник Рамазан: Байрам (в .. ,1 24 часа", бр. 8, 
2000, с. 5). • Нова годu,-~а с'Ьвnадн.а с Pa.ttaзan Байра
ма и пов.ечеmо м.1ос1олмIJJ-Гu .по села,па спазват УрJ1-

ча ... {в .,.'Труд"\ 06.0 L .2000. с. 13). 
рафт м. Лави.да, 1 юолица (тур. raf - същото значение).• След 

като медuка111.ен.,пъ1п изчезне 0111. раф111.ове1пе имJ фир
.,иата производител ... (в, ,,Труд'\ ] 1.1 1.2000, с . 4), 

рах.ат м. Спокойствие, бла)кенство, мир (тур .. rahat - · 1. Почи
вам. отпочи.в·ам. 2 .. Неудобен}. • Бриджи1п Бардо и 

.Жан Клод t-t.яма да видят рахатпа на четириногите 
в Белuца (в, •• Нощен Труд·\ б_р„ 2321 2000, с .. 8). 

рахатлък м. Сnо·койствне, охолство, блаженство. без.rрижие, 
рахат (тур . raha.t ~ бла-:>1сеиств-D, мир,, спокойс,пвие). 

• Европейците са си уред1,1лu дър:жави.те и не про

щц.е4·т никому и за най-малкия смут на ,ра.хшплька 

им (в . ,,Труд'\ бр .. 329, 2000. с. 28).. 
рая: ж. 1-fемох:амсдаиско населениеi което е покорен.о от турците 

и включено в границите !На турската им:лерия (от тур. 

reaya - същото значение, от ар.).. • Покори.ата рая. се 

веселеше н-а скрито. по к~щuп1,е - да не предuзвик,ва 

душман~.ипе а2аларu„ още павече дявола. който зави.J1с

да на всяка чавешка .Радос111 и праща зло (Д. Талев). 
рева.не ср. В-ид сироnиран тестен с.пад,киш (от тур. revзni -

същоJ'по значеиие). ·• Xanвax.r1-ic си р'еване с боза за 
двайсе,п стотынкu ... (БРР). 

резе ср. Ключал"э, М'1 Ндало на врата (1-ур . reze - същото значе
ние). • Дока11'1.О се на(Jе:ж:да.ла да 01пвори резе на вход
пата пор1па, КJJ1'Ьч.л1арка1па била повалена о,п силен. удар 

с ту.-r:ла по .глава,па (в. ,,24 ч.аса .. , бр. 224, 2000., с. 5). 
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[Резил .м. Разг, Ср,ам; , посрамване: (тур. геzП - / . ПQО'Ьл, низък. 
2. О1твратuтеле11, от ар.). • Ахч,иева om"l:!pвa Кuран 
Коларов от рези.11 {в. ,,Труд'\ бр. 52, 1997., с. J 7). • Как.,во 
му е .хубавото 1t-a църковr-,.и.я рез.ил (в,. ,,Труд'", 
2] .04.1997). • Г ерман.с.·ки резил насред Ротердам {в ... 24 
часа '\ бр. 167, 2000, с. 26). • Резилип~е на журналuс
тuт,е - 2 (в . ,,Шок". бр , 31., 20001• с .. 8-9). • Резилъ1п, за 
сметка на Лили беше отличието, кo.e,nQ „wуэикално
то предаване на БНТ „Кречетало r1 и отреди - за 
най-безс.'Jviuслен дебют (в. ,.,Труд•\ бр. 119, 200], с. 4). 

peзиJLfl несв. Правя за срам, за р.езил (от тур. re·zil - 1. Подълj 
низък. 2. Отвратителен). • Управниците се резшzu

.ха пре·з цели.я ав-гус:т (в. ,.,Труд" , 02.09.2000). 
руш.вет м. Разг. Неодобр. Подкуп (тур. rii~vet - същото зна 

чrJ<нuе, от ар.). • 35% предпочитал и ру1а,ет почерпка 
(в. ,,24 ча.са'". 11.11.2000). • Рушвет1,1п за ,вицепремu
ера бил даден от друг алкохолен. бо,с - Яван Иванов, 
посочи Кос€в' и залви, че има свидетели (в. ,,Нощен 
Труд", бр. 791 2000, с. 4). • Разоре1.J ,биз1-tесмен ще 
топи Бо,ж.к.ов за рушве11~ 0111 $ 50 000 (в. ,,Нощен 
Труд", бр. 79, 2000, с. 4). • В полt1тик:ап2а crJupкarna и 
рушве,п ъ111 ~и npuдu чат ( в. ,.24 часа",, бр. 1 ] 2, 2 000, 
с. 14). • Днес рушвет за 10 хиляди долара за висzц 
държ:авен служител и порой обвuне.нил ,в кopJ)nцu.fl 
тресат властта на СДС У' нас (а. ;,24 часа", 1бр . 112, 
2000, с. ]4). • Нито за изпълнената със скандали 
бавна приватuзацuя, н.uто з.а липсата на контрол 
след иея. нито за рущqепtите около нея (в. ,,Труд"\ 
бр. 118, 2000, с. 1). • Нuкс~н предлаа,ал лунни камъни 
като ру1.ивет (в. ,,Тру.ц''. 03.05.2000, с. 26). • Дen}yn-1a
mume уредиха рущвети Н.tJ еоеннип1е {в. ,.24 часа'\ 
бр , 202. 2000, с. 1 О) . • Руи1ве,rпи,пе са п,оне 100 ми-д. лв. 
(в. ,,24 часа'\ бр. 289, 2000). • Но ЯfJ1lQ' има iJ други 
н.ачини, още повече че cmag,a дума най-вече за жерт
в.~.t на измама; uзнудQане, искан. рушвеrп (н, ,,24 ·часа·-, 
бр. 280, 2002. с„ 9). 
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,рушв,етч.ийствQ ср., Вземане на rrодкуп (тур. т-u~vet - подкуп). 
• Вузовски п,реподав·а1пел обвинен 6 рушве.1.1~чuйс11tQО 
(Столичен nе·чат, 1999), 

руumстчi11я м„ Човек, който приема рушвети (от тур. ru.~·v,et.~i -
същото значение). • Всич.ки знаят, 11е е рушвеп~,чин., 

ама няма кой да го на.топи (БРР). 

сабахле (са,бахлен, сабахлем) нареч. Разг .. 1. Утре. 2. Рано сут
рин; сутринта, заранта (от тур„ sabahleyin - същото 

значен~и~, от ар.). • Ти какво сц се развикал, какво си 
се начумерил!. О1п саба,хлен. се кара (Ем . Стан~в). • Ще 
правиш, ще струваш, кръ,в да uм·а у,пре на сабахлем .. 
(Н. Хайтов). 

саздърма ж·. Консервираt10 свинско месо (тур, . s1zd1rma ~ сьи10~ 

то значепие). • Над главurпе висели големи мехове с 
масло, cupeцfl и саздърма (в. ,,Жъл,, Труд"', бр .. 36, I 995, 
с. 11 ). • Бабин.ата манд:J1са с дядовата саздъ_р,м·а 
(в. ,,Вестник за жената". бр" 45, 2000, с. J 2). • Ког.ато 
беше готова манджата, слагаше и едиа. питка саз
д1,рма в:ьтре и ни събираше на софрата (в. ,~Вестняк 
за женатас". бр. 45. 2000, с. 12). 

сайб:ия м. O•t:map1, Неодобр. Собственик, притежател, стопанин 
(от тур. sahip, -Ьi - CoUfQmo з.1-t.ачение, от ар. sahib). • В 
момента школоtпо, чий.то е.дrи-1с1пвt:-н ,сайбия най-пос·ле 
,е вдовецът на бастuсана1па дuреюпорка, се е curnyu
paлo в ек.с11ерuменталната детска градина на Людми

лаЖивкоrJа (в .•• Шо:к11• бр . ЗJ, 2000, с. 5). • Сайбил1па. на 
столицата да се заеме с Кнлжf!С!(UЛ tJrJ'Q[)eц (в. ,,Но

винар", бр. 29t 1997, с. 8). • Съ,дuите ще се съберат 
тази седмица, за да поискаrп сметка 01:п. сайбиите на 

к.ръво:Jк.·адl{оmо ку11е (в. ,,Труд·\ 13.11 .2000, с. 56). 
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сзйнантм. Подслон, навес, ,с,ушина (аур. sayvan ~ същото зна 
чени.е, от пере .. ). • Щял да извади от гара:)f,са, napдofl, 

caiiвa11,111a , cmaz1a111a си тал·иг.а. и хубаffичкаrпа да .л 

по,п.ратегн.е (в. ,,Вестник за ,кената''\ бр, 22, 2J)00, с. 1 З). 
• Немската овчарк.а била rJ>ързаиа край са(i.ваи,па 
(в . "Труд'\ бр . 67, 2001 , с . 5), • )J{uвoI1тN,Dmo е завърза 
н.о със сuндJК:цр J-ta лебедка в f1ещо l(an1a сай«анп1 
(в. ,.168 ча~са'\ бр. 31, 1001. с. 3). 

сакат прил. Н,едъrав, инвалид (тур . sakat - съи(о1110 зн·а,.rение) . 
• Сака111 е оп1 десе1112одuшеп. Падн.ад 01п· една чере
шц (БРР). 

,сакатJ1ък Jl.f. Разг. Неодобр. Нараня:1Эане, н,едостат·ъке повреда. 
негодност (тур. sakatltk - С?;,ЩОmо зна че„iие, от ар,) 
, Станкое ефенди н.а11уска иг:ра,п.а с· meJ«:1<a кo1-urry~ 
зия след с6лъс1.,к с mJ1pcкu играч, вай , вай, ... сакапж
ль1,. г{)ллм ... (в . . ,.24 часа'\ бр. 21 1, 2000, с .. 14). • Ако е 
за главен преговарящ с ErJpQna - Л1отфи тича пръв 

(ДПС му издигна каNдидатурt11па след с,ак-а1плькQ с 
Бо;){сков). (в . . ,,24 часа", ,бр. 190, 2000~ с. 9). • 24 час:а 
след C'a«цnt1l<>Ka рус1{аг.11,а военна дипломация nQucкa 
nомощ 01-п А нгл .uя и Америка., в резул·тат на rсоето 

и едните. и д/>угuте изпра,пиха 11а мес1попроиз.шес
п1вwеrпо свои соидu ... (в. ,.24 ч:аса'', бр. 225. 2000, с. 8) . 
• .Убийствата и сака111лъl/и111е вероят·н.о н.е биха учу.
дuли л~_f,((.)JUfta ... (:в . ,,Шо.к'\ бр. 21 . 2000, с. 14). • То се 
о.правда с опасностт·ц, от санfi111л:ьк n11u полет·а на 
разл,ичиите .л-1.одели самолети на ниска вucoчui-ta над 

София (в. ,,24 часа"', . бр. 122, 2001 , с. 1). • Да г-о,пнем 
Гошо без сакатлок (в .• ,24 часа'\ бр. 348, 2001, с .. 21 ). 

сакатя се несв. в-ьзвр·. дJJал . Liаранявам се. осакатявам се (от 
1·ур, sakat - същото значение) . • А,ко ,п.ръгцеха пък. 
uанякъде. с кола,па, ие с.м·ееше да се 1<очиш - сака -
111еrие. се боса из кам:ьнацuпzе след п1ях (Ил . Воле:и). 

сак.11ет (с1,.клет) ЛtJ .. . Разг. Състояние на неrьрпение:, nритесне
ние (тур. s1kЛet = 1. т·е:N<:ест. 2. Пpu,necueuue. 3. Т{агпе
го11ия )i, • Хваи,10 ме С'Ь1<ле112 . ког.аrrи:> ост·ан.а беэ JJa6o-
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та ... (БРР). • Есенес, като спzигна пис.л1.ото ти,. от 
сь 1(ле1п го не .хващаше сън (Н. Маран.rозов). 

сак~:s J.t. 1O'cmap. Вид дъвка (тур. sak.Jz - съща,по зн.аче 
нuс). • Приготви благ л1.ехлем от пчелен вос:ьк, са
къз. бор.ое ка ,пр·ан и зехтин {К. Петканов). 

сщн час:,п„ Разг. Не бива. иед.ей: 110 ник.акъ.в на1.J1и н, в никакъв 
,случ.ай (тур . sak.Jn - същ·ото зиачение). • Bu1n1<Q0·a u,:ка 
да лиши българина от едно oJn ,wа.лко,110 му ос;паналu 
удаволствил. Сакъи ! (в . .,Жълт Труд'\ бр. 2.8, 1995, с. 3) . 
• Сакъи, гунк.е, t·акья . .гълъбuчка,па м.и! ... (в. нCe:rat\ 
бр.127, 19951 с. 24). ,. С.лед тактика,па ца снишаване -
сакьи , да не се обадл,п либийцuт.е-! (в .. ,~Труд'\ бр „ 146, 
2000. с„ 3). ·• На.края турците принудиха пътниците 
да слязат от самолт11а на пистата, :за да си разпоз-
1-tават куфарипzе, сакьи да не лuп(:ва нещо (в. ,.,Труд",. 
U 0.08 .2001. с. 35). • Да речеш, че съм t1екой пияница -
с:акьп! (в. ,.Вестн.их за жената"", бр . .52, 2001, с. 9), 

caJ1 м. Плавателно средство, направено от сковани дъски .идн 
от свързан1-1 nоме:){<ду си д·ьрв,ета (тур, sa! - съи{о,110 

значение). • Сковалµ набързо сал .и са..л,rо господ им 
помагал в 111оя водовърте.ж (БРР). 

c3Jil. (салт) 1-1арач. Диал. Само (тур. salt - C'QЩOmo· знaчe.1{ue) . • Из
под в.е.жди я ё(,tл озърна и приведе чело (ТТ. П. Слаоей
ков). • Рабоп1ях, н.о CШllll эа ХJiяба (П. Р. Славейков). 

салкъм м. Акация (тур. salk1m - / .. Грозд. 2: Че.п,са. з·. А кация). 
• Липсва ми .л1иризмата i-la салкъма ... (БРР). 

,саJrтамарка .ж·. 1. Ос111ар. Къса, rорна дреха. обшит.а с .кожа. 
2. Прел. Разг. Старо, протрито пал1·0 (тур. saltama rka -
съu1ото значе1-rие). •· Султана се г()mвеше за сват6а
,па си ... тя извади цял такъм шаячни дрс~~и - no,ny
pu, джама,дан, 1сал.111амарк,а (Д. Талев.). 

салтанат .л1. Разг. Церемоmt:я., която п.ридава ТhрJ1сест.веност, nо
.казио,ст (тур. saltanat - 1. Мон.ар."\и.я. 2. Прен. Великоле
rrие, разкош). • Пuеиlе JJaк.w,, зъбсzuе r:e и продаваше 
сал1пан.а11rи (Н. Хайтов).• l{олко1по до ос111а1-1а4и112С' сал-
11iанап1и, отrсазвал-r се от 1пях (БТВ1 ?7 J 0.2000) .. 
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салтаr1атлья прил. Разг. Който е свързан с тържествена, по= 
казна цер~мо»J.!я, салт.аНJат (от тур . sal.tanati1 - същсто 

з·1--1ачеиие). • Гостите бя:ха разnQд.();жен.и в шест 
crnau .... старите бее(Jе и мюфтuя1па .t шаха - в п11р

вата; нaii-caлnzalla1nлuJll1l.a cma.q (Ц. Гин.чев ). 
салца .ж. Доrvtатено пюре (тур. sal ~a - същото :зкаче11uе). • Rus 

сели краст·авuчкu., грах, салца . на едро .... (Обя.nа в 
печата) . 

самз.р (семер) м. Диал. Удобtr:а възr.ла.вн:ица за :носачи на теж
ки предмети върху rър:ба на добитък: (тур. semer - съ

щото знаr,ение). • Д,октор1.,т it. гQденикът яхнаха на 
се.11,ери (Ив. Вазов). 

самун м. О;стар. Раэг. Отделна бро:йка хляб (тур. samun - съ
щото значение, от rp.). •· Самун~ипе свършиха в Русе, 
Плоf!див и· Монтана (.в. ,,24 часа", бр. 33, 1997. с. 3) .. 
•

1 Пердахът бил заради nencuo1-Jep, който поu·с1'ал 
12' самуна (в .. ,,24 часа" , бр. 52, 1997. с. 1). • От поне
делник се оча,ква драстично павишаван.е на ca..tty.нzL11z e. 
тъй като u Жuтомел вдигнал цена1па н.а брашното 
с 23 хил. лв .. (в ... Демо1<рация"1 бр. 451 [997, с. 2). • За 
хляб обаче ще ни 1прябв4 междуиароден паспорт, за
zцот,о самуни има само npu съсипан.и от ю.гос·ан.кциu 

съседи (в. ,,Тр,уд4', бр .. 52,, 1997, с. 3). • CaмyнlJ.m е mi,n 
„Сел,с,кu '\ произведён 0 111 ЕТ „РОС -Росица Табако,ва ' i 
и ,е купен в· с1Jбо111а е маг-азина ма бул . . ,Па1прuар:;х 
Евтuмий'' (н. ,,Труд'\ бр . 229, 2002, с. J ). 

санджак JW. О.стар. Адмиt:1истративен окръr {тур. :sancak - С'о 
и,ото значен,ие) . • Понеже мястото, дето ги хвана
ли, било в границите на ~Софийски.я саид:нсак, тях 
ги закаралц да се сЪ:дят в София (З. Стоянов). 

са1iдък м. ] . qетвъртит съд от дъски или от ме·rал, с капа" 
или б,ез капак, за пренасяне или ,съхр:аняв.а11:-1е на вещи, 
з.ърнени храни и др . 2. Ковчег за поrребIJане на мърт·

ве11. 3. Дъ.сче па каросерия на кар„1ца (тур . sand1k _ 
каса, ков 1,ег). • По времето. кога1по вен.ецианс1еи.ят 
изследовател пъrпувал из Ор~еента, f.loma_pu.yc от 
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Генуа подго1пвял завещ,анието 1-1а някой си По}{ЦО 
Бастоне, в кое1п.о наред с остана.дuте вещи, разпре•
делени ме:ж:ду нцследниците, имало и „ сандък, пъ, 
лен с макарони. " (в. 11 24 часа", 13.02.2000., с. 11). • Дра
го отключи ,<.атинар, който се намираw·е заедно с 
к.л,сча в затворен сандък. (,,Жълт Труд", 18 . .1 n ,-
24.11.2000, с. ] 2). 

' . 

санким час:т. ] . В края на кр.а.ищата. 2. Нима, да не би да (от тур. 
sanki - С"6щото значение). • Все да ни ,оплюят, да ни 
оч:ернят; с.ан·ким н.е са и те еъщ.ите като нас (БРР). 

сарай м. l. Истор. Дворец, палат г,оляма и богат.а. къща. 2. мн. 
Жарг. Нов. Футболисти от турския отбор „Галатаса
рай .. , само .мн. ч. ,. членувано - ,,сараите" (тур. saray -
дворец, палат, от пере .. sarai). • Правещки сарай на 
Тато об1Jр1-1ат на вертеп (,,24 ч:аса'\ бр. 100, 2000. с. З). 
• Твърди' се, че в момента т,ек.ат прег.овори· в Истан~ 
бул с .президента н.а „ сар.аите·· Фарук Сюрен (в. ,, Труд~\ 
бр. 138, 2.000,. с. 2:S). • ,,. Сарц.шпе" молят „синt1.те" за 
още ВИП места (в. Труд'\ бр. 226, 2001, с. 34). 

сараф, -иц м. Чо1век, който се занимава с размяна, обмяна на 
п.ари. от което печели (тур„ sa:rraf - същото зна чеци.е, Qт 
ар.). • Чанта с 13 млн. лв. оп~мъкнаха неизвестни 
апаши от бур.гаскu сараф (в. ,,24 часа'',, бр. 44, 1997, 
с. 5). • Убиха сарафин. преди крупн.а сделка (в. ,,'Труд'\ 
бр, 1 l 3, 1997, с. 13). • Миналата нощ двам,а в·ъоръже-• 
ни ыападнал.u. съt1,руг·ата иа сарафа Деп.ка Тинева (в, .,24 
часа·•. бр . 3] , 1.997. с. 5). • Пpemapaшf!aN.emo на сара 
фи,пе би.110 по си~нали з·а фалшива валута, но мен.те
тата ые били о,пкритu (в. 1,24 часа", бр . 37 t 1997, с. 5). 
• Доларът поскъпна навсяк"Ьде - на лrеж:дубан.кови·я 
пазар, и при Cllpaфu."ie (в. ,,Труд'\ бр . 38., 1997, с . 8). 
• Сарафи,пе харчеха марката за 1'85() лв, и я купува
ха за 1500-1650 (в. ,,Труд", бр. 38, 1997, с. 8). • Осъдu~.-а 
сараф.ина Влади Коf!ачев за убuйств,Qmо на съ,пруга
та му (в,. ,.Труд.", бр . ] З, 1998, с. 3). • Викайте полиция 
и линейка! Аз c?J.1i1 Стоян. С Димитър сме .онези, коu-
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1по сиощu у.биха в Софи'fl ,•4рафа ... (в ... 24 часа·", бр, . 1 t 5, 
2000. с. ] 2), • Сарафи111е в с111рах 01n нова серия раз
стрели (в. ,,Труд", бр. 293, 2000). 

сарахош, -и.и л1, Диал·. Обидно Пия:ни:ца, лъясец; нечист, несери~ 
озен 1.{Ове:к {тур. sarho~ - nиJШица). • Не му в-ьрэ1си кусур 
Бай Ганьо - пошепн.а стопанина - нали ,го з,-tаеш, Даи
ко си е ,все Дан.кс - сарахои1и11 (AJ1. Константинов). 

с.араrч м, Занаятчия, който се занимава ,с изработването 1-1а сец~ 
ла, юзд.1,:1. хамути и други за кон,е ил-~-f маrа.рета (тур , 

sara~ - с?Jщо1пи ::зн.ачение) . • Най отличени били о.ба

че сара•1и111~ ~ ()ffl тях общинапzа искала да израбQ

тяtп „едии камшик, едни дuс4,ги_ и 0пии.ци за цар.я'' 
(в. ,,Жълт Труд''. бр. 21., 2000., с_ 21 ) .. 

,сарма ж. Ястие от смляно месо и ориз с подправки, увито в 
лозови или .з,елеви листа, и сварен,о (от тур. s:armak -
1. Увивам. завивам, обвивам. 2. Обса.ждам). • БarrJe 
Да·нчо омаял Б'режн,ев ,с пост·ни сарми (в. ,,24 часа'·' , 
22.01 .2000, с. 23). • От цялото менrо Бре.жн~ев харе
сал Nай-мнаго зел,е,вu1пе сарми (в. н24 часа", 22.01.2000, 
с, 23). • Това са сарми, приготвени с месо, ориз и 
гъби, поясни уп.равuтеля1п на „Грозд" Г~еQргц Гочев 
(в . ,,Нощен Труд", бр. 85, 2000, с. 5). • Лравяп1 се сар
.л1и и ее наре:ж:дат в тенджерка (в. ,,Семеен вест
ник". бр. 6, 2000, с. 2) .. 

сарък м. Разг. Прът, тояrа (тур. su-1k - с-ъщото зиач,ение). • И 
тук. в една arn 1nuя <.:1па,и, ме:ж:ду низuте и саръ.цип~е· 
със сухи т1от1онеfги листа, беше дQ.машни.я,т ,~1узей. 

u,a. хад::нси Ибрахил1а (Й. Йовков). 
са:рък· м. Дuал. Препаска за глава, панделка (тур. sa:rik - с1~що

то зн.ачtи,u.е). • На глава с: морав фес, с тесен сарък 
11.аокQЛО (П. Ю. Тодоров). 

c~np м. Вид голям и широк кухненс-ки или касапски нож за 
кълцане на месо (тур . sat:Jr - същоп10 значаNие). • Вре
.л1ето Н'ала.г.а :ж:есток касапски са111.ър вi,pxJ» ;;к:еланц

ето да дecrteu,1 и да прочетеш ед1-:l'а книга (в . .,Труд'\ 
бр„ 307t 2000, с. 5) .. • Освен. зако·нно JJeгucmpupauuя си 
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пистоле111. Дончев-старши прuте:ж:ава и колекция от 

хладно ор-ь,;ж:-це - от обикновеtt и но:Nсове u ками до 
саби, мечове и саrпъри. (а . .. Труд11 • бр. 293, 2002. с. f 6) . 

• 
сцан м. Остар. Малък меден бакърен съд за ястия~ м.едно 

блюдо (тур. sahan - с-ьщото значение. от ар.). • Кога
то еди.и гръ,нчар зав"ьр,ти парче ,глина на гр-ьнча.рск.о
то колела, неговата. сръчност и фантазия прееръ 

щат безформе.и.ап-1а маса в десетки форми: я стом
н.и, а ваза .. сахан или б'ькл.uца, павурче или· 67'.,дурце 

с .глав-uца па петле и песнопойно чучурче (cn . .,Бъл

гарска реч'\ 5р. 31 1995, с. 39). 
сахат (саат)' м. Остар. 1. Час. 2. Часо,вник (тур. saat- същоmQ 

значение). • О'т цял сахатп те диря бре. маскара! 

(Ст. Чилинrи р,ов) . • Седял с:ом една полсвинка о.,п 
саа1пче1по ка,по в-дървен1 без да смея. нито да гъкиа , 

нито булата й да сваля ... (Н„ Хайтов). 
са-чак м„ Диал . Стряха (тур . sa,c;ak - с':ощото зна ~~енuе). • На 

сгодно мяс1пе>, r;ърху н.яко:лкQ тухли· ме,пнете една 
Широчка. поцинкован.а лам·арина и наредете пипера 

нд m<С>зи u.мправuзиран сачак (в. "Труд", Софияiiец, 

бр. 28] , 2002. с. 4). • К'ощ,ите бяха c1napu като само1па 
градче - At1-ioгo 0111· тях бяха с,проени още по турско 
вре.ме, с н_ад6есе:н.u сачац1l, с мъхлясалu плочи (М .. Мар
че.вски ). 

сачма (съчмц) ;ж:. l{ълбесто курwумче., дребно като зърно, за 
nълнене на патрон (тур. sa~ma - разспр?J, скван.е; серк

ме. вид риболовна мре:жа;" кур,шумче за лов). • Мар
ков работеше за б'олгарската секция. на Би Би Си, 
когат·о на 7. 09. 1978 г„ бе простреляи о,п сачма, 

съдър:жаща отровата рицин. (в. ;,,Труд'\ бр. 1 J 81 2000, 
с. 24). • Пазачът бил улучен. в д.чсн.аrпа подмишниц·а 

с окало 20 сачми от ловна пушка и вероятно е п о,

чu1tал от загуба на кръв (в,. s;'Труд ... 6р . П 20, 2000, 
с. 32). • Сн.о.п сьчми улучили в lдавата .Дапиел, кой ~ 
то се строполил ,на пода ,и uздъх1-1ал 1-1а мяст.v 

(о. нТруд" , бр. 135, 2000; с .. 24). 
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сащи,св.ам несв,, (сащисаl\-1 св. ) Ра8г. Слисвам, учудвам, об•ър
квам , впечатлявам, смайвам (от тур . §a§юrmak - С"ЬЩ·а~. 

то значение). • Са,цисах се, като видя.х: въпросите, 
и всичко ми излезе от акъла (БРР). 

саяджи:йк.а .'>Jc. О.стар. ЖeJ-ta обущар, която изработва кожеJ;Jа~ 
та част на обу.вки (от тур. sayac1 - същото зн.ачен.uе). 
• Фабрика за производство на дамски обувки търси 
опитни сая.д:>кий1(11. ... (в. ~;Т·руд", Малки обяви VI, 
бр, . l l 7, 2000.). 

саяджия м. О·стар. Ма,йстор обущар, !Който изработва коже
ната. част на обувки (от тур. sayac1 - с:ьщото зuaiJe-
н.u,e), • Ще ги дам ти.я .кондурu на саяд.:ж:·ия, да мц 
ги зашие (БРР). 

себап м. Добро д,ело, благодеяние, добрина (от тур. sevap -
с?Jщото ·Значение, от ар .. ). ,. Ти си направ.uл,а гол.ям 
себап 'за мене (Т. Г. Влайков). 

севда ж. 1„ Любов. 2. Любовник, изгора (тур .. sevda - лю,бов) .. 
• Тя е моята и.э~ора, м0:1ипа севда (БРР). 

севдалия прuл. не.uзм. ДuaJJ .. Който буди любов., обич (от тур. 
sevdalu - cъuJ,Qm,o значение). • Конче имам, к.он·че ад' 
жамия, / булче търся, 6JU1. чe севдалиJt (М. Пегка ноаа) . 

севдос:взм несв. (сев,цосам се.) Да възбудя любов (от тур. sev,da -
л,обов). • .... и в .съдбовен. цас / uзба(!Nuцата си севдосал.; 
във захлас / u са.1'1одuва,па овчарrо се отдала (П. Р. Сла~ 
-:вейков). 

се:деф .м. 1. Бяло лъскаво вещество от !Въ1~решнаrа част на 
някои мидени черуп:ки. 2. Мънисто от такова веществ,о 
(тур. sedef' - същото знаценuс). • Ведн.ъ,:ж; открих в 
мида седеф, голJlм !{Олкото грахова з1;рно. Оттог4-
ва Jи·ц е п1алu.сман (БРР) . 

. седефен м. Който е наnравен от седеф (от тур. S€delf1i - СоЩо
то значепuе) . • Едно чудесно допvлнr:нuе к.ьм· 1поале
та й бе седефена 02ърлuца .. (Столичен Qечат, ] 995). 

сеиз., -ин .1,1, Дuал. ] , К,оняр, ко,неrледач. 2. Слуга (тур. seyis -
кон.нр). • Пред лебенuцата се изпр·ав~и .м·лад и г~1з
дав „мом1Jк, ,<.()йrпо прuиадле.ж:ал в 1rисло1по на он.t,я' 
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нередки същества, кoum.Q се чарuчат сеизи и кои.то 
уме1ип да М7;,лчаrп, ,да се вьрrп.я.rп на пета ,, да се 
заиимават с нищо и да ядат остан.ките от ча,рба. = 

джu.йския обяд (Л. Каравелов). 

сеир .11t. Разг. Зрелищно събитие (тур. seyi;r - ход, двu;женuе; 
зрелище► от ар.). • Повечето от е>незu, които .н.е са 
уволнени са ,си ез,ели omnJ'CK, СJСновно по болест, сто

ят си Na топло u гл,едат с.•,е·ир (в, ,,Труд'', бр. 63. 1996, 
с. 10). • Къртят се стени, мачка се покъщнина и 
цнвентар за ужас н.а собст,веници111е и за сеир ,ка 

вcui,кu други (в. ,,24 часа'\ 2000, с. 10). • Лошото е 
обаче, i1e социол.Qэиtпе казват, че u Net т,ез. и, дето 

гледат сеира ат страни и чакат да им дойде ре
д-ь1rr;, също им падал рейтингът (в. ,,Труд' ',. бр. 126, 
2000, с. J ). • Българинът къща ще си noc,npQ.U, ще 
строшц магарет.о от бой, задето се е запънало яа 

мае.та, н.о вечно 2л.еда сеира на съсед.а си и д-ьржа

вата c:u ( в. ,, Труд ... бр·. 1 ] 9., 2001, с. Е S). 
сеирджия м. Зрител , наблюдател (от тур. seyirci- с-ьщат,о зна

чеице). • Ceupд;zreuu, :Фирмаджиu и местен елит ува
;лсиха сн.ощ.и. откриването на дискотеката „Нерсн/1 

(в ... Нощен Труд". 06.-01.06.1995). 
сейме.нин м. Остар. Турски военен полицай (от тур. segmeil -

същото з·пачен.ие, от пере .) . • Тук той в качеството 
си на мл·цдшu сеймеиин. е изв.ършва;л длъжн.остта 
кафеджия и дежурнцй без смя.на (Ст. Заимов). 

селяr.1 м. Остар. Поэ.драв, приветстви,е (тур , selim - същото 
зна,t-Jенuе, от ар.). Об:и:кн . в словосъчетанията. 11чок се
лям" - много здраве и J,селям алейкум'' - мир, вам; 

мир да има н.ад вас. • Чок селям Джейла11 (в. ,,Ка
nитал'·, 11 JJ .-17.J 1.2000. с. 20). 

селямлък м. 1. ЦеремонJJiя: по посрещането на тур,с~кия султан 
в дж.амията Ja тържествена пегь,чна л . .,турf11я . 2. Пр:и
емен мъжки салон в турска къща (тур. selaml1k - също

то значение) . • Това беше малко .глухо. дворче, близо 
дt0 псртата се гушеше ниска постройка от една. или 
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две стаи, дето агата· посрещаше гостите си - не
говият „селямлък" (Д, Талев). • Тия момченца се 
бзе„иат DЩе от малки в някоя турска академия, ко~ 

ято се нарuчq селя.млък, в~,зпитав-ат се в най -голе

мия азиатски разврат, отурчват ,се окон.чателRо.,. 

и стават па:ш .и, аянu u кадии (Л. Каравелов). 
се·мерджоя м. Диал. Занаятчия. :който пр.ави и пр,одава с:амар:и 

(от тур. seme:rci - същото зна 1tение). • Разиграло се 
магарето, це у:мрял с.емерд:нсия11~а (Народна посло
виuа). 

сербез, прuл'" н.еизм. Разг,. Дъ.рзък, смел (тур. serbest- ов.ободен, 
независим; волен, непрuн.уден. от пере.). • Хем· се прави 

м.а сербез, яо ако Бак-ьрджиев му рече "ПосmрQй ми 
пак мавзолей, за да го разруша " ( в. ,, Cera •-, б р. 12 7. 
2000, с. 24). 

сербезлък A•r. Дързост, С /\itелост (тур„ .serbestHk - свобода, не
зависимост, Н'еnрин.уденост). • По-дr:,бре да си трае, 

емёсто да разчита 11а сербезлъка си ... (БРР) 
сергиR ж. Щанд на открцто за продаване н.а различни стоки 

(от тур. sergi - същото значение). • Висшuст,ите -
политици или продавачи на серги.я (в. ,;Монитор'", 
08.1 1.2000; е. ] 8). •От миналото ля1по Христина про
дава с майка си дре~'Сц на серz11я до хотел. ,,Трuмоn
цаум" (в.; .,24 часа", бр. 109, 2000. с. 8). • Ако u в -У:а
лuте след откр·иването ще и.ма само пустеещи cep
i uu,. то най-подходящата дата за откриването им 

май ,е 9 септември (в, ,,Труд". бр. I 03, 2000). • На 
.томбола ще се раздават серг·и .ите (в ; .,Новинар", 
6р . 217„ 1997, с. 4). • ... сергии, отрупани' с всевъзмож
ни джунджурии, зв-ьн. на чанове и мирис на к.ебап·
чета ц. разбира се·, ае·тентичен. фолклор (в . .,Труд ... , 
бр. 219, 13. 08.2000, с , 4). 

серда:р м. Главатар1 войвода (тур . serdar - С"6Щоmо Зkачен.uе~ 
от пере.) . • Хайде~де, ако носите бакшиш,. като че 
идете при сердарu, яед1:йте ни .прави съвсем турци.
махва·й те ръце от гърди и с.ядайпzе! (П. Яворов). 
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серсем, -111:1 м. Разг. Обидпа 11. Глупак, будала. 2. Лош, недоб
рожела~rеле~н чо1Век (тур . serse:m - 1. З'ам,алн, за·)1;д·ас-

1Jат. зашеметеи. 2. ОгдJ)nял . 3. Тик:.ва, от пере.) . • Не 

знаех, че си ~tмам ра,бота с такива cepce;~iu .. , (БРР). 
серт прuл. rteuз~w.. Избухлив, ,с·nрихав:) лют., дръпнат чо,век (тур. 

sert - 111в1:Jрд, корав). • Зна.ем ги езиците .... Цъцъ~rъъъ, 
тоз Агов много сер,111 манекен излезе, бе: .. (в. ,, Труд~\ 
бр. З J 1, 2000, с·. 8),. • А ти по душа дt1бряк ли си или 
сер,11 ? (в . . 1 .;Труд", бр . 120, 2000,, с. ] 1 ). • В екш-ьна взела 
уч..астuе майката Милка Макова (61 г.), за която 

също се говори. 11е е eeprri човек (в .•• Но:ви1Нар'\ бр . 258. 
2000. с. 8). • К aк,ruJ казах в началото, са лr.ного сер"'· 
тези .хора (БТВ, Искрено и лично, 30.06.2003). 

с,ефер м. Ocmiap. 1. Война. 2. Uрен. Пътуване., път с ,определена 
цел, эадач.а (от тур. syfer - война, от ар.). • Отиде на 
сефер, та се н.е виде! (БРР). 

се.фте ср; Разг. 1. Първа покупка. 2. }-lещо, което се върши за 
първи път (oi тур. syftah - първа покупка, от ар.).• Вла 

кове спря,'Са за сеф1.,~е от 1919 (в. ,,24 часа'\ бр . 29, 
1997, с. 3). • Паr,,а за сеф,п е посещава ЕрJ1салим (в. ,,24 
часа'\ 04.01.1999, с .. 6) , • НасuленQто мо.м.че обяснило, 
че J'чuтеля·т ие го люби за сефте, но всеки път л,rу 

плащал между 2$ и. 5$ ( в .. ,;24 часа", бр , 37, 1997, с . 8). 
• Когато влязла за сефпzе в квартuр·ата му, видяла. 
че е закачил 1-1а стената еро1nичен. календар С"ЬС свои 

фотос.и (в. ,124 часа", бр. 1 З, 2000, с. 24). • След като 
Ицо направи сефтето е Щатите и набута цели дв·а 
на пр,отив.н_ика,; амерuК:а.нската публика изпадна в 

екстаз (в. н24 часа"', бр . 80) 2000, с. 13) .. • Май за ceф
tne той ще, легне в д,вореца иа БатеNбе,р.г в Евксино

град (в . .,24 часа~\ бр , 203, 28.07.2000, с, 4). • Б1.,лгарин 
за сефте в 5утан (в . .,24 часа'\ 05„ J 1.2000), 

~ефтQс1.1ам несв. (сефтосам св .. ) Върша или о:nитвам нещо за 
първи пъ.т (·ryp., syftah - 1. П-ь,ре.а покупка. 2. Нещо, 

което се върши за п1:,рви п-ьт). • Реших да сеф1пос:ам 
пово1по си сетре ... (НТВ, ,Стани бога,п t 03.04.2003). 
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сиджимка :не. Недебело въ.же (от тур. sic'im - въ:же,~це). • За 
к:акво служи сидж:имка11~а? (ЬРР). 

1силях (селях) А1 . Остар. 1. Кожен по,яс с прегради за нож, 
□ищов и др. 2. Оръжие (тур, :,ilab - същот.о значение, 

от ар.).• На пьяса му черен еилях с четири преград 
ки. у всяка иож, а у .ср·едr-1.ята пищов крем1)1(.Л ия 

(Ел. Пеnин). • Докап10 един ден из.мъкнал пищова 0'111 
сш~яха нц брп.т·а си. Сюлейман. и щр.акыал пред гър
дите му (А. Донч·ев) . 

симид (симит) м. Ра·зг. Вид кнф,ла, малко препечено хлебче. 
направено от бяло брашно (sim.i't = сQщо•т,о значение) . 
• При дяда Лuбена седи Хад.:ж:и Генчо, а около т.я.х 
подскачат дечицата на най~старuят дядо Лuбенов 
син и Хаджи Генчо им раздава катъркu. симид и 
мекuцкu ... (Л. Каравелов) . 

сuмджир м„ 1. Вериг,а от метални халки. 2, Вид прое-та nлетка 
З, Пр.е.н. Неотлъчно, неразделно1 от един на дpyrt в. 
,,синджир-марка" (от тур. zin.cir - l. Верига от ме

т.ал1-1u .халки. 2. Вид проста плетка). • ,Синджирите 
се подават 0171ново навън през илик, r.1.я.к-ьде около 
пъпа на д'евойката се спускат чак до бед,рата (в . 
, 1Труд"', бр . 308, 2000, с. 25). • Корупцията, или „ сип. -

1джир-марн:а'" по нашенски (в . .,Нощен Труд·\ бр. 79~ 
2000, с. 4), 

скел,е ср, 1. МетаJ1на пли дърв,ена конструкция, която позволя
ва на строит•е:лiltите работници да се качват r~о~високо 
11 да извършват· работа на н-ея. 2. Остар. Пристанище 
{,от тур. jskele - I. Пристанище. 2. Скеля, от итал.). 
• И за радост на о. з. о.Фицерите на Н. В. ще удари 
днес. една кирка зад Сl\ели.те на н.едов1,,ршенuя ,,Х ил ~ 
тън•·· за възстановяван.ето на мем,Qрuала „Паметна 
плоча н4 Първи и Шести пехотен полк", гътиат по 
Т:атово 6)Jеме заради НДК (в . ., Труд'\ бр . 120, 2000, 
с. 1 О). • Готвят се т.е.:ж:ки скел·е111.а и с:е опъваtп т.ен
тове за 750 търговски обекта; всеки от които ,ще 
има по 64 места (в .. ,.24 час8~', бр. 203, 2000). • За 
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рес,паврация·та се строи уникално скеле (в, ,.24 ч:а
са", бр. 123., 2000, с , 2),. • Строител падн.а от с.кел..е и 
умря (в. ~.Нощен шок'\ бр. 11, 2000, с. 5). 

сой м. Разг. Произход. род. семейство (тур. soy - същi>m,о 
значение). • Mai:apemo. за баба Маруша е же1.Jско и 
Я(JН() е о,п сой, защо,по струва 220 лв (в . .,Нощеи 
Труд", бр. [48, 2000, с. 3). • Днеска е тука, уrпре кой 
знай накъде ще хване.. Ни сой му знам, ни село 
(Д. Тале:в). 

соках .м. Остар„ Неодобр. Улица (тур, sok.a.k - същото з1,1аче
ыие, от ар.). • След 6 месеца препъване нощем по 

тъ.мн.иmf!. като mJ,'pcк.u сокаци улици .1абровлиu lJ,Je 
се радват 1-1а грей11алu крушки през уикенда (в . ,.,Труд'\ 
бр. 127. 2000, с. 3). 

солук м. Разг. Дъх. въздух (тур. sol·uk - същото зн:аченuе, от 
ар.)..• Не .мо.га да си взема сол.ука от .Рабопта ... (БРР). 

сопа :ж: .. Разг. Тояrа, голяма пръчка за бой (тур, sopa - тояга, 
кривак).• Кьор хаджи Иван, от.ивайки за aruneк.a.!na 

на Гаоргя _"(екuмчето, сре.щна, ,съв'Ьр.шено случай.но, 
юзбашият.а, който с голям.а соп,а в ръка бе посетил 

Духлевата сватба ... (Ст. Заимов). • На излизане от 
дискотеката .Любомир се nа)св-ьрлuл върху ПеmьQ Б. 
И без при.чи.1-Lа го .х.ал.осал със conarna по главата 
(в . .,24 часа'', ,бр. 90~ 2000., ё. 5). • ,,Ня.ма значение, пи
шете, че. са ви ритали и били със co11u", наре;ж:да 

д1иректорът (в. ,,24 часа'', бр . 88; 2000, с .. 8). 
софра ж:. Разг. 1. Ниска. кръrла маса за хра.не:яе. 2. Прен. Тра

пеза, гощавка (тур . sofra - .ниска, кр-ьгла .л:еаса за хра

неме~ o·i ар .). • Та паунът и без това е заврял човка 
и къ.11ве яко на '"емската софра (в. ,,Труд'\ ,бр. 38. 
1997., с. 3). • к·огато беше готова маид:ж:а.та, слага = 

ше и една питка сазд'Ьрл.tа вътре и ни сьбираше на 

софрап1а (в . .,:В~стник за жената'~ , бр . 45, 2J0OO. с. 12) .. 
• Ако не в кулоарите на парламента или е Ч"ужби.на 
па ползу рсду нашен.скuят народен избраник може 

да бъде намерен със сигурм.ост самс край C<Jфpa,nri 
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(в .. ,,.Труд", бр„ 52, 19971 с .. 1 О) .. • Тог,авашни.н,п fU?сп1нцк 
„Б'йлгарuн." скро.Jнно ст6еля.зва и разN.ообразuе,по на 

.rr?Jpвama в Ново Българско депу,пцтска .софра 
(в. ,,.Труд"\ бр. 52. 1997, с. ]О).• Младите MoJJCe пред
почели к.0111панuягпа 11а изваяните девой1<.u вместо 

дълги домашни софри (в . . 11Нощен Т'руд" , бр. 79, 2000. 
с. 24). • Софра111п - работwото, мя,с1по H{l п.оли,nuка 
(в. ,,24 часа", бр. l ] 5~ 2000, с. ] О).• Открай време бъл
гарс:ките .rroлu1nuцu peшaeal'n. проблемите н,а софра 

(в . .,24 часа'', бр . 1 J 5, 2000, с. 1 О). 
спанак м .. Вид зеленчук с·ьс зелени лист~ (от тур. aspana.k -

същото значение., от пере.) . • Измиn1U11т u н.арязан 
спапак се попарва (!В . ,,Семеен вестник"\ бр. 6, 2000, 
с. 2). • Слагат се пюрето от спаиака, смл е11,u,пе .гъ ; 
би и Л1Н()г.Q cumнQ нарязаиият магданоз (в .. .,Семеен 
вестник'\ бр. б, 2000, с. ] 0). • За да запази спа11аkь1п 
хубавt,л си зелен цв.я,п, rпрябва да се вари незахлу
пен. С1.Веqен ~rалеядар" , 1991.с. 135). 

спахия .л1·. Истор. 1. Войник - J<онник JЭ Османската империя. 
2. Турски феодал (o·r тур. sipabl - войиu1( в Османска
та Ui.1.nepuя.1 от пере.). • Спах1111,111.е викаха и заплаш

ваха ага1па, эащо,по ,.,,амерuха трупа на един свой 

друг.ар, а мома пленцuчка беше изчезнала (А н .. Дон
чев). • Както на ,пурск~ипе cn(1x.uu, 1пъй и н.а тия 
свободн~t войни прави1r1е:лс111вото е о,ппущало земя за 
обработване ... (Б. Пенев). 

1С;удж,ук м. Вид r0yx :колбас от смляно месо с nодправ:ки наде
ница (от тур. sucuk - наден.ица, лукаика). • Луканки, 

,суджуци, сушенuца, варено-пушени дел1:Lкатеси и .ма ~ 
лотрайнu колбаси 1-Ja производствени це1-1и с незабаl:3-
на досп1ав1Са ... (в. ,,Труд"\ бр. 103, 2000). • Суджу.цz1.1пе 
ые се иапукват при n'Ьржен,е , кога,то предr1арuтелн.о 

се на1попя1п в м.ля,со, и се овалят в брашн.о (,,:Ве:чен 

календар", 1991 , с. 141). 
султан м. Истор. ] . Тиrл а на мон:арх в IЗ'я~кои мюсюлманс;ки 

ст·рани. 2. Титла на татарски първенци, обитавал·11 
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• 
б·ь.лгарски области през османското роб·стяо (тур. sul
tan - .мюсюлман.с·кu MiJHapx, от а:р.) . • Абдул Хал,1ид 
nu повече, ни по-малко по онова време е су11111а11 на 
Осман.с1(аmа империя (в. ,,24 часа"\ бр. l 14, 2000, 
с. 9). • Момчетата били н.4й-щастлuви, че полу
чили разрешен:uе да покарат едно от nopiaemama 
на сул,пана (в. ,;Труд''\ бр. i 33, 2000. с. 27) .. • Сул· -

11rа11ьт на Бруней гощава с пъдпъдъци (в. ,.Труд"', 
бр. 3] 3, 2000, с. 32). 

сурат м„ Човешко лицеr образ (тур. surat - лице) . • Брада,па 
прави еура,па (s. ,,Труд.", 30.03.2003, с. 9). 

сус,ам м . .Вид ЮЖiВО маслодаiйно раст,ение и неrови'f'е семена, 
коит,о се използват в кулинари:яrа (тур . susam - също

то Зllaчeuue). • в· l пин.та (0,56 л) неварено козе .м.ля. = 
ко с.е дQбавят по една ч.аена л-ьжuчJ,.а ()'Сам, цар.е
вично или бад'емов<J ма,с,'ло, .мед и парче авокадо (в. ,,24 
часа·\ бр. 240, 2000, с. 12) . 

сърма ж. ПосребреJ,Jи или по,златени медии жички, които се 
използват при бродерия или тъкане (тур .. s1rma - з.ла~ 

metr или среб~рен конец). • Особен,о впеч.а,плеf;uе нап

равиха везаните със злат.11.а сормц престилкц (БРР). 

-с:юнет м. Обря~ване при мюёюлманите и евреите (тур„ silnпet -
същото значеNuе,. от ар.) • C,oн.ein. ~,,, ( обрязвси•/_(J·то) 

r; рел u.гuoзe-/.i обред при мюсюлманите и евреите 

{в. ,.Труд", бр1 • 296, 2002, с. 18). • Доган. вълшебство -
,сюне,п чорбасъ (БТВ, Шоуто на Слпви, 05 .1] .2002, пов
торение). 

сюиетчия м. Лице, кое.то извъ1р,шва обрязването nри мюсюл
маните (от тур. siinпet-;J - същото значеtiие, от ар.), 
• Професия сюне,тчил (в .. ,,Труд'', бр. 296, 2002, с. 18). 

сюрия ж. Р,азг. 1. Стадо., множество, го,ляма rp·yna. 2. Преп. 
Не'одобр .. Множе-ство хора от простолюдието (от тур. 
siirrii! - стадо) .. • Където е Армани, там е и „с,ори
ята" от видни хубав:ици: Ka'mpuн. Деньов, София По

рен,. Орн.ела Му·ти ... {в. ,,Вестни~ за жената'" , бр . 22, 
20O0~ с. 27). 
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табак м. Лист хартия (тур. tabak ~ 1,. Лист х.артuя. 2. Чиния. 
З; Порцuл). • Обичам да ~1зрязва1,,t от з.елеи п~абак 
различни фигурки (Б.РР). 

табан м. 1. Долна част от ходило на крак. ,1<Оято Q•e допира. до 
земнта :при ходене. 2. Подметка. 1. Вид пещ за хляб 
(тур. taban - х:одило на крак; подметuа,: подиум).• Ей, 
Велико, я. N,адуй тулума, че ,тоз път нце със сва1п.а 
щ~ станем да удар.им 1пабанц11~е! (Ив. Петров).• Хл.е-• 
бари на 11rа,бан търси: бул.. Хр. Ботев 24 (в. ,.Труд'§, 
Малки обяви Х, бр. 97, 2002). 

табиет (табвiт) м. Раз.а. Характер, своеобразност, приlЗичк;а (тур„ 
taЫ.at - 1. Природа, натура. 2. Характер, нрав„ J. При
вичка. 4. Вк.ус, усет, •от ~р.). • Бан.ята заработuлаt 
ала столичанц не с-е отказали от старите табиети 

к1,пането да ст·ава с н{Jазпи кефове" (в.. ,,Жъл:'r Труд''. 
27.04.2000, с„ 6). • Ама сега ще с1пане дума за 11za6u

e1numer за да ви п.окаж·а, че съм мн.ого, светпат (БНТ, 
Канал 1, Чай. 03.06.200 l). 

табиетлии .м. Раэг. Чоеек със своеобразен характер (от тур . 
tablat - 1. Природа, натура. 2. Характ·ер. нр.ав. 
З. Привичка. 4. Вкус, усет, от ар .). • Табиеп~лиите 
мог4m да се снабдят и с различ!-lи други прuспособ
ленu,ч. за правене на ог'jjн. (в. ,,, ] 68 часа'\ Имоти. бр. 32~ 
2001, с. 5), 

табиетсай-бия м . .Р,азг. Човек е изтънчец в1<ус: (от тур. taЫat -
1. Природа, натура. 2. Характер, нрав. 3. Прuвич1(.а. 
4. Вкус, усет (от тур. sahip, -Ы - стапа1-1uн, от ар . 
. sah.ib). • Вс.ичка сам беше н.аr,равид u във всичко uма
ше пръс,па 1-1а майстор и стопанин. Тъй му· ll викаха, 
в .селото.; табие111сайбия111а (Г. Караславов). 

табор м„ i . Турс:ка военна дружина . 2. Дружина и.зобщо, 3. Стан - . 
лаr·ер. бивак (тур. tаЪuг - дружина, ,батальон). • До~ 
като чакаше от·говор, пашата изпрати еди,, 11~абор 
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6Qйска да се иэ1<.ачц оm'въд реката в ма1-1аст.uрск.ото 
лозе под мол1uн.и скали (д .. М.арчевски). 

тава .:ж::. ] . Плосък, меден, бакъре-н съд; предназначец за пече
не. 2. Жарг. Голяма грамофонна nлоча (тур. tava -
плосък л,~вдеN, баК'Ьрен съд, преднпзнач.ен за печене) . 
• Jlcpдa купи цяла ,пава ба1luчки за .Берберян. (Б. ,.24 
часа", бр, 80. 2000, с. 3). • Едната половина се разс,пи ~ 
ла на равномерен пласт в на.л1азана с масло 11"1авичка 

и се поръсва с не-пълна чаша счукан.и орехови ядки ... 
(в . .,Всичко за всеки", бр. 17, 2000. с. 3). • Всички хи
тове на босненеца от филми.те на Кос-турuца ,. .Кра
лица Марго", ,, Ъндъргра_унд"· и „Цu.гаиско време" са 
вкл1сче/it1. в 11rав·а1па (в . .,Труд«, 1999). • Дон.и завър1па 
п-ьрвата си тава без Момчил (в. ,.,Вестн ик за жената1\ 

бр. 29, 2000; с. 3). • Когато rriaвama .тръгне к1:,м ха
рата и иякой ти ка;;1Се „Брава! '", чудесно е! (.в .. ,,Вест
ник за жената", бр. 29, 2.000, с . 5). 

тай м .. Дuал. Кои'Че (тур. tay - с?Jщото значе-;.сuе). • ... той. 
избираше за себе си два п~.ал - млади четири-пет 

u ~ ' -годишни кон.е. от най-хубавu111е (И. Иовков). ,. Тои 
пък ,изкарваше едни тайче.та по н.а три· год r11-1и, а 

., ., 
tJиc.oкu. колкопzо боя ти (И. Иовков) .. 

тайфа ж. Груnа хора. обикн. с лош характер, с лоши. nроя:ви 
(тур. tayfa - екuпаv,с, CQUlna). • Среднощн.а 1·пайфа 
оставила будни жителите на комплекса (Столичен 
печат. 1998). 

таNъмн мн.. 1.. Разг·. Рибарски 11ринадлежности; въдици и др. 
приспособления за риболов. 2. Разг. Ирои. Съвкуп
ност от 11рин~дл-ежн,ости с общо предназначение, к-ом

nлект (о,т тур. tak1m - /. Прибор, комплект. 2. Оп1-
бор, 1nu.1w.. З, EкunaJн:.') . • Като се в'Ьрн.ала от Герма -
ни.л., обзавела два апарт.амента 11а млади роми, ку-
11,ила един но. другtJ, оп1гл,едала три деца в продъл
:исение на 5 г„ пра~ела (;Bamбu и изпращала еойни-

ц ,u, давала пари за aбu.111„vpueнmcкu llzaкъ.~.u (в . ,,2,4 
часа", бр. 66, 2000, с. 2.3). • Така ми довери~tа мам-
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LJf!Jnarna Dn1 отбора., когато .1ии връчваха: 111акьмип1.е 
(в. ,. Труд". бр. l 04, 2000, с. 36). ,. Т(Lт,М11uп~е за пролет
ното ги11r:не на балканка и амерu1(ан1<а са п1ри. основr-1и 
монтаж·а и съогпве,пноrпо оборудване (в .• ~Труд•'. бр. 119, 
2000, с„ 27)., , , ... Х oau/a.kt га и 8,еднага г() прасвам .1-1а 
ск.араrпа",. отсе че 1~анапредн,ал фен иа ракuяmа на 
тефер~tч, л.ен.о н.едоразбрал, че за да nQлyчu награ.да 
о,п 1000 марки в 11ха1,ьм11, рuбокът fle само 1nря.бва 
да се J'Ловu по иай -спорп2пил1п начин., ио и трябва 
да остане ж·ив и здрав' (в. ,.Труд", бр . 149, 2000, с. З) .. 
•• И докато нашипzе експерти си пр·u,гот«я.т n-la1<:ъ 
мu,r1 e; Nite ще tJUдttм ед,u11 репортаж· (БНТ, Канал ] , 
Чай 1 03.Обr.2001 ). 

талаr.1баз. м. Диал, Барабан, тъпан (от т.У'Р · tulumbaz - c1,щ·o.mQ 
значение). • ТаламбазlJ кап~о бият, / сърцето ми иг
рай (Д. Чинтудов) . 

таласъм м. Според народните nредстави зъл нощен дух (тур. 
t1.l1s1.m - с-ьщQmо значение.) . • ДаJх:е и Тоичо; moua 
копрuи1енско 1<речетало или,, по ~добре да Ktl:)ICa, rпоя 
ceлct<.u ~вестник, хъркал отп дългият и сънувал за 

111ал·t1сr,.м,и1пе (Л, l{арав.едов) . • С,пойо с де1пи.нtка на 
цqн.ост разказа Узун,ову· за разправ·uята си със eaмo

дuEJume и 1.пала.сьл1-111пе от Па.л~уклук.а (Ci•. ЗаИJмое) .. 
• Вярва се, че в периода от Бъдни вечер до Баго..яв 
л.еиие чове1, 111<>:Jrce да вл.езе в ко11такп1 с д.УШИ111·е 1-1 а 

,.1иър,пвuте, с 11laлцcьJJtU, вампири, върколаци., СЪ.С зме

йове, орuсиици и самодиви„ Мо:ж•,е да заболее или да 
го еполет.и н.еи+ас:т~и1. Зап1.ова народъпт е н.арек:ъл 

те:зl1 дни ... ~,tp?JCltU" (Сто.лична преса, 1998). 
талаш, -jrт .1и. Отпадъчен м1а1·ериаJJ 11:рИ' дървообработването 

(тур. tala~ - съtЦ01по :значение) . • В мрачut1ата Бер
t,Qвскu я доиесr! и спусна в дълбо,сия гроб; заJJОвиха 
я бе:1 ,, опел(/' . у1:пъпка.ха отго_ре nр?зс1пта , f.lй):.ez,p.11 u 
xц 11xC"bl< u 11i алаи1· В'ЪJJ)..Jt и ОJ(оло грQба (Ci'. Заимов). 

ТаJJi1·имат .1и. Диал. До1tумент, биJ1ет на /~оби~rък (тур. talj inat ~ 
сь;,цпп10 1'Нач r.л-1ие. от ар. ). • Ти сега краа.иrпе да Jvla-
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,1fсеш да пuпцеи1, нали 11tалима11~и111 ,е· на кравите с.а 
на 111.вае име? {'Ст. Ц„ Даска.nо:в) . 

таман (тамам) нaJJ&J.J. РаЗt."'.. Тъкмо (от тур. tamarn - 1. Гоп~оеа. 
2. Цял, ц.rrлостен. З. Тачен, от ар,). • И 111аман да 
ocoщecrn(JU тази идея, не ~цеш л. u, иде Вичо u оп1,да 

лече неl,ЦО маха с р'Qце .. . (в . .,:Вестник за жената", бр. 22. 
2000, с. 13}. 

таr.tбура .ж .. Подобен на ~1ан~долината народен струнен инст
румент с издут от едната страна корпус. с д.ълъr гриф, 

като свирене·rо става с помощта на перце {тур. tambur = 

с-ъ,щоп1.о ЗI-Jаченuе) . • О,пдавна не съм хващал 1.памбу

ра1па (Б.РР) . . -
тапии J!C. 1. Остар. Докуменr за собственост н.а Rед,ви :жим 

имот. 2, Разг. Документ! с1н1.цетеяство, диплома (от 
тур. tapu - крепос1пен акт, тапия, QT ар.), ·• Пет дни 

по-къс1tо ,nanutt за заеъри,ена .година ще вземат ос

мокл,аснuците, които J!чат 0 профилираните п.ар4 ~ 

лелки на елитни,пе училища и техникуми (в . ,.Труд", 

бр. 345,, 2000, с. 4). • Бадъ1<ов взе ,па,~ и.н за ;r,peN&Qp 

(в . ,,24 часа'\ бр . 45, 1997 t с. 46 ). • Съд-ьт в Прага не 
призна Na Ба1Jоио uu111Q л1едициискй1по за uзuycmв.(N·i'U 
зъби. ни,по nianuяnia за увредени сиви к.пе,пк.u (в . .,Но
винар•\ бр . 224. 1·997, с. 7). • Няма пари за отп.еча111 -
ване на сред'Ношкол скиn'lе 111апи11 (в . ,,,Труд", бр . J 08, 
~ 997, с. 4). • Наши оста.ва.111 в Турция с 1na 11,uu. ме.1-апе 
(в. ,.24 часа", 1 J .0] .] 999). • За c.mapa.,.,_ue1110 си дя·доп10 
получи 111апил с: лика на единсп1веиата ни ша.мпиоJ-1'

ка 0111 зимна о:лимпиада Екатерина Дафовска {в .. ,,24· 
часа", бр. 27, 2000, с. 24). ,. На с'9д ще с,е. ходи. макар 
да знаят, че 1по,й признава н.ай-старсипа 1.нan11J1, до
JJИ .тя да е от СJ,рел1,еп10 ua Mu.111:xa111. Пatua (в . .,Шу
менска заря", бр. ] 48, 1992, с. 2). • Тап.ия111а обаче 11с 

J,1Q.'JK'f/ да б'ёдс езе1:ги1, 6' G_-л.учий че Мин.ис,,персr11во na 
отбранагпа npeJ(ptln1u ед11ос111рl!Н.J./'О до,г.Qвора си с .л,10-

бuднил onepamopJ r{азаха още опт ДКД (:в . .,Тру,д1 ' . 

бр. J 17, 2000, с. б). 
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тарама :>FC. Разбит хай:nер (тур. t.arama - с'Ьщото зн.аченuе). 
• ... посича вразuте 11а бой;.1ота поле, бари се с тигри 

в ко11 изеуА1.а 1 взривява тьлпип1е и превръща в 1пар4, 

ма самия рuм.скu император (в. ,,Вестник за жrената(С., 
бр .. 29~ 2000, с. 17). 

тар.амбу1,а (та;рабука) ж·. Диал·. Ударен м·узикР-леН1 инст-румен:т 
с форма на rь1рне с опънат.а KO)l<a в.а отвора му (от ТуР. 
,datbuka - с1Jщото зн,ачеиие). • Вътре н.я.к.ой бuеще - ,., 
тар1абука и nе€ше (И. Иовков). 

таратор м. Студена лят.на cyna от разредено rсисело мля:к:о. 
сити~<> н:аряз.ани пресни краставици,. -чесън, копър (тур. 

t.ara:t,o r - вид салата с Qpexu, .:rляб и оцет. от пере .). 
• Мн.020 с:ом заета и добре, че приятелят ми ме 
отменя , той го,11~u. праВ'u стр.ахотен mapaniop 
(в . .. Нощен Труд'\ бр . 79,, 2000, -с. 20) .. • Тараторъ1п, с 
кой.то бяха иагостенu принцове и принцеси, бил воз
проuзведен абсо1нотио точно по кнuг4 о.т 1977 г. . в 
която 1-ia Lиега цар·ят· д1ал рецептата (в. ,,Труд'', 
бр . 129, 2001 , с. 60). 

тараш м. Жарг. Грубо Претърс6ан:е, обиск (от тур. taraz -
очuс1пд, пречuс111я.) . • ;,HyJfe.вa толеранmн.ос1п '' за11.очн.а· 
тихо, но с тоrпален 111ара.ш (в . ., Т'руд'\ бр . 263, 19918

1 

с . 11). • Масови полицейски niapau,u започнаха вчера 
в Русе и Гfазарджик (в .. ,,24 часа'\ бр . 99. 1996, с:. 5). 

тараша несв. Жарг. Грубо Търся, претърсвам (от тур. taraz- _ 
очu.с,пя, 7.l_речuстя) . • Данъ чнц 1п·араша112 б;ен.з1.t1-1.ас
танциuте (в. ,,Труд1\ бр . 320'1 2000, с. 8). • Ченгетата 
rпара·шили офис н.а К4рама1Jски ( в. ,,,24 часа", rбр. 99, 
1996, с. 5). • Тираша111 мазетц за олио, за„Уар и браш
но (в. ,.,24 ч:аса1\ бр. 48, 1997, с, .S). • Ченгетата с;е 
нат·ъкнал.и на държ·авwап1.а }(.Ореспопденцu.я ; док:ато 
11zара1иилц .~сuлuщето на свой колега (IВ. 

11
24 Lfa,c·a'\ 

бр. 50, ] 997. с. 8). • Бедняш.кu гр~упи ,rJ К·о,рд:ж:алu 111a -

p au1.a11r мазета и .4tагази11и за храни (в . .,Ко1,тинент•\ 
бр. 39. 1997, с. 2). • Хилядц натй(!ЦU 111apazu a ,n Мит~ 
ровица -за ОР7.JЖие (в. ,.24 часа'\ бр. 49. 2000, с . 37). 
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' тарикат прuл. Разг. Неодобр. Хитрец. Човек;. който търси ви-
Fl!аги изгода за себе си (тур. tarilk;at прен. - религиозна 

секта). • Враговете му твърдят, че е вестникарски 
тарикат (в" ,,Труд'\ 18.12. 1998), • Тцрика,пъ,111 д(!ЛЯЛ 
печалбата с еротичната фирма (в . ,,,24 часа'\ бр. 132, 
2000, с. 5). • Да о,псеем ,депут,и11ите от· 1парика·1пи
т.е (в. . . ,~24 часа'\ бр„ 231, 2000, с. 9). 

тар,и:катлък J\t. Разг. Неодобр1• Хитрина, леснина~ при nостцrа
не на някаква цел или работа, находчиiВост (от тур. 

tar·ik.at прен. - редuгuQзна секта) . • Трудът е много. 
И тази ,работа с 1парикат.лък не ст·ава (в. ,.24 часа", 
бр. 1791 2000, с , 9). • Шопският тарикап~льк край 
няма, та сто и някои „божиu заповеди" .за оцеля

ван.е преди зима.та, неписан.и, но проверен.и от днеш
ния С?Jвремен.ник на Елин -Пелиновия 2ерой (в. ,,Труд,", 

Софuя11ец, бр„ 28I r 2002, с. 4). • Враждата· на Сокола 
(Даган.) предвещава бури не .тс,лкова в пленарната 
зала, К()лкото в пленарните кьошета., къде,по знаем, 

че бившият балан.сьор ,е майстар 11а всякакви п1ари-
1\аn1лъчи (в. , 1Труд"., 02.04.J 997). • Той с нетърпение 
очаквал nр€дава1-t.етс, но вместо н.его изгледал вно
сен докумен.m'ален. филм за п~арц·катлоlfUТJtе в кино
то (в. ,,Нощен Труд'", бр. 79, 2000, с. 1). • Затова 1па 
рика1пльц,и1пе m.рябеа да се забравя,п (в . ,,24 часа" , 
1бр. J 79. 2000i с. 9), 

тас м„ Метален съд за гребане на вода, медна паliИца (тур . 
tas = .л1еталuческu с~д. от пере.). • Праизводство: са
хани, пrасове, тенджери... (в ... 24 часа·\ 07.01 .2000., 
с. 1 О). • Стока1па е два рТtJждясали 11,аса , един по
нов и н.якалко рем-ька (в. ,,,Труд'i', бр. 293, 2002,, с. 30),. 
• Да се к·ъпят в курн.u, ка,по се облива1п с вода, 
загребв.а11а, с тасо·ве, е почти еuзотично преж!ивява
f-lе u uаправо н.епозндт pumya/1 за млад,0,1по по1ео:Ле11ие 
(в„ 7.Нов Семеен вестник", бр. 20. 2002, с. 2) .. 

таскеба.11 м. Ястие от дребни парченца заду·шено месо l:il сит
но нарязаJ-1 лу:к със сос (тур . taskeb,ap - съ,u~ото зн.а-
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Ч€FllJГ!, от tas - металически съд и keb,ap - 1. О1пбра •

нu късце,па Jиесо, пецено Во6 фур11а uлrr Н,а скар·а , 

2. Яс1пие ат· .малки задушени късчета .л,~есо със сос tl 
подпра,вl(u). • Та.с1'·ебап (в . .,Вестник за )l{ената" , бр. 22, 
2000, С. 30). 

тахан-халва JК:. Халва от тахан и захар (от тур, t~byn~helva -
с:ъи.1ото значение, tahyn - препечен. млян 1:ус:ам·, от ар .. ) .. 
• 'На основание чл. 6, т. 2 оп1 Наредбата за в1,;,зл,аган.е 
на обществени поръчки ... открива процедура за възл.а
г.а-не на малка обществена поръttка за досп1аека 11а 
1пахам халва (в. ,,24 L{aca", Малки ,облви 1, бр. 153. 2000). 

тахтilба :ж:. ,Остар. Дървениц,а (от тур. tahtзblti ~ С'с>Щоmо зна
.цение, от tahta - дъска и Ьit - въщка) . • ... изглад,tял 
б.я-Х ката nzax1llaбa (Ал: . Конста~·rи.нов). 

тегел .лt. J. Направен с конец от шевна машина ЛИ'liия, шев .. 
2. JR·apг. Движение в относ~итеJ, нО права линия (тур„ 
tegel = напраВ'ен с коне.ц от шевNа маши.на. .лuнUJ!, 
ш,ев). • Направих ня.1<.олко ,·пеzела до.там и обратн,0, 
f-1.0 н ел я ия·маи1 е (БР Р) .. 

тезгях 1и. 1. Специална маса в. ресто,рант, закусвалня, маrаз.ин, 
от където се обслуж:ват кJ1],Jентите и къд,е1·0 се осъще
ст:вява плащането•. 2. Специална маса, nриr,одева за дър
воделска, обуu~.арска рэбот~ и др (тур. tezgah -1. Стан; 
б'юфет: 2. Корабос1про~ипелница,. рабо·тилпuца, от 
пере.). Фразеол. ,,,уреждам nод тезгяха" - уреждам н.я
как.ва работа скришом, по нечес111еп пъ.т, чрез под
купи • А съм.r~енията, че бра.т .J\t)' губерн.а ,п,ор е уре.;11С

да.л неtцо под 111.езг~ха, ще се uз12ap.Fr1n (в. ,,Труд''\ 
бр. 307, 2000). • Новината се разчу .л1алко след ката 
тя' беше из-ведепа на ,пезглха с надеж·дата да се 
продаде добре (в. ,,С1·а~дарт'', бр. 2343, 1999). 

тек л,z . Който е с нечетен брой (iryp. tek - 1. l{ойто е с не•1етен 
брой. 2. Сам. единичен, едuнсr:пвеи). • Чифт или ,пек'? 
(в. ,,Виц парад·•, 17.05.- 31 .05.2000; с. 1. О). 

текме ср. Ритни1е (тур. teknr1e - същото значеи.;uе), • Смушим'\:. 
го t гво.1дея, .но та вместо да nJJecкottu· водата, сн.ц -
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ши гдаtJа и с:ьс за~дните си крака почна puJ'flЛ4.ИlfHD да 

Хfгорля текJне,па (Т .. Белев) . 

телал:и:н м_ Остар. Глашатай (от тур. tellal - същото значе
иuе, от ар.) . • И вярвам, ес:лкой u.re се съгласи с онзи 
г"t!рлес,п 111елалин. ... (П. П, Слав·ейков:). 

теляк м. Работник в общеот:веиа баня1 :който се занимав.а с из
миване и изrьркване телата на посетителите (тур. tellak -
съu,ото .значение). • Да се къпят в курни, кап10 се 
обливат с вода, загребе~а11а· с тассве, е noчrrzu е:кзс 
тична прежив.яван.е и направо н.епознап~ ритуал за 

.fvtлaдomo покол,ен.ие. Доскоро това е било съчетаван.о 
и с nол:Jване на 111ел.як и масажист. Сега тази _услуга 

.е премахната, з.ащото ,пеляците пуска;и,1. много от 

клиентите без пари, като им плащат на ръка за 

,изтъркването и на.л,tачква1Iеmо„ В ёъ1,цо1по вре.л1е в tъ

седпа Турци„ч ,почнQ ползване на потилня и meJ,lЯK (? 

едла о·т mypucnzuчecкume· а,nр'акции; при това миого 
печеливша (в .. ,,Но:в Семеен вестник", бр . 20, 2002, с.. 2) .. 

темане ср, Мохамедански 1токлон за поздрав с доближаване ца 
дясната ръка до чело,то, до устата и .до сърцето1 (от 

тур. temennah - същоп~о зна•и~нив., от ар, .). • Как. щака 

Ботев не дропна едно, темане пред капитана на „Ра
децки 11 u 11е му поиска кораба r:?Jгл,асцо „европейски
·те с:тандарти ··?J (в. ,,Труд'", бр. 118, 2000, с . 9). • То 
.не бе „тиха дипломация", то не бе предпазлив псд
хсд и слаг.а4ески 1пеманеI-п.а пред митичния либий
ски вожд,, кpui!U/ te ff палатки из Сахара (в . .,Труд", 
бр„ 1601 200 l , с. 1). 

темел м. Остар. Основа на .сграда (тур .. te.meJ - 1. Основа, база. 
2. Осн,оfJание). • Колко пари ми дадоха! Те едва.л.1 сп1,иг
н.аха ,uе.~еля да изкQnайме (П .. Ю. 1~одоров) .. 

темерут, ~и11 м. Разг. Неодобр . . Грубо Човек с необтднтвлен , 
егоистичен. оliJърничав нрав мълчаливец (тур. temerut -
необиrителен, з.атворен човек, от ар.) .. • А посто:лов 
предрече, че децап1а, които се ра;;к:дат 0111 ,пази нпц, 

до KJJaя на зодил Телец (.22 май), ,ще са осаб1:1яци 
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хора, с постоянно чуес:тво за раздвоение u .л.,~алко 

темерути (в. ,, 1-Iощен Труд", бр. 85, 2000,, с. ] 6). • пКаза 
ми, че Анита няма да си губи вре:А.1.ето с 11:r.емеру,п. 
като мене", разказа Явор Иванов (в. Труд'\ бр. ] 78. 
2001, с. 1 З}. 

тенджера ж. Дълбок съ.д за rотв,ене с похлупак ( от тур. ten,cere -
същото значение) . • Освен нег,0 има само една печка 
чудо и котлон., на койта кък.ри ,,1епд;жера (в. ,,,24 
часа'\ бр. 63, 2000, с. 12), • Овладейте ка,прuэите на 
месо1по в-.ь.е фризера и 111ен,д:нсера1па (в . .,Вестник за 

женатаt', бр„ 45, 2000, с. 12). • Най-после безработ!iu
я.т .11,1ожел да бодне някоя мръвка, а не само д,а гон.u 
боба и картофите в 1пенджера1па (в,. 7,Нощ,ен Труд'\ 
бр . 247. 1995,. С. 3). 

тец·еке: ср. Тънък м·етален лист, тънка ламарина (тур , ten,eke -
същсmQ значение). • Ще му сложим ,едно 1пън,ич.ко 
тенеке и ще вид.иш, че ще тръгне пустата му ма
шина! (БРР). 

тенекеджия .м. Занаятчия, който изработва изделия от ·тенекия 
(от 1·ур . tenekeci - същото .зrtачение). • Търся доб?Jр, 
r11енекед:ж1lя за сuлн,о катастрофирал Голф ... (в. ,,24 
Ч!аса"' , Малки обя,в и, алр!Ил 2000). 

те,не:кия ж. 1. . Тънъх метален лист, тънка л:амарина. 2. Вцсок; 
ч:етrвъртlfт съд, iНаправен ,от такъв лист. З , Жарг. Из.ма

.ма. 4, мн. членувано Жарг. Из-ве:стн:о софийско за13е,це
ние „Те:неки:ите" (от тур . teneke - С'бщото значение),. 
Фразеол. ,,връзвам тенекия« - да uзлъ:жа, да измамя 
някого. • ПQKpUe'iJm бил покрит с медна ламарцн.а ... 
С 111енекиц orri сирен,е е покрит· (в . .• Cera'\ бр. 109, 
2,QQ01 с. 24). ,. Още една n·zeRe1ruя ще дръliчu вече зад 
гърба ни заедно с българския чадър - 6-ь.лгарската 
„Подкова" (в. ,,24 час(}[", 01.04.2000, с. 9) .• , Уговорцхм.е 
си среща в култовото заведе/\luе „ Te1le'!fцu1ne" . . Райо
нът беше 01r1ц,епеи от хотел „Хе.мJ,с" до Околовр-ьст
ното ... (в. ,,24 ч .аса", 13.02.2000. с. 5). • Вместо п1ене
кил н,11 вързаха подкова (в . ,,24 часа'\ 01 .04.2000, с. 9). 
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тензух м. Леко платно QТ' преплетени бели ·памучни н11шки (от 
тур. tan.zuk - рядка, скъпа ве1,ц). • Само допреди две 
лета дамu1пе, обвити с парсо, te- сблъскаваха с реп
лики от рода н.а: ,,Какъв е .този п.~е11зух. който си 
завъ.рзала около тялото си." (в.. ,,24 часа·", бр . 216. 
2001, с. 1 J ). 

тепе ср. Разг. 1. Хълм. възвишение., могила, 2. Връх на планина. 
З . мн. член. Възвишения в град Пловдив (тур „ tepe -
връх, хълм, .теме на глава,· гребен на пт.ицu). • В 
~рСlда на 1пепеп1а1па пълнят арестит:е (в. ,,Труд'\ бр. 45, 
2001. с. 36),. • Филмов мapa.mofj под тепетата (в. ,~2,4 
ч.аса.", 05.08.1999, с .. 24). • Три имота в Пловдив, соб
ственост на бившите ,; Строител1:1и войскu fi, са про
даден.и на съмнително ни.ски цени; с'бобщu депут.а~ 
тот от БСП Сви.лен ДимищрQв FC'oCJ-lO оыази вечер в 
града на me,ie1nama (в ... ,.24 часа1\ бр. 112, 2000, с„ S). 
• В селекцията под 1пепет.а.1па ще блестят Георги 
Славков, Мар,uн Бакалов, Петър Зехтин.ски, Коста
диfl Коетадuн.Q6 {в. ,,Труд·\ бр. 1 J 8, 2000. с„ 26). • ,Огнян 
СтефанQе .получав·а ., ,он.ая" награда за това, че ,успя· 
в ,сраткu ср·окове да обуздае буйн.ия нрав на penop!'ne
pume под тепе,пата и да пребори: конкуренцията в 
града (в. ,,24 часа", бр. 124;, 2000, с. 40). 

тепеrьоз м. Нах.ален, безочлив, безсрамен (тур .. tepegiii - съ
щото зн,аче.нuе). • · Тепегьоэопr Фред се играе от Марк· 
Еди, .а загубе'fiякът Барнu = от Стuвън Болдуuц, 
известен актьор от вuдеоленrпuте (в .. ..,24 часа''. 
бр, 203, 2000~ с. 24). 

тере:з,itя (терзия) ж. Ocrnap. Уред .за уравновесяв:ан:е, :везка; 
неве111ир (от ryp. terazj - теглилки) везни, мярка).• Вся
ка нeЙl-iCl дума е пр.е.теглеl:iа, слкаш на златар·ска 
,перезия (Д. Не.миров) . 

терзия ж. Остар. Шивач (тур. terzi - същото зяач:ечи~). • Всuц
кu· треперяха от страх. Qсвен ед uн сиромах 1перзи.я, 

който отиваше в Пловдив да шие чуждо и който 
ня.ма.~це какв>С) да изгуби· (Л. Каравелов). 
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теркм. ОсобiНя.к човек с·ьс странно необичайно държание (тур, 
terk - u·зоставяне, напускан.е). • Голям 111ер.к. е моят 
комшия, спук~аме се от смях с него! (БРР). 

терJ1йu.11 мн. н.еутр. Плетен·и .или ушити от дебеJ1 вълвен плат 
домашни пантофи (от тур. terlik - същоrпо З'Rаченuе). 
Фраз·еол.,. като по терлици:" - тихе>, бези,умио. • С.лед 
r.npu .н.едел.u аз се н.а.л~ира.х: в.ече В' Eдup1r-{e, сед.ях с 
наnр'Ьсmек1:,т в рrь1<.а и с в1:~дицата под коляно в eдuu 

от абаджийските ,дюкяни и шиех (111. е. пр·об'а:д·ах) 
чубуклуци, 111ер.лцци u прости а·ш и от с,пар.и.1:пе аби 
(Л. Каравелов). • Англuйскт.а11е :J1cypнaлucmu б;;рно 
аплодира.;--r,а, кamQ видяха, че играят п.о 1пер1лццu 
(в . ,,24 часа'\ бр. 731 2003, с. 2). 

т.ерсеuе прuл. неизм. Разг. Нер}lзбран; опак човек ( от тур. 
tersine - нао.п.а.кu, Qбратяо). • Печи го, вари го, mep
ce,;.te човек! (БРР). 

терсе11,е, J-(.ареч. неизм. Разг. 1. Наопаки. напук, 2. Неудобно, 
лошо. некомфортно (от тур. tersin,e - н.аопоки,, обр·аrп
но). • Не ме занимавай с тия работи, ire нещо ми е 
11~ер~·ен.е (БРР). • Всички наоп4·кu, той на 11zерсене/ 
(Народна поговорка). 

тертип .м. Раз,·. Маниер, н.а~:~:ин, образец (тур. teгtip - 1. Подре:ж.•
дане. наре.:ждане. 2. Р:ед, поря·д-ьк. 3. Подгоm()8J.СQ, пригQ
m{){Jленuе., от ар.) . • Научих .моите хора да рабоптт по 
мой mep111ut1 (в .. ,~АвтоТруд'", бр. 209, 2000, с. 5) .. • Нещо 
!'lовече - по холивудски 1пер1пш1 тя става реЮ1.а.м.riо лице 
на филма (в,. ,,Труд", бр. 141 , 2000, с. ]4). • Да пр·иемем, 
ч:е л1,икрофоните в н.овия дом на l-H Филчев са бu.r:rz, 
монтцр.ан~t преди десетина годиNu по тоталитарен 
1пер1пип (в . .,Труд'', бр. 205, 2000. с.. ]), • И тук., и в да
лечна Сицилия властта уж е близкQ, но селото :ж:цвее 
n,Q свой 1пер111ип (в . .,Труд'\ бр. 149. 2002. с. ] 3). • Сега е 
моментът по същия тер111.ип да изпълни обещан.ата. 1-1а 

нацията сQцuална програма (:в . Труд", бр, 296, 2002. с, 1 ).. 
тескере ср„ 1. Ис1пор. Пътен лист за св,ободно, движение в гра

ниците на ,Османската империя. 2. Разг. Неодобр. Пас-
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порт (тур , tezker,e - 1. Докумеит. 2. Бе.леж:ка, писъм ~ 
це. 3. Уволни,пелен би.лет, от ар.). • Кр"о чмарят пьр~ 
во им иска 111ескереr,1а111а и че111н.ыците бързо се u.з

лtъкват r-и1вън (в. ,,Седrмпчен Труд'\ бр, 22. 2000, с. 12). 
• Задграиuчн.-ото ,песк.ере на Симеон. е валидно до 
11 юни (в. ,,Нов :ина.р''., бр . 107, 1996~ с. 3) .. • 5000' лв. ще 
струва продъ.л;;rсаването на 1пескерето. Обикнове#u 

ят паспорт и1е се изва.жда cpeu,y 500 .лв. (в. 
1
,24 ча

са", бр. 86., 1997, с .. 1). • Само преди две седмици за 
червен.и 1n'ескере1.1!а н,а деN се подавал и по няколко 

молби (в. н24 часа", бр. 49, 1997, с. 2). • В централа.та 
на слу:нсба „Зад2ранuч1vu na.c.nDJJ112u и ,вuзи'"се изда

ват предимно експресни червени 11rеске_ре111а за 1 и 
3 дни (.в . .,24 trac.a'". бр. 52 j 1997, с. L ). • Фали,.ивите 

,11~ескере111а вс-ьщн.ос111 бяха QCHQFJaJtue за ареста -н.а 

Догу - 25.10.1925 г. (.в . .,24 час.а~\ бр. 64, ] 997, с. 6). 
• 120 000 паш·енци се ред.я1.п за 1пескер,ета II Турция 
(в. ,,Стандарт'', бр. 1632, 1997. с. 14). 

тесте rp, Множество еднакви предмети с определен брой, обR1<
.новено карти за игра, ~·стоnе и други (тур. lteste - съ 

що.то зпа чеяuе). • F,азмеи1ай по-добре '11ec111 e11io, да 
ннма шмекерл'(,ЦU! (БРР). 

теферич м„ Разг. Разходка: на открито м.srсто на въздух, оби:к
новеJеЕо с угощение пикник (от тур. teferrru~ - същото 

зиачение, от ар.). • И душата се пълни в при1:11пна 
компания на теферич (в. ,,Вестник за женат.а'\ бр. 19, 
1995, с, 1.1 ). • ,,Хваи1ам ,го и вед.н.ага го просвам на 
скарата", отсече понапреднал фен. н.а ракuя.111а на 
,пеферич. явно н.едораз.брал, -че за да получи иагр·ада 
01n 1000 ма·ркu f! та.к.ъми, рuб.ок1.>т 'Н.€ само трябва да 

се улов,u по най-спортиият нач-~-оl,, но и mpJ1.б~a да 

О(:тане жив и здрав (в. ,.,,Труд", бр. 1: 49, 2000, с. З). 
то,кмак (wтмак) м. Разг. ·1. Дървен чук1 чукало за хаванче. 2. Жарг. 

Грубо Здрав, набит човек: здравеняк. З . Пр.ен. Глуттав, 
недодялан човек (тур, to:kmak - б_ухалк:а, дървен чук~ 

валяк). • Р?:Jцет-е му големи, п1о·КА~а1,! (БРР). • ,, ... а ти. 
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Хасане, знаеш ли. че ве~1е е настанало такова едхо 
време, в което даулu.те ще да ст.цнат rпотмаци, а 

п~отма.цц,пе = даулu?" (Л. Каравелов). 

то:п м. Тежко огнестрелно оръдие, артилерийско• (тур. top -
същото значение). • А дядо Йоцо цял ча,с paзriume4 
за българския сарай в СQфuл., за 61Jлгарскuте mo,ro
ee, за българския талим u за 8сuч,с0 (И~в. Вазов) . 

топор м . Брадва (тур. topor - с1,с.цйто зна~tение, от пере.). 
• Млаквай, че ще грабана nionopa· и тогава ... (БРР). 

топтан пареч. Разг. Всичко изведнъж, изцяло, наедро, J<,олек•~ 
т.ивн,о (тур. toptan - същоп10 значеNие.). • Таз, койrпо 
данъците си не може / да изплати - да 6·ъд.е тай 
одран., / Да се направи склад от есичк.u кожи / и да 
се облвлт на т-ьр~ - п1011"1ан (Хр. Раде.вски). 

торба ж. Ра:,г. Платнена чанта, кесн:я (тур. torba - същQта 
з.начение) ., • Купих завчера една .т.орба с картофц 
(БРР), 

торлак м. l. Селяни·н от никои LСасти на Б~ьnг3рия. 2. Разг .. 
Простак, селяндур (тур. torlak - пепрuуче:н. за .я.зден,е 
добитък). • По ч,ервения елек с.е познаваше, че е от 
rпор.11-аците, отком Делиорм.ана· (Й. Йовков). 

тулум м. 1. Ост.ар, Торба, на:rtрав;ена от овча кожа за съхра
ня:ване и узряване на сирене, масло .и др„ 2. Пpeli„ Раз;J. 

Ш.кемб1е, ке>рем (тур. tulu.m - тор,ба от овча кожа). 
• Коремъ,т му, от застоял ж.цf:J,Qm, се е 061,рнал е 
надут тулум, стърч.ащ под широките му гърди -
или каза1tо по любеыкараtJелQн.ски: ,,Хадж·и Ставрu 
има 1<.йнашко шкембе." (Ст. Заимов) . 

тулум,ба ж·. Вид шприцова~н тестен сладкиш с про.дълrо1Jата 
форма и залят със сироп (тур . tulumba - водна nQмna). 
,. Производител пред,лага cuporr.upaнu сл·а.дкишu: ре~ 
ване. кадаиф, тулумби -и др. (Обява). 

тумр,ук м. Остар. Дър.вен:и окоrви за к,раката на човеl( ( тур . 
tomruk - същото значение) .. • Б'илu турци umpu и 
опаки - / връзаа му ру.ке наоп,ако, / mypua му kоге у 
ту41-руци, / а на руке конски бу·кагuи (Народна оесен). 
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~укчi1й м. Остар. Тъмничар (от тур. tomrukcu - същот·о зна
чение),. • ... двамата приятели зacrnaNaxa пред втория 
п~умрукчил и искаха дозвQление да влязат (П. Р. Сл.а
вейков),. 

тура ж. J. Султански монограм върху пар и и докумевти . 
2. Стран~ на монета с ге:рб 1;1ли друг символ (тур. tur.a -
с-ьщоm•О зf-lацение, от nepc.). • .Ще 1прябва май да :хвър

лят ези или тура, за да не носи никой от т.ях t,m a 
говорност ... (Столич,ен пе1Iат, 1996). 

туршitя .ж. Зел.енчуuи; запазеfllи в саламура и оцет (от тур. 
tur~u - същсто значен.uе). • Набиваше ю.нашкu как

вето и попа,дне - лук, туршил; боб, баница. ,пикве
ник, ~tу.шки и обилно поливаше с ракия и вuио (в. ,,Но

щен шок'', бр. 11, 2000. с. 2). • д<>като българските 
им ер1;етниц,и по това време сла.гат тури1.ии за зи

мата или гдедат внучета, авсп1рийците прав.япz спор

тни състезания (в. ,,Труд", бр . 307. 2000, с. 8). • Сега 
балкQн.uте в т. на.р ... зайчарници "щ uма,п съвър·шено 
прозаично предназначенu,е: на ост-ъкленu кухни, мu

нuopau:ж;epuu, складовчета за каци и бидони с кисе

ло зел.е., 1пурш11и. за стари, Н'енужнu вещи (в. ,,Вест--

1-{КК за жената .. , бр. 29, 2000; с. 18). 
тутка ж. Жарг. Обuд1:1с Човек, !l<ойто действа бавно~ несръч

но, мудно (от тур. tutkun - схванат, несръчен). • Ей, 

голяма .тутка .е , че мога да р.азчитам на него! 

(БРР) . 

-rуткам се не-св. Жа,рг. Дейст~вам бавно, несръчно, пилкам (от 
тур. tutkun - CX'6a1tam, н:еср't!чен). • И дока,по се тут·
каме и търсим чу:ж:ди вини, с1:,дбоq1.;илт ден иде ... 
(Столичен 11ечат. 1995). 

тюрбан м. 1, Чалма. 2„ Кърпа, която се навива като чалма 
около главата (от тур. tiifbent - cьщomo з11ач,енuе). • Се~ 
ди по турски с 1пюроан на главата (БРР). 

тюрJ11оrю:веч м. 1. Ястие, приготвен,о от различни зеленч.уци. 
2. Жарг. Пъстра, неуместна смесиuа (тур. tiirBi-giaiive~ -
ястие,. приготвено от разлuчн.u зеленчуци) . • Тюр „ 
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.л,ог1ов2чъ1п o,rr Бурса зал,отя (в . •. Труд" , бр, 3] 3, 2000, 
с. 33). • Л10111ив привкус к:ьм забъркания ,, бурсен.ски 

.111.Jор.л.югюqеч " бъл.гара-турски,пе оm1iОиlен.цл прида
ват случаuп1.е със справедл~и1.Qпrо отзовава1а,е на n7ур

скил генеJJален консул в Бур2ас Б'ейза Юптуна и не
щ·асr.пния инцидент с Ма.хмуд Коза (в .. .,Трудt', бр. 31 З, 
2000, G. 33), 

тюгiЬн м. 1. Едногодишно тревисто растение с големи лис:та, 
които съдържат никотин. 2. Листата от това растение. 

които се обработват и се изтт·олзват за r~ушене (тур„ 
tiiitiin - сьщото значение). • При склюltване на до.го
вор с фирмu,пе n1)оuзводип1елu1пе на 1пю111юн да по
лучават ава.псо,во су.ми, с коиtп.о да правя1п вноските 

c.w, предлага шефъ.,п иа НОИ в Кърджад·u .Ba.rrep•u 
Апостол.ое (в . • ,24 часа", 13.02.2000, с. 3). • Т1оп~юнь1п 
от една година н.е е плаща.n (в . .,24! rqaca"'. бр. 123, 
2000, с. 9). 

т1от101-1,11жня: м. Разг.. 1. Човек, който обича да пуши. 2,. Про
давач на тю,тюн (от тур . ti.itiinci.i - 111.I01nюNоnроuзво

дител). • Т10111юнд:}Jеuи блокираха селски път r: те
ла (.в. ,,24 часа'\ бр . 36., ~ 997, с. 4). • Финланд,14и. и 
американци открили, че съдър,жащия се в марк.овu 

nlе бе1пакаро1пин. спомага за рак. на белите дробове 
при 111101п,юпд:ж:и,и (в . ,,24 ч,а.са"., бр. 44, Е 997, с. 7). 
• Т101пюнд;,,сии.111е ст,анаха ,~ертва на небивала дор
'Jк:авиа измама, 1пвър1дят еодачи111е на бунта (в. ,.24 
часа", бр. 45, J 997, с. 3). • 14-u ден npomecn1up,arn 
1пю1111он.д.ж·ии1nl! 0111. с. Въл·к.осел1 .Гоц.е-дел чевска 

(:в. ,.24 часа", бр. 48; 1997, с . 6). • Т10.1п1011дж:ии 0111 

Арвен ще завардят границата с Гарция по npuiиepa 
на l(Олегите .им 0111 Благоевградско (в. ,i,24 часа"' 

' бр . 49t 1997, с. 4). 

тютiонев прuл. Което се отн·ася за тю·1· t{)1-11 (от тур. tiiitun - рас
тение, кое1по ("6дър:>к:а никотин и чиито листа. се 

u:~ползват за пушене). • Сделка,па за 1п,оtп1оневи.я1 
холдииг се разс-г>хва (в. 11 Труд'\ бр. 86, 2003, с . 9). 
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у 

- " уидисвам несв. (уйдисам св .. ) Разг. Дола.дам., приJтяrа:мt ,съо·r-

ветствам; пасвам, съrлася_вам ,се (от тур. uydurm~k -
~1змиl;.ЛJlМ., н.ага,,к:дам; приспособява1tf се). • Bceкzr да 

си сла.га J1дарение,по; където .л1у· yйiJlLcвa, съветва 

1tиноактрисата (в .. ,.24 часа", 07.01J999, о. 11) .. • .Ако 
.парламентът обаче не им уйдисва, ар•ийскuте се~:сс

гърл.и намеква1п, че .л,с.огат да разкрилт б:Лuзкu 11ич

н и позн,ан.с1пва с някои оп1 д1;,рж·ав·1-1 ите 1r1ъ;;к:е 

( в. ,.Стандарт"\ бр. 1 1 46 ► 21..11 .. 1995; с. 24). • Е па; .нали 
1пова ти дул-f'ам, че пи.що ми нема! Уйди,са."' на ..л,rла-• 
дuте, кил·о ракия из;;к-улихме и нищо ми. ие.ма - н.и 
капа1па. ни цървул tutze,. ни кесuя,па ... (в. ,,Вестник за 

жената'\ бр. 52, 2001, с. 9). 
уйдурдисвам неt:в. (уйдурдисам св. ) Натькмявам, 1Г1риспособя

вам, нагласям (от тур . ·uydurmak - uзл.,rи,сллм,. пагаж

дам). • Не .1r1:о:ж:аха да yii..дyp,дuca11i и т·ози закон .... 
(Б·РР). 

уйдурма ;;к:. Специално съч-инена, измислена, натъкмена вер
сия:, мащинация (тур. uyd.uтma - същата значение) . 

• Това си: бе1ые уйдурма н.а отец Тарапо1-1тия, само 

и само да ,ме отърве о,п самоп~ността и прочие (Г. Ка
раславов). 

урсуз прuл. неuзм. Разг. Лош, проклет) злобе!Н ~ ин.ат (от тур„ 
ugursцz - нещастен, зло11олуче1-1). • Те ,се из,,есоха 
отделно, щоп10 сн,ахаrпа е урсуз и не се има.х.ме с н.е.н 
(в .•• 24 часа", бр . 265, 2002, с. 17). 

урс:уз11ук м. Пр,о:клетия., зл:об,а. подлост (от тур. oghursuzlik -
съи,ото значение). • С нег.оQtt.Я ypCJ'ЗIIYI( иадали има 

:Jк:.ена, ке>ято мо,же да го uз,прае толкова години, 

KQfl к.ото аз.. . (БРР). 

устабашия м. Ос,пар„ Първомайстор на занаятчийски еснаф 
(от тур .. ustaba~1 - същото значение,. ,от usta - .1vса .й 
стор и Ьа§ - глава , пъ1;вu) . • В ср1яда после с8а1пба,па 
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на Неда дотря~бале пары и той за.повя.дал ,-1.а :ж.:.ен,а 
си да му даде CJнue кесии,. които му биде данесеNu 
преди месец и noлoвuFl'a от ус1,rа.башия1па на балкан
ският еснаф (Л . . Каравелов) . 

усталък м. Остар. Майсторство, майсторлък (тур. u.stal1k -
с?J,щоп10 знач-еNuе). • То с:е иска, д:ж:анъм, голям ус•-
1:палък! (Ст. Л. Костов). 

ф 

фавз (фаис} м. Остар. Лихва (тур. faiz - ,същото значение? от 
ар.). • Да имаш овце; се едно да имаш n.apu ,в ба:н -

~ ., 
ка,па и· дй им теглиш фаиз-а (И. Иовков). 

файда ж·. Разг. Неадобр. Полза. пр-идоб.ивк.а, изгода., пеtt1алба 
(тур. fayda - C'ЬЩQm,Q значение., от ар. ). • Голяма фай
да ще има българuнот с 1-tад1.алянето на ДДС (в. ,,,24 
часа", 1 l .0] .1999). • А едu1-1ствен.ата фа.йда да имаш 
такъв пес е, че можещ да си иаn?Jл .но сигурен 34 
безопаснQсmта си ... (в .. ,,Шок св.~т"'. бр . .L, 2000. с. 7). 

факир м. 1. Човек, койiто• прави фо1<уси. 2 .. Сръl.{ен, обигра;н 
човек (тур. fakiг - сиромах, беден). • Само един фа
кир може ,да 1e.u поднесе такава изненада .... (БРР) . 

фарфар,а ;;к, им. Разг. Прене6р. Лекомислен човек, дърдор1<0. 
(тур. farfara - С't/щото зн.ачение, от ар.). • Мол.я Ви; 
Кънчев: той е едцо фарфара момче (А. Страшимиров). 

фередже ср. Широко наметало у жените мюсюлма·нки, ,с. което 
се покрива главата и част от лицето (тур. ferace - съ
щото зна·ченuе, от ар.). • Забулен.а въе ф.еред:Jrее,п.0 
си, дамата не успяла да забележи наврем.е бясна 
ускорен,ата кола (в. ,.24 часа'\ бр. L.2.4, 2000

1 
с, 13). 

фер1ма;н: м. 1. Истор„ Султански указ„ 2, Жар.г. Дълъг пио:мен 
те:кст - урок, пясмо, беJ!'ежк.а и др . (тур , ferman - сул

танска ~рамата, ун:аз, от riepc.). • Спо,ре.д u.здаде.н.u.я 
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о,п султана ферма11- за 1-1езависимостта на бълг,ар

,скап~а ц-ьр.ква Р)1сенската община ,била под власtпта 

на Българската екзархия· (в . .,Седмичен Труд", бр. 21 j 
2000, с. 12). 

фес м. 1, Мюсюлманска шапка от 1.1е:рвен мат с форма на 
пресечен :конус и nискю,л. 2. Жарг. Турчин (тур. fes -
мюсюлманска шапка от червеJ-J плат с форма на пре

сечен конус и пцск,ол., от ар.). Фразеол . .,клатя феса" -
двц,,ка не~,чата с оглед на някаква об..лага, заuнтере
сованос.т. • Докато клеб&mата и обuда,;па са крuми
нализuранu, родн.а,п,а Т,емuда ще се кипри с фес на 

главата (в . .• Труд''\ 18.01 .2000. с. 9). • Затова ком
шии,пе да не ни. се сrьрдят: зер uн.тереса клап~и феса 

(в . ,.Труд", 10„1 I .2000, с. 3). • Но вс.uчк.u се досещйnl -
uнтерес-ьт кл·а1.пи фес4 (Р . ,1 Труд'\ бр . 1З6, 2000. с. З). 

• Революционният футболен ду,х тогава изкара на 
~ 

улицата всички -прослоикu - ц~рву.ла.н.и и yuuвepcu ~ 

тантu, г,угли и фесове, кuлил,явки u l(.t1neлil (в. ,,24 
часа'\ бр. 208, 2000, с. 30). 

филдж,ан м. Чашка за кафе, коя'Е'•о няма дръжка (тур. filcan ·
<:ощо1:по зн.ачение. от пере.). • Имал1. още от баба ми 
остпнал.и фuлд·:жапи,. но рлдко ги uзползеам (БРР). 

фишек м. 1. Саморъчно, приготвен патрон; 1<ойто се пълни с 
барут, сачм~. 2. Завити в хартия: еднакви монети. при
лепе:ни плътно ед11а до друта, така, че да наподобява1' 

цилиндр~uп;а форма. 3. Пр.ен. Разг. Лъжа, изм !:!ма (тур. 

fi~ek - са.,\,f,оръц.но npuгQ1rt·вeн rrampQli, който се пъл
ни с барут, с·ачмu). • ,Освен., че беше на .неподходя

що място. - Паз,ард:;кuк (можеше да е в Ямбол -
xeJ\,f, роден град на Сашо Дончев и Р.адослав Не,ч.ов, 

X..f!A,t стар анархист.ки център), фишенъп~ ,г,ръмн.а и 

ненаереме. • Тренчев - фи:шекь,п (в . .,Нощен Труд'\ 

бр. 7'9, 2000, с . 4). 
ф,укара ж:. и м. Разг„ Пренебр. Сир,омах, бедня~с, голтак (тур. 

fпka,ra - същото зн.ачение, от ар.). • Взе фукара, ама 
на ръце .я носи (БРР) . 
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фур,ма :JJc. Сладък плод о,т фин-икова палма (тур. furrna - съ 
щото значение. от пере.). • КъА"- сместа се доба·вя,11 

парченца. от фJрА1а или с,пафuди и орехи (БРР) 
фъстък м. 1. Кореноплодно растеliие с черупчести ядливи 

плодове, ядки· . 2. Плодът на това растение. З. . Прен.. 

Дре·бен 'човек (тур . f1s t1k - 1. Коре,ноплодно раст.е
нuе с черупчести я·длuви плодове, ядки. 2. Плодът 
на това pacm'eнue,, от ар.) . • Някои учени смятат. 
че боро'1ъn1 - минер·ал. среиtан по- често в моркови
те., ябъл1сцп2е, кайсиите, прасковите. гроздеmQ, и 
ф'ьст-ьциrпе - има вс'Ьщност· основна роля в чове.ш
кuя орган.из ъ.л,r (в. ,,Жъл1· Труд", бр. 8, ]994, с. 20). 
• Пилешко филе с фьс111·ьц· 1J (в. ,,Ни-е жените''. бр. 
30, 2000, с. 1 i ) .. 

фъшкия ::не. Разг. ГрубQ ПресИ1и говежди изпра:>кнения, ко:н:ски 
тор (от тур .. fl~k• - сощото знач.енuе). ,. Се2а трябва д,а 
изядем ф:ьi.uк·uunie. на·трупан.u през последните 4 го
дини (в. ,.24 часа·<, бр . 88, 2000, с. б) . 

х 

хабер .м. Разг. Вест, новина, известие, представа (тур. haber -
също1110 з1iаченuе). • Вино6н.uте ле могат да бъдат 
н·ак.аэа.,-lu с изключение на плколкС> шоф,ьорu; коu1по u 
x(J.бtp ,·и ням,ат .кой стаи зад даАаверата (в. ,. Каn!J:1-
тал", 11.J 1.-·! 7.1] .2000, с . 20). • Тя и хабер си NЛМала, 
че е легнала със спuнозен .. докато на ,бял с.вят не се 

прък11ал Jак (в .. ,,Шок свят~с, ~р . 1, 2000, с. 6). 
хава .J1c .. l .. Ocrnap. Време, съ,стояние: ~на атмQсферата. климат .. 

2. П рен. Разг. Ситуация. положение, състояни(\ наст
роение (тур. hava - i. В-ьздух. 2. Време. 3. Мt!лод~1я). 
• ,, Такава е хават11и - отвърна Пройчо, - Сега т.ряб
ва да си даваи~ ск.ро.111 еn вид, сестро" (Б . Бол rар). 
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хав.цц л1. Дълбока здрава чаша (метална или .дъ,рвена) с чук за 
начукване на бисквити , орехи, подправки и други (тур . 
Ъаvап - cauro.mo значеNие) . • Счукай семената в до.Р
веыо .rава,~че, след което ги попц.р~, с вода (БРР) . 

ХЭ.в;1ия ж. l. Мека мъ:х,еста :кърпа за избърсване на памуЧ'на 
материя с изтегл ени на клупове нишки . 2. Широк.а дре

ха за б:аня от 1·акава материя (от тур. havl1 - същото 
зн.ачен ие) . • Чорапогnи{и, ч-Qрапu, хавлии. тел. 39-50 ... 
(.в. ,,Тру,ц'\ бр. 103, 2000). •· 300 шезлонга ще бъдат 
разпръснати по тревата, а .хиляди ,души 1,.це .wо,г.ат 

да проснат xaGлu,1 по останалата площ (в. ,,J-lощен 
Труд'\ 15.05.-J 6.05 .2000, с., 24). 

хаджи н.еиз.л1. ] . Титл·а на хяд>кия1 :която сто_и пред и.r..,1е:то му, 
2. Обръщ,ение към хаджия (от i yp. hac1 - покл.0J-1ник, 
хаджия) .. • ... и на .t:aдJ:н:u Иванчо Ofrt Орхан.uе да ор
га,1uзи1;ат грабе.JJСа на пощенска,па кола, nр'енасяща 

парите, и 1110 rпака, це да цзглежда ка1по .Разбойни8 

ческо нападение (в. , tСедмичен Труд(<, ·бр. 21, 2000, с. 12). 
хаджия .л1. Човек, който е х.одил н а поклон.ение по светите за 

релиrията му .ме·ста (от тур. ha.c1 - същото з1-1а.чеf{u.е). 

• C.11yiucan1a се разttула ц близки1пе на другите фу1п 
болцсти. се разсърдил .и, че ~Не са u.Att донеслц к.а.л,с"Ьк
.rад:,,си.л (в. ,,Шо1<", бр. ] 8, .2000, с. 12). 

хазпit Ж- Разг. Държавна 11ари'чнз съкров11щиица~, трезор (от 
тур. h:azne, hazine - държ·авND соFСровuще~ 1презор1 ..,.~ра
нилuще; скл ад , от ар.). • .Що пари влизат в. държав

на1па хазна о,п нея. зиает'е ли? (в. ,,Труд'\ бр. 104. 
2000, с. J 1 ). • Парu111е от xa:111a-,tia се харчап1 безкон
трол1-tо, ,пвърдu Луд,,,сев (в . .,Труд'", бр. З Л 1, 2000, с. 3). 
• A1(Q сега~ипата цена на горивото от 312 лв. за 
хиляда куб. ме111р4 се запази и дQгодина, фирмата 
ще п1рябвt1 да в11.есе в .rrазн .ата 62 ./WЛН .• лв. ДДС ... 
(в., ,~ ·Труд·-, б'р , 307, 2000. с .. 6) .. • Този чов.ек. е· нy,')lc.e.u на 
:rазнаrпа (.е. ,.Труд", бр . i 03. 2000). • Ако в :raзua1,ra се 
сьбrрап1 достатъчна приход.и. възна,гра:>н:ден.ияп1а за 
11,ос:лед,t~ппе 1r1римесечия на nzaзu година ще се об-
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съждат. Qm1-1()ea (в .. ,,Труд'',. 6р. 1 З, 1998, с, 23). • Той 
ощетил ощr! хазнапzа с 30 мдн. долара пр,и продаж

бата на „Интсрпред " 1-ia коре,й.цu.те според Тренчев 
(в. ,,Нощен Труд", бр. 79, 2000, с. 4). • Трен чев: Бож
ков ощипа. хазиаtпа с $ 30 мли (в. ,,24 ч:аса1', бр . 109. 
2000. с. 2). • Хаз11а1па залата на 2-годuшнu бонове 
(.в . .,24 часа", бр . 8. 2000; с. 8). • От эабавян,ето губят 
всички - и „Ален мак" и ку,пувачът ; .който ,с,е харчи 
д4 води дела,. и хазиа11zа, в .к.оята .F-lЯMa да влязат 
$12 .млн. ( в:.,. Труд" . бр. 118, 2000, с. 1). • Само 280 м.лк .. 
лева в хаз11а,па (в. ,,Труд'\ бр. 11.9. 2001 j с. 37). 

ха~р м. Добро, бла.rодеяние,, благополучие ( от тур. hay1r - съ -
щото значение). • ,.Гунчо, вика още от вратата, къс
мет си имал, късмет имала и Нон.ка .. Хайде да е на .., .., 

хаир (И. Иовков). • Голям .Yaup ти правя, да знаеш. 
Ако разберат в махалата, ще ме _убuят (в. ,,168 часа~-, 
бр , 31, 2:00], с„ З) . 

хаирлия нареч. На добро да е (от тур. hay1r·l1 - добърJ полезе1-t; 
,благотворителен, от ар.). • О.т uз1;естио време 11е 
фигурирам и в .к.ласаццuте на рейтинга на полити
ците - ,бях стигнал до четвърто млс,по и из·вед.нъ:ж: 
и:1чезнах ... хаирл11Я да им ~ (в. ,,Седмичен Тру,д .. , б:р. 30, 
2000, е. 6). • Дано да е ца х·аи.рлия и .през ново,по 
хилядолетие нацията да се мно.жu и да н.е старее 
(:в .... Труд'\ бр. 345, 2000, с . 3). 

хапрсъз, -1,н (харсъз, -ив) м. Разг. ГрубQ• Не11роко·псани:к, не
rодник, безделн:ик (тур. hay1гs1z - същотс зн.ачеиие). 
• Хей, харсьзuн; защо QJ1111·аряш дъска·та? (№. Ва.~ 
зов) .. • СДС са ucля},rtucmu, а Лон Цецu е невчесан 
ха,иреьзин (в . . ,,24 часа'\ бр. 202. 2000, с. IO). 

хайа.аn ., -и.н м. (хай-.ва11че ср. умал . ) 1. Разг. Добитък. 2. Жарг. 
Подuгр. Добродушно rлугrав, наивен човек (от тур. 
hayvan - жцв()' с.?Jщестео, жu.еотно, дСJбuт11к, говедо, 
от ар.). • Хайt1ан.1~е1110 се отделила от стадотс u хук
нало къ.&t чорбаджия,па си (в . .,24 часа''; бр. 48, 1997, 
с. 7). • в·ъв ви.ла,па м:.v nъ1С ж:uвеят сър1;uчкu и какви 
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л·u н1е хайван.чета (в . .. Труд" , 21.12.1998). • Хайван.че
тата усетили кан;во ги чака (в , ,,Труд"·, бр. ]3, 19·98, 
с. 23). • Заобиколен. от малчуга.ниJ стопаниli'Ьm' на хай
ванч.ето Стефан Тодоров от с111Qлuч1-и~я квартал. ,,Фа
култ·ета" го бе оrпделил за именния ден на снаха си 
Гергин.а (в. ,,Тру:д'\ бр. 121,. 2.000, ,с. 5). • Кльопнали хай·
ванипz,е му с хайвани акцизни (в. ,,24 часа", бр. 31, 
1997. с. 8). 

хайвап-пазар м. Разг .. Пазар за добитък (Qт тур. ha.yvan - жи
в() ,същество, ж:.u,вотн.о, добитък. гов·едо и pazar -
открито мяст,а,, 1-1, ,а което се 1111,ргува) .. ,. Атанасов 
обикаля два дни ха.й~ан-.пазарате из Хасковско с бе~ 
лuя· си служебен .,Мерцед2с", докато ~о избер.е· (в. ,.,Но
щен Труд,t• • бр. 148, 2000, с. 3). 

хайвански, -а прuл. Наиве~. добродушен (o-r тур . h·ayvan -
живо съ:щество~ животно, добит-ьк. говедо. • Хай
ванска работа. чадо! (в. ,,.Вестни:к за жената", бр. 52, 
200D. с. 3). 

xait.вep м. ] . Яйца на р,иба. 2. Яйца на риба. изполэ13ани и при
r,от:вени като ястие. 3. Предястие от майонеза и IГJJИ!C, 

което по вид н.аподобя:ва риби яйц,а (от тур . havyat ~ 
черен. хайвер'). Фр4зео4. .. пращам за зелен хайве_р '' '' -
л-ь:ж:а, мамя ня.кого .. • Разгънете к-ьрпата и върху 
изравнения слой мек кашкавал сложете .плънката,, 
приготве~а от· разбит хайвер·, ситно нарязаяи мас

лини ... (в. ,,Всrичко за в,секи'\ бр, ] 7, 2000, с. 7). • Наша
та държава· обича да праща гра„жданuте си за зе
лен хайвер (в. 1124 часа", 17.02„2000;, с. ]0). • Глезят 
похитител с хайвер (IВ. 1124 часа", бр. 206, 2000, с. 34). 

хай.де (а.йае) част. За 110,дб:уда към действие или движеF!iие. 
Подкана (от тур . hadi - ,час,пица за подбуда К'Ь•М дей
ствие или движение: подкан.а). • Хайде ча брu2ада 
в 60 държави! (в . •. 24 часа", 27.03.2000. с. 6). • CmpaN
JJ.a слаеа и.ма и Богомил Райнов като, любовта. хай

де да .го осветлим от ваша гледна точка. ... (в. ,.,Но
щен шох", бр . 11 , 2000, с . 11). 
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хайпук (айдук) м. Р·азг. Неодобр. Разбойних, крадец, неrnрокоIJ!
саник, вагабонтин (от тур . b.aydut - с·ьщото зцаче1"tuе). 
• Д.е.пртат пuщолджия спаси м·ъ.ж orn айдуци (в. ,,Но
щен Труд'\ бр. 228, 20()0i с. 7)., • Хайдуците не се боят 
ни от novzuцuя, RU ат съд ... (в. , 1Труд", бр. 121. 2000. 
с. I 3). • Немалко rайдуци били м·естиu хора (в . .,Се-, 
ra", бр. 112, 2000t, с. 26),. • Хайду.ци· ударuха 14 павили
оиа на битаки (в. ,,Труд", бр .. 205. 2000, с . 4). 

хайдут, -ин м. 1. По време н:а турското робство• борец за ос
вобождение на България 2. Прен. НеодDбр. Разбойник, 
крадец, непрокопсаник, вагабонтин {от тур „ haydut -
раз-бойник., крадец, н.еnрQкопсанu.к). • Да вземем _t:aй 
дy1nu.rn.e:, влезли и в1,в фолклора ни - някой си под
палил сн,опuте ц.а чорбаджията, защото не му дал 

дъщеря си за бул~а. и става герQй ... (в. ,,Тр,уд'\ бр. 285,, 
2000, ·С . 9). 

хз_йдутка :ж.·. ) • Разг. Неодобр. Жена разбойник; крадец., неп 
рокопсан и:к~ хайдук. 2. Жена - борец, отмъстител на 

турците по време на ос11;tаНiското влади-чеGтвQ (,от тур,. 

h.3,ydut- разбой:Nuк, Nеnрокопса11ик, вагабон.тuн) . • Не
r~окор·на съ.м като хайдртк,а (в . .,Труд,", бр. 134, 2000, 
с. 9); 

хайка ,ж. 1„ Организирано преследване на дивеч. 2. Груnа, 
която организира такова преследване. 3. Пр,ен. Прес

ледван е на хора заради техни убеждения- (от тур. 

hayktr1 - вик, крясь.к; вопъ.л.). • Ловнат4 дpyжut;ta на 
селото на.правила х·айха за диви пр,асета в гъ.ста 

акациева гора (в. ,.Монитор'\ J 3.1 J .2000,, о„ 6). • От 
15 април тръгват масови хайки на ин.с~екторu ,и 
граничари (в. ,.Труд'', бр,. 79, :2000t с. 5). • Полuцейсku 
ха·йки хванах·а uзмам1,tuцu н.а столцчн.uл пл, Jr Сла
qе{iков11 и в к1-tuжарнuц·u срещу пе1-1.сuQнн.ото на 

бул. ,,Стамболийски·· (в . . ,Труд/\ бр. 130) 2000, с. 4) .. 
хайлаз, -ин м. Мързели,вец, лентяи, бездё.ЛНИК (тур. haylaz -

с-ьщото значение). • Той беше ,С(;дем години по-в-оз
раtтен от мен.е и :хайлази.1-1 (Н. Хайтов), 
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хаймцпа ж. им. Разг. Непрокопсаник, негодник, безделник, 
нехранимайко скитн111к (тур. haymana - /. Вдов'еЦ 2„ Re
npo1"oncaнuк, безделнмк, негодник, н.ехранимайк.о 

скитник). • Софийският хаймана ,Сашо Грив·н.ата 
стана ns0•чrneн американец.' (в. ,,Жълт Труд''. бр. 32, 
1994, с. 20). • ... б1,лгарските опълченци, които .под 
командването на бр.атскuй С1олейман паш·а хра,бро, 
,атб.лъскват поn?Jлзновенията и.а руските :r;ай.мани 
под Шипка {в. ,,Труд", бр„ 118, 2000. с. 9). • То,ва гD 
каза една хаймана (в . . ~Лична драма", бр. 10, 2000). 
• Да изгонил; хайман un.re ( в, .. 24 часа 1~, 20.1 J .2000. с. 5). 

~ , Д - б х:аим:авосвам несв, ърж:а се като хаимана, езделнича, ски-
там ( от тур .. haymana - 1. Вдсflец. 2. Непрокопсаник, 
безделник. негодник. нехранимайко ск.uтцuк). •• Най 
ми до.пада да хай.маносвам по цял ден ... (БJРР). 

хакм·. ']. Зара,ботка, заплата справеддиво в:ъзнаграж:ден.ие. 2. Та
ка ми се п~да = .,хак ми (му, ти) е!" (тур_ hak - зара

ботка, заплата). • И тъй като често оставаше гла
ден и ходеше в дрипи, той помисл и, че .най-голямо
то зло. kaemo беше му направил . е не дето го накара 
да уби.е, и.е дето го измами за дъщеря си, а дето не 
му плати .хака З'а едч.а гсдuн.а {Й. Йовков). • Хак ви 
са тр·евогите! (А. Гуляшкп). 

хал м. Разг. Състояние, положение (тур. ha] - решен ue, разре
шен.uе. от ар.)_• Нов.ато пра,еителства щяло да огла
си какъв хал заварва (в. ,.24 часа", бр„ 44, 1997, с., 2),, 
• Huet дето се п..ече.м на дн.ешнuя хал (в. ,.Труд",, 
18.12.1998). • Доверих се на министъра и ето ме сега 
на как.1Jв съм хал (в. ,;24 часа'', 04.01 .1999. с . 1). • Мух
льовци .. Затова Б~,лгарuл е на такъв хал (в . .,Нощен 
wо:к

1

', бр„ 11 J 2000, с. 8). • Снощи симпатягата ДЖ()NU 
Пепков строго смъмри депутатите от ТВ екрана, че 
се возят в л1.;ск:а ,ви БМВ-т,а, в.м·есто да се юрнат с 

елек,порат,а в мърл.я.ви.я градски mpaн.cn()prtt, та да 

... иу видят ха.ла. Да, ама не (в . • ,,Нощен Труд1\ бр. 228, 
2000. с. 6)_ • Т а.ка той сам ще види как се въэсm.цliо-
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в.ява собствен.остта по селата и ще се запознае ма 
мяст·о с xua на стопаните. обясни за.ми~11а си ,в 

Mo!irnaнa н.ародният представител от левицата 
(в . . .,Труд'\ бр. 104; 2000, с. 5). • Идеята му дошла, след 
като прочел интервюто на Димовски за хала на 61,л
га·рскит,е интелек.ту,алци във в. ,,24 ч,а.са" (в. ,,24 ча.са~"~ 

6р.] 16, 2000, с. 36). • Веi>на~а заминах на село да вцдл 
.rала на дома:ш.ните си (в. ,,Труд•\ бр. ]49, 2000. с. 3). 

халал .Н(lреч. Разг. Подарено от :в~е сърце (от тур. belal - за
конен. допустим, ,разрешен от религиозна гледна точ
ка·; be]iletmek- дарявам~ от ар,.),.• Ако Ганчев ,възна
мерява отново д.а замине за жарка Кения, където 

беше миналата седмица, но за беля се 1в1.,р,н.а - XIL!l.Q..11 

да му е климатът (в. ,,Нови:нар'\ бр. 40, 1997, с. 1) .. 
халва ж. Сладкарско изделие - гъста или втвърдена каша от 

разтолена захар, сусамово семе, тахан, яд'Ки и др (тур,. 

helv.a, halva. - същото значение,, от ар.). • За да •бъде 
удоволствието пъл'NО; заедно с кафето мо:ж:еш да хап

неш· бяло сладко. локум на кл·ечка, а по,сде и халва 
(в. ,,-Жълт Труд'\ бр . 1.5, 20001 с. З). • Той п,о-напред ,Щ,е 

·хване Мохамеда за ,брадата, нежели Ясенова; той 
110-напред ще U'де в .Мохамедов рай да нде халва. не
желu да погледа. ясенова в очите (Л. Каравелцв).. • При 
десерт·ите разнообразието е сьщо пазн.а,то - халва;; 
баклава и паст·а (в,, ,,24 часа", бр . 203, 2000, с. 12). 

ха.JШаджirя м. 1. Чо:ве·к, к1ойто про,извежда халва. 2. Лъжец, мо
шеник (от тур. helva, bailva - сладкарско изделие - г?Jс
та или втвърдена каша от разтопен.а захар, суса

мсв-о семе, тахан. ядки). • Дето има една ,~ума „хал
вадж:ия за бозаджuл ''... (БРР). 

халал неизм. Давам~ подарявам от сърце (тур. halal - същ·ото 
значение). •Халал .да .са ви па:рите! (БРiР). 

халка ж„ 1. Мал.ко метално колелце. бр·ънк:а. 2. Годежен или 
венчален лръстен без украшения. 3. мн. Вид спортен 
уред (тур. halka - звено. бр1,нка, 1<.ръ2., от ар.). • Вет·е
ринар от австрий:ск.ата фондация.,, Четири лапu4' вче-
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ра свали r: упо,йк:а железн.uте халки от носа на меч
ки.те от Белица. които доскоро жut1eexa в ромс:кuте 
катуни. (в. ,,,Труд,'\ бр . .313, 2000,, с. 3). • ,, Избрахме за 
Е'.мо халка от бяло злато, за да му пасне на сребьр
ните гривни" СJбясни булката, която отстъпваш·е 1и)• 
бижута на .младоженеца (в. ,,Нощен Труд", бр. 228, 
2000, с. 5). • Тайно обаче мечтае мъжът и да и по
дари хщка. в знак на любов (в. ),24 часа", бр. 225, 2000, 
с. 23,). • 14 сем·ейнц двойки nux:a шампанско и си спом
няха размяната на брачн,и халки отпреди 25 години 
на специална церемо1;ия по случай сребърмата им 

сватба в Централнил младежки дом в Пловдив 
(в . •• Труд.'\ бр. 129, 2000., с. 46). • Ще гоня м€дал в от
борната надпревара, освен това на :raл1(U, земя или 
6UСuлка (в. ,,.Труд", бр . 133, 2000, с. 26). • Сватбата 
с.поред Кали ,има само две хубави страни - <'6лича11е
то на булчинската рокля и i-tадяването на xшrкamti 
(в. ,,,24 чaca.ti, бр. 225.t 2000, с. 23). 

хамал, -ин м. 1. Разг„ Носач. 2. Жарг. Грубо Брутален~ rр·уб 
спортист (тур. hamal - носач, прен0свач,, от ар.). • .ха„ 
м.алu, студенти, тран.спсрт, 25~14 .... {в. 

11
24 часа", Мал

ки обяви V. бр. 116, 2000). 
хаrмалувам несв. Пренасям на гръб багаж (от тур. hamal - НQ

сач, преносвач).• Свикнал съм да хамалувам ... (БРР). 
хамам м. Ocmap. Тур1ска баня: (тур. hamam - сьщото значе

ние, от ар.). • ... на като човек религu(Jзем искам да 
зная - ще з-н.аем двама -де е и нашът попец опопен -
в черковата· л .и,, или в ха.мама? (Хр. Ботев). 

хамбар м. Житница., склад на зърнени ~ани (от тур. amЬar - сьщо
,то значение). • Фан.а ме страх и се мушнах под рафта 
като куче пад хамбар, кога види· зор (Ив. Петров). 

хан м. Остар. l. П,одобно на хотел градско заведение в мина
лото. 2. Крайпътно заведение за хранене и преспиване 
на пътници, староприем·ница (от тур. k:an, khan - пра

български, тюркски владет.ел). • Вечер·та пренощу
вал в хана,ето .... (в. ,,Труд", бр. 12.8, 2000, с. 20). 
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хав,джйй:ка ж. 1Оетар. Съдържателка на странноприемница, 
хан (от тур. handc1 = същото значение, от kan, kha.n -
праб-ъл2,арt;ки, тюркски (J/lа.детел). • Катерина Евро 
играе. ханд»сийка, която разлива виNо н.а фона н,а 

песнит·е ,та Ле-па Брена (в, . ,,Труд(\ б·р . . 308, 2000, с. 7). 
ханджия м. Остар. Съдържател на страаноприемница, хан (от 

тур. handca - същата значение, от kan, khan - праб-ьл
гарскu, тюр·кс:ки в·ладете.л.), • Два.мата се отправят 

към хана, :но и тук ханджията им зада!Ва въпроса_ 

(в . ,,Седмичен Труд~\ бр. 22, 2000, с. 12). 
ханъма ж. Жена турки-ня1 кадъна (от тур. Ьапаm - 1. Же1-tа~ 

съпруга. 2. Госпожа. З. Божа кравuца). • Фолкзвезди 
играят ханъми и махар.аджu (в .. ,,Т:руд'\ 07.03.1998). 

хар:ам нареч. Остар. Незаслужено, неnростено (тур. hararn -
същото значение, от ар .). • Хайдете, бе! Нема к·ой да 
ви дава хл.е,б х.арам! (Ст. Ц. Дае,калов). 

харамия м. Остар. 1„ Разбойник. 2. Бунтовник, хайд:утин (от 
тур. harami - раз:бойн.uк, обирн.u·к. от ар.). ·• Македонцu

mе·харами,и е .Кюстендил· и Дупница· воодушевено пос
ре.щат в'qэванието u моментално се влuq,ат в чети
те, които в тези два града са съществували (в, ,,Сед

миче:н Труд•\ бр . 7. 2000, с. 21). 
харем м„ 1. Всич:ки жени на един ·мъж !В страни с мноrожсн~ 

ство. 2. Женски пом.ешения в къща на многоженец (тур„ 
harem - .забранен, непозволен , от ,а.р .) , • Рускиня дър
ж.и х.0;рем от 18 мъ,ж·е (в, ..• Нощен Труд'". бр. 84, 2000, 
с,. 14). • Изв-ьн.·з·емнu крадат ,юенu,, пра.вят си харем 

(в. ,,С..ветовни куриози'\ бр. 19, 2000. с. 4). 
харемлi»к м. Ж,енски помещения в. къща на многоженец (,от· 

тур . har·em = з·абраН{!'Н, непозволен, от ар.). • ТQва 
беше малка глух·а дворче~ близо до портата се гу
ше,ше н,uск·а п.астрой.ка о.т ед11а или две стаи, дето, 

агата n,Qсрещаше гостите· си - н~2овuлт „селям „ 
.. б ., 

лък ; еше „ харе.млъкът ) 111 . е. истинското жили~ 

ще на турч,uна1 дето живееше ,семейството му -
жените (по две, три, понякога и повече), децата 
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му, - д'еm'о ч,у:ж:д мъж не мо:жеше да прснuкне дори 
и с поглед (Д. Тал,ев). 

хардал м, с·инаn,ово семе: (тур„ hardal - с'ощото зн,аче.н.uе, от 
ар.). • Сuн.ап или .хардал, високо 30-40 см pacm'eнue 
се среща изправено по угарите. и край пътищата 

(в .. ,.'Феномен'\ бр. Л 9, 2000, с. 7). 
харман м. 1. Равно; кръгло мяс:то, където се gършее с добитък. 

2. Върmитба.., 3. о~вършени на. еди:н път снопи. 4. Прен:. 
Отьпкано равно място (тур . harman - вършитба, от 
пере.), . , ~\,/нозин.а. от. частни.те стопани пр.авеха Чёрнu 
xapмa.1Lu, колеха добитък, или закопаваха зърно в 
земята, u· но,щната ,стража трябваше да провери 

дали не е извършена някое нарушение (Ив. Петров) . 
харч м. Разг. Парични р.азх.оди (от тур. har,; - 1. Разноски~ 

разходц. 2. Смес от вар и пясък за мазилка. 3. Ма
териали за дошuван.е и уkрас.яваке на дрехи, от ар,.) .. 
• Пътн.u.те харчове на тези, .които идват от nр·о
ван.са ще се nQемат от общuнски,те съвети, каза 

Илияна Йотова (в .. ,.Нощен Труд•". бр . . 84, 2000, с. 3). 
• Нараст,~ане.1110 е значително в сравнеиие с предuш
н.u периоди и мн:огQ наблюдатели си запитаха н.а 
какво се д·ължат завишените прq,fJцтел,ствени хар
чо,ве в условията на валутен борд (в. ,,Труд'' , бр. 118, 
2000, с. 6). 

харча несв. Изразходвам парични средства (от тур . bar~amak. -
изразход,в.а.м, консумирам) , • Не е вярно, че „Бъдеще 
за България" харчи 25%, за себе си (в. ,,Cera'', бр. 115,. 
2000, с. 24), • Важно е да .знаеш как да ги пе~lел·uщ 
и да ги .харч11щ разумно (в . ,,Луд Труд'\ бр. П 9, 2000, 
с. З). • Сарафите харчеха марката за 1850 лв. и я 
купува.х·а за 1500 - 1650 (в. ;,Труд'', бр„ 38, 1997, с. 8). 
• От забавя'нето губят в.сичкu - и ,,Ален мак" и 
куnубачът,. който се харчц, да води дела„ и хазната, 

в която нлма да влязат $12 млн (в. ,,Труд'\ бр. I 18,, 
200Q, с. 1). • Да налага наред1 пък да видим дали ще 
остане здр,аво място по г':Ьрбuната на тези, които 
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цяла година ни харчат бадева вноските за з·драве 
(в. ,,.Труд'\ 1бр . 127, '?000, с. 3). 

харчлък: м. Разг. Неодобр .. Изразходване на парични средства 
(тур. har~l1k - пари за дребни разходи).•· Профук:а ли 
ба·дева времето за учение, язък за харчлъкл (в. 11Тр:уд", 
бр. 213, 2001, с. 3). 

хас м. Хубава работа, възможно ли е (тур. baz,-zz1 - удовол·с
твие, радост·, внус към н.ещо1, от ар.). • Им.а с.и хас 
тсва да н,е е истина (БРР). 

хастар м .. Лъскав nл·,тт за подплата (от тур .. astar - подпл.апzа, 
от ne.pc . .). Фразеол. , .• обръщам (преобръщам.} с хастара 
навън'" - праsл основни,. корен.ни про.л1ен.и, Qбновявам, 
• Ексцентрикът Морфов преоброща с хастара тра
диции и класика за радост на днешните сценични. 
фенове ( s. ,, Труд", 28.1 1.1998., с. 21) . 

хаталirя прил. н.еuзм. Разг. Опасен. (от тур . ha'tal1 - греще11,, 
непра(Juлен, о·т ар.),. • .... това нещо. оббързванета, е 
хата.лия (Ц. Гинчев) . 

хатър м. Разг. Угода; удоволствие; в•оля. желание, изисквс:~не 
(тур. bat1r - памет; bat1.ra - спо.л~ен, възпоменание, от 
ар.). • 3.а да не се скър.ши ~111:nl1pa никому~ отвр7,щал.: 
,,Няма да се воз.я ... ,. (в . ,,Жълт Труд'\ бр. 14. 1996, с. 9). 
• То,, ако река, лесно ще му изк.ар·а·м мерака, ама 
нали ми е е;дuн., хайде, викам си, да н.е му чупл ха
търа (Ив. Петров). 

хе:кимив м. ,Ост.ар. Лекар (от тур. hekim - същото значение, 
от· ар.). • Нямаме хекимин в града, пусто да остане 
(Д. Тал:ев). 

хем част. 1. За усилване на предупреждение, молба. 2. За съеди
няване на изречения, чиито действия се извършват ед

новременно (тур. bem- .за усилване на предупреждение 
или молба). • Хем ще са ви подр?Jка, хем помещението 
ще стан:.е па-уютно (в. ,,Вестник за жената_!\ бр. 45) 2000, 
с. 13). • Бесен, че хем почерпил як.о а,вера си, х:ем оня 
го ограбил; пuяни-ят Яен.ццсда(J отишъл през нощта у 
тях и го транжирал (в. ,,24 часа~\ бр .. 44.1 997~ с. 5). • ... cu-
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реч. лидер?Jm х,е.м д4 управл.я.е,а. синя София, хе:м да е 
заместник на Костов на в·?Jр.х:а (в. ,,24 часа'", 31.03.2000, 
с. 10), • Те и в Я11·Q1tuя. ме заглеждаха, и се майтапех, 
че яn.Quцume си падат по „к:ой е по-nо-най '', ама то 
uстuнцта си беше, че им .хваNах: око,по, щото хем 6ЯJ1 

.м:ь:ж. пък с коса д.о нръ,ста и пребраден с к:ьрпа ... 
(в. ,,Вестник за жената'", бр. 22, ·2000. с. 5). 

х:ептен (е111т,ен) нареч. Разг. Съвсем, напъл;но, изцяло (тур„ 
bepten - същото .значение). • Новите цени хептен ще 
озъбят .народ.а (в. ,,24 часа'", 06.11 .2000, с. 10). • И ре
шиха·, завадuuте, че вече хептеп са о.слепели (в. ,,Т)руд'\ 

б,р. 193, 2000, с. 3). • Кривата круша, чедо, и.зсъхна 
~ептен (в. ,,Вестник за жената'\ бр. 52, 2001, с. З). 

Xlftf 1tеuзм. Никак, ни Jiай~малко (тур„ hi~ - същото значение}. 

• Ама хич не ,с.и падат ,и, род и род,и.на (в. ,.24 часа". 
бр. 31, 1997, с. 8). • Хич не им било двсно обаче да 
изцuцат и1Jформаци.я от напорu,етата дама , която 
отскора е н,азн.ачена във Воен.иомедицuн.ска акаде~ 

мия. Дама.та, чието име полuц·аите н.е зн.аят, хи.ч 
не си поплювала ... (в. ,,Нощен Труд", бр. 79, 2000, с. 7). 
• И се ю,р1Jа с"Ьнародникът н,и по поляните, но хич 
и не помисли, че гъби ,всяк·ак.еu, а нлк.ои .мо.г.ат да се 

окажат отровкu (в .• ,.Новинар'", бр. 217, 1997, с:. 7). 
• к:асuер·ът обаче хич не се уплашил , а направо из
вадил пис1полет и 20 .насочил към бандита (:е. ,,Но
щен. Труд{'., бр. 79, 2000, с. 7). 

ходжам. Мохамедански с,в~шеник (тур. hoca - 1. Учител. 2. Ду
ховно лице). ,. Двете нови семейства сключu11u сцмо 

религиозен брак при известен одринск:u ходжа (в . 
,124 gaca'\ бр. 63, 2000,, с. 32). • КQмnания iLM прави 
третият туз - .. . ход:J1Са1па." Ербакан, водач на Ис

лямските легиони (в. ,,24 часа'\ бр. I ЗJ, :2000, ,с . 28). 
• Пажuн .твърдц, че молumв•иm·е на. ,ходжиrпе ат 
джамu.ите в Истанбул н.е му пречели, защQ.mо там, 
оrnкадето праuзхожда, преди имало Jин.ого мюсюл
.м.аN u (в. ,,Меридиан мач", бр. 206, 2000, с. 5) . 
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холзн част. Разг. За обръщение .към някого (от тур. oghlan -
мсмче). • ... uдeul които яай~ч.есто предuзвu'!(Ват нер
вен смях. Хайде, . . холан.! (в. "Жълт Труд''. бр. 28, ]995, 
с. З). 

хоросан м. Разтвор, or _вар и пясъ1К за зид~·ри я и мазилка (тур. 
norasan - същото значение, от пере.), • Забърквам 
днес хо_роса11,а, от' утре почвам с мазането (БРР) . 

хъс ,w. Дuал, Сила, устрем; настърв-е.иие (тур. h1z - скорост; 
б'ё,рзина; стремuтелн.ос.т, сила), • Хьс е хубава, звуч-
1,а турска дума· (БНТ, Канал 1, Суматоха).• Другата 
обратна р.або.та с българските сиидикати да се првд
решават като работодатели. При това р.абстсда·
те:лстват с по-голям хъс от баш директорите ... 
(в., ,,Труд", 28..12„1998, с. 10). • Беше енергичен и много 
емоцuон.ален., действаше с гол11м xzc и искаше да в:-:ь, 
ееде Hof!u неща, ио мнQгс хора .му пречеха (в. нЖълт 
Труд", бр. 43, 1995, с. ]4). • Млади вucu;ucmu-uкoнo= 
мucmu с чар, знания, QJ11ёовсрн()сm, компю,тър, хьс за 

работа и успех се търсят от Консултантска къща 
(в. ,.24 ч:аса'':, Малкц tJбявu I, бр. 185

1 
2000). 

ч 

чадър м. 1. Предмет с nо,лусферична форма от опънзао платно 
за предпазване от д·ьжд ил:и слънц,е. 2. Прен.. 1Съв1Суn

ност от клони 11:1а дърво, които им;ат така~ва форма. 

3. Прен. Покровителство; закрила, прикриr»е; ,,:поли
тически чадър'

1 (ryp. ~ad1;r - }. Предмет с полусферич

на форма от опьнато платно за предпазване от· дъ.жд 
или слънце. 2„ Лала.тка, от пере.). Фр·азеол. ,,бълrарскп 

чадър"' - убийството, свързано със ~·мъртта Н4 писа
тел.я Георги Марков в ЛондQ~. при ке>ето, е изпод:зван 

чадър. • Muнucm'6p'Ьm на отбран.ата Бо.йко Ноев до 
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крал ие сложи шапка; отказа и ч.адър (.в. ,,24 ч:аса~', 
бр. 122, 2001 , с. 2). • .Накрая намерили да.меки сгъваем 
чадьр, а в дръжка.та му - .м,он.тиран микрофон (в. ,,24 
часа", 31.03.2000, с.12). • Над директора има поли1пи·

:чески. чадър (в. ,,24 часа". бр .. 88. 2000, с. 8). • ,.Н:ям·а ,да 
допусна пол1tти:чески чад.ьри j·a когото u да е" - каза 
за „ НТ" сутринт·а Мурав·ей Радев (в. ,,Нощен. Труд•·, 

бр. 77, 2000, с. 1 ). • Бuв:ш вuцепремиер държ:u ча,дър 

над партuе1-1 ;iuдep (в. ,.24 часа", бр. ,88, 2000, с„ 8). • Те.'(
ни събратя от 80-те годин..и ни сочи.ха с np'l:1cm като 
аrпентаторите на папат·а. А .л-tалко преди това ста

нахме известни 'f-la п.ланетат·а с понятието , 1 быгар
ск.и чад;ър" (в.., ,,Труд'', бр . 79, 2000, с .. l l). • ,Още едка 

тенекия ще дрънчи вечl! зад г?Jрба ни Jаедно с бо,дгар
ския часJьр - българската ,,ПодкоВ'а" (в. ,,24 часа'", 

01 .'04.2000, с. 9) .. • Костов ~ чадьр над корупцията (в. ,,24 
часа'\ бр. 107, 2000, с. 9). 

чакмак .Лi. Истор·. l. Средств•о за затта~лване на огън с кремъ:к. 
2. Ударник иа пушка - кремъклия- или n11що~з (тур . 

~akmak = огниво, кр.емък). ,. Започваше да удря ч·ак

мака по mв'(()рдuл крем-ьк. докато .се подпаби пр.ахач.
т,а. (К., Калчев) . 

чакъл м .. Речви др·ебни камъни. които се използват за настилка 
или като строителен мат,ериап (тур. ~ak1I - съ.щото зна

чение). • Разгl'lевената илtператорска фаворитка на 
редила да я залеят с вода, да смъкнат сбувкu,пе и .и 
да я гоня1п с ба/•tбуковu пръчки. по застланата с ос
т1,р чакъл пътечка (в . .,Жълт Труд'\ бр. 24, J 994, с. 6). 
• Божигроб:Ския·т чакъл (в.. ,,Шок~\ бр. 18, 2000, с. 12). 
• Съпругът ми започна да кара чакм и пясък от 
,,Враждебна~' за страежцте, за ТЕЦ „Р,епублuк.а" ... 
(в . .,,Труд'\ бр. 307, 2000, с .. 9). 

чакър прцл. неизм. Раз.г. Си 5, ил» пъстър -двiт F!a очите (тур. 
i;ak1r - небеснос.uн, гълъбов, синкав). • Зюмбюл Стан

кr:., ча«ьр Стан.ке - занарежда дяв,~лuто Илдъръ
мът (Д. Немиро,в) . 
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чакърест прил. Остар, Сивоок, гrъстроок (о-г тур. ,~ak1r - н.е ~ 
бесн.осuн., аълобов, синкав). • ДQбuчетата от н.ея б.я 
ха. брези и :чакър.ести - "оя с вднотQ., коя с двет,е -
а .понякога бях.а и белrС>Крак.и. (Ил. Волен). 

чалвам несв. (чална се.) 1. У др.ям, блъскам. 2. Жара. Полудявам. 
побърквам ere (01r тур. talmak - 1. Крада_ 2. Звъня. 3„ Хло
пам. 4. ,Свиря. 5. Удрям). • Чал1Jах се от учене (.БРР). 

чалга ж. Разг. Неодобр, Вид музика с ориентал,ски елементи 
(от тур. taJgi - музика,, свирене) . • Гадин.ата 1999 
,. изпра'' негатuвнил смисъл на ,думата ,,чалга" (в . 
„24 ч:аса'', бр. 3, 2000, с. 14). • ·чалгап~а сама 11Q себе 
си е нещо суперяко (в. ,>24 часа'\ бр. 80, 2000,. с. 1 О) . 

• Щастлив ,съм,, че през това л·ято отбелязfJаме за
леза на чалга,па (в. ,,Труд'\ бр. 2!3, 2001 , с, 7)_ 

чалгаджия м. Чо:век, който изпълнява или слуша чалга (от 
1'ур .. ~зlg1c1 - свирач, музикант). • Чалгад:ж:и,t свире
ха, а около тях се uз.вива„"Со н·ашенски хо,ра (Кр . Гр~

rоров) . • , Чалгаджията rf! певец и музuк.ан.пt (ТВ 7 дни, 
ТВ Утрин, 20.05„2003). 

чал.r·ия ж. Разг. Неодобр . .Вил музика, свирня, оркестър с ин
струментите (от тур. 1ca.lg'I - музика, свирене) . • За пет 
пари ракия , / .три гроша за чалгия (К" Хр1исто10) .. 

ча.л,дисвам: 1:i;f;CG. (чалд~исам св.} Разг. Иран. Побърквам се, по
лудявам, откачам {от тур. ~1Id1гma.k - с-ьщоm·() значе
ние). • ... взе да обикал-я околс коптора ни и след м.ал 
ко yм'Qm му се чaлiJucaJ и гледайте го пак-ой хал e,t 
(Ц. Гинчев). 

чалма :ж:::, Дълъг, тънък плат, който се увива около фе·с (тур. 
~alrna - същ·ото значение). • Един ден се появил дух -
д:ж:удже с брада и чалма, който я попитал дали 
пр,иема да гледа на хората (в. ,,Нощен т:руд'\ бр. 82, 
2000, с.10). • Очила от 70-ine години, обувки от 30-те 
и 80-.те, романтични костюми от 50-me и 160-,те, 
д,ор ,и чалми и т,орбанu за гла.в.ите от началQ1nо н.а 
века ще се обличат едновременн.Q през есента 
(iВ .• ,Труд'', бр. 219, 2000, с. 11 ). 
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чалма.лин J\.t . qо:век, друговерец, който носи чалма (от тур„ 
~aJ.ma - дълъг, m'он·ък плат , който се _увива около 
фес). • През .турско тук чалмалw, н.ямал правс да 
зам1Jъква - чест, О.1(.азва'ffа н.а селото от султана, 

защото му давало „войнuг.ан.u 11 
- хора, обслужващи 

обоза и(l аскера. ('R. ,.Труд"\ 6р. J 49, 2002, с. 13}. 
чалнат npuл. Ирои. Смахна'!', побъркан (от тур. calmak --1. Кра~ 

да. 2. Звъня. З. Хлопам .. 4, Свиря. 5. Удря.Jи). • Има 
тад,r, един май чалиа,п, / пътниците той тревожи 
(Хр. Радев.ски). 

чалъм м. 1. Разг. Похват, умение. тай.но, присъщо на нещо дей
ствие„ 2. Остар. Пре,в.земки (тур•. ~.a.l1m - придаван.е на 
важност). • Кокошката става носачка с чалм~ (в. ,,Но
щен Труд", 21. 04.-22. 04. 1997, с. 6), • ДяJ)Q Стоян М. от 
кв. ,, Tpu,ne чучура '' сподели пред „ 24 часа:" чалъмип1е 

N.a рацuонализ.ацията, до която били прин.удени -да 

прибегнат (в. ,.,24 часа",. бр. 681 1997, с .. 3). • Друг 11алы, 
са намерили да се. справят с к:онкурснцилта в квартал 

Хла.дилNи,са (в. ,,Нощен Труд"', 09.10.1995). • Изрязване
то на филе от риба. си им·а чалъм (в. ,,Жълт труд•', 
бр. 47, J 995, с. 25). • Всицкu чалъми за· ул.ова. му - е 
„Българ·ска ри6оловн.а ен.циклопедuя '" н.а издателс.тво 
,, Труд" (в. ~,'Труд•\ бр. 31 З. 2000, с. 7). • Щом т·ой .М.Q:Ж:.С, 
ще трябвц и да мо.гат другите пенсuонерu·, Правител
сп1вото ще ги научи как, след кamQ заложи чал.ъми,пе 

на к:ocmoirJ (Стефан) в Програма·та 2001 на съфаJvr.uл
нuка AfY И(lalJ. (в. ,.Сега.'', бр. 71, 2000). • Н;1лев план л1у 
е чалъ.лt1;11~ {в. ,.Труд'\ бр. 351, 2001, с. 3). 

чалnкчия м. OcJnap. О1ризар (от тур. ~eltikc;,i- същQ1nо з1-1а 
чение). • Куюм.джuя значи златар, а чал,пъкчии -
оризари. Верният отговор е ,. .а" (НТВ, Стани бо,

гат. 05.04.2002.). 
Ч3,м м. 1. Иглод11стно дърво. 2. Дървен материал o·r такива 

дървета (тур. -;am - бор). • Чамьп~ ще .стане дефици
тен, но .tце има повече д'l:16 и бук (в. ,,24 часа", бр„ 231, 
210001 с . J О) . 
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ЧЗJ\tалюrа ':Ж. Дuал. Топка (от тур. ~omak - с-ьщоm()' значение). 
•· Меж•ду крак.ата си той изпречи 2сля,иата си тоя
га с чамалюга накрая ... (Ст. Ц. Даскалов)., 

чамкория ,,ж. Остар. Борова ropa (от тур. ~am koru- с1.,щото 
значение) . •' Близо до eeлQmo им.а малка чамкорw,,, 
дето е на длдо ми (БРР). 

чамсак1.з м. ,О•сп1ар. Борова~ смола (от тур. -;am sak1z1 ·- също
то знач.ечuе). • Заре керемидчията понагря ръцете 
на печката, намаза лъка с. ча.м.сакъз и зас:вuри „ сел

ското хоро" (Кр. Григоров). 

чам.пари мн „ Кръгли, метални ПЛОЧ!И, подобни на кастан,ети, 
които се удрят за ритъм ттри танци (тур . ~alpara ~ сь

zчото значе.1f.ие). • Чув·ат се зв1Jн.mенuята 11а кючеш
кu111е ча:мпар,и (А. Константинов). 

ча.н м. ЗJЗ:ънец, хлопатар, ко.йго може де се използва и като му
зикален инструме·ит ( от тур. ,;an - камбана, хлопка). 
• Й денем, и нощем гласът на ча11а се .носи над пла
нината (А. Дончев). • Замд"ькналu чапове1пе ц лаят 
на каракачанските кучета (в. ,.Жълт Труд", 'бр. 36, 1995, 
с. 11 ). • Ruен.скат.а група сптяга чапов·е и гайди за 
Ро:.жен (в. ,,Вестнкк з~ жената", бр. ЗО, 26. 2000, с. З). 
• ... r:(Jpгuu, отрупани с всевъз:можнu д:ж:унджурuu, звъ1-1 

на чаиов2 u мирис на квба11цета и, разбира с.е, автен

тичен фолклор (в . .,Труд", бр .. 219, 2000., с. 4). • Гости = 
те дорпах,а десетките с.качени ч..анове, ,r-c.oumo озвучи~ 
ха цялата реэиденци.я (в. ,.Труд", бр. 2981 2002, с, 8). 

чаnкън; -и.н м. р·азвратиик., уличник, женкар (тур. rapk10 -
l. Коцкар, :ж:енкар, гамен. 2. Немирник.). • Пър.еQклас-
ните чапкъни косят название д е л u (луд), второ

класните п е х л и в а н и (борец). третокласните 

д е л u б а .11 т а (луда брадв·а) ... (Л. Каравелоu). • В 
Разпоn()в4и още беше жив споменъ,т за моя дядо 
отп.1сь-м ,баща, Станьо·, чu,ето име ,съм взел за свое 

д а пр·езuме, е Uli „ чат,къ11tlн, кмет и,а ceлomQ в турско 

време,, ловец и „лош ~tовек" според ст,ари родопчани1 
з,а ко.го1по се мълвяха paзлu ttнu легенди (Ем. Станев) .. 
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чапраз (чопраз) М'. Остар .. Худо,же.ствено украсена то.ка от ме
тал, която служи за закопчаване иа женски :колан, паф

ти (тур. ~~praz - напречен, кръстосан, от пере,) . • Аз 
би желал да зиая, отде си ти вземал пари да купу
ваш чопра.з.с;i и копринени подрясиици на ка,!lу.герки

те? (Л. Каравелов). 

чаре ср. ,Остар. Цяр. лек. лекарство (тур. ~re - средс.тво, cnQt:()6; 
ц.лр. лек). • Ами .. , потърс,и някакво 1,1аре! (Д. Талев) .. 

чардак м .. Висока, покрита т~раса на къща (тур. rardak - 1. Бе
седка на пол·ски пъдар„ 2. Навес. З. Асма. 4. Тераса, от 
пере.). • Полека сякаш стъп,r,аше на .np'ocmu по сн.ега. 
той се приближи u· преметна чергата иа разкован.а
та о-града н.а 11ард14Ка (Д. Тал-ев). • ... riр()дава коприв
,щен.ска К?J,ща, 75 кв. м. 1 чард.ак, водопровод, ток, бу

нар ... (в. ,.Национален куриер 5'\ бр. 168, 2000. с. 1 О) . 
ч·арк м. 1. Дъскорезница или р,а.ботилниц.а за гайтани. която се 

задвижва с вода. 2 .. Ра.з,г. Част {тур. ~,ark - колело, 01' 

111ерс.). • Броня'mа, мигачuпzе и други пласт·масовu 
чаркове блха разпuлен.и по цялата улLtца (в .. ),Нощен 
Труд", бр. 821 2000, с. 16). 

ча_рmаф м, Плат. на.й --ч.есто хасе ил.и крелон, с който се застя
ла легло или друrо място за спане; спалН10 бельо, (тур. 

~аг~аf - сп,·алН,() бел ,ьо; връхна дреха, покривало у ня·

ко.и ж·енu) . • Трупът на з·агиналия Трифон Хордов 

осп~ана да лежи, покрит' с ч.ар1ц~аф, на тротоара 
псвече от 40 мин (в. ;;.Нощен шок", бр. 11) 2000, с. б) .. 
• Крад,ец?Jт отишъл 11uяJ1 в апартамента на дакто= 
ра, който в мoJrteнma е н.а гурбет, сьбрал всичко, 

което си харесал, и ,го завързал в чари1аф (13 . .,24 
ч.аса'\ бр. 202, 2000, с. 5). • Плащаш 12% - по.лJ,чава,ш 
клизма и мокър чар1иаф (в. ,,24 ч:аса11 , бр. 139. 2000. 
с. 9) . • 'Чар'шафите са дупка до дупка. оплаква се 
дuректоръ.п1 Христо Стайков (в.. ,,24 часа'", бр. 97, 
20001 с:. 5) , • При постъпван.е в болница naiiueнmume 
си UQC.Яm чаршафите, повече,11.0 от превързочните 

.материал·и, а понякога и uнcmpyмekmume, защото 
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cpeдcm6'am.a не дос,тигат, признават л·екарите в „Ца
рица Йоанна" (в, ,,Труд", бр. ] J9 j, 2000

1 
,с . 4). 

чаршия ж. 'Търговска улица или център (от тур. -;ar§1- пазар, 
пазарище). • Т'1,ргQ6ЦU Qm Cuл.r1.cmpa nъ'К докараха 
тия дни в Плевен боб в чували от NDeama реколта 
и г.о продадоха· за минути по 3 лева к.и:ло·гра.ма на 
ча_рши.я.та (:в. ,.24 часа11\ бр . 23 1. 2000,, с. 3 ). • ЛрfJзор
ците на изток гледаха и към 11,ари,цяп~.а, по която 
се двuж:еха всякакви хора, КQРУЧИ и домашни жи
вотнц (К. По1rов). 

чатал м. 1. Дървен пр,ът, разд.воен в кра.я си . 2. Прен. Ч:аст от 
Ч()Вешжо тяло от кръста 1:1ад,олу (тур, ~atal - в.илuца) . 

• Тези, които носят чорапогащници знаRm, че l(amo 
тръгне бримката, спиране няма. ,Стига до чатала 
Jl срамн.uт.е части се оголват (в. ,,Сега", бр . 94, 2000). 
• Отк:ьде да знае горкият, че у нас .протокал:Ьт е 
разкрачен, от двете страни 1Ja един. бул·евард, а под 
чатала му - цял rtЛ()Щад ,JНезавuсц.м;ост" (в .• ,Труд''. 
бр. 282, 2002, ,с. 1 ). 

чат-nат нар,еч. Разг. 1. От време на нреме, понякога. 2; Тук
там на ()тделни места .. 3. Малко, в слаба степен (тур. 
c;at-pat - от време н.а време, понякога). • Предп.о,чи
таше д1а се шегува r: птич1'Utпе и с фолкпе·виците. 
Чат-,1а1п (: вест·нuцu (в 1 ,Тру,щ" , 03„05.2000, с. 12). 
• Добре че poдr-tume бога,паши правят чат-пат u 
н.ещо з-а културата, а не само за фуrп,бола (в.. ,.Вест·
ник за жената'', бр. 22. 2000, с. .. З). 

ч:ayru, -ин м. ] . Истор. Сёржант в Османската ·империя. 2. Ос
тар. Въор,ъжен палач: (от тур. ~avu~ - същот.о зна че 
ние). • Около три часа след затварянето .л~и ... три
ма души стари rnypцu ... п.рuдр_ужен.и о.т един зап 
ти,йски чаушин,, 8Л'Ji:JQXa при мен (З. Стоянов) . 

чеверме ср. Печено месо на ръжен, .ши-w (от тур. ~evirme -
L. Обр?;,щенuе1 въртене. 2. Печено мес,о 1:-Ja ръжен). 
е, Подготвили са се да пекат чеверме и ще пресу
шат няколко каси кехлuбарена :rпечн.ост (:в . •• Жълт 
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Труд", бр. J 8. 2000). • Училище за чеверме omr1ap.u.xa 
в София (в. ,.24 часа·\ бр. 68. 2001, с_ 48). ,. Царят 
.х,1пна зелена салата с яйца,. клин с ориз, дребни 

сар:мичкu и чеверме (в .• ,24 часа.'\ бр .. 122, 2001,, ,с, З). 

чеиз „и. Дрехи , локъщн~ина. които неJЭестата отнася в дома на 
съпруrа си (тур. r~eyiz - С'ЬЩоmо значен.ие,. от ар.). • Бо
гата индийска .мл.адо,женка сред разкошния си че
и.з ... (в .. ,,Жълт Тр-уд'\ бр. 5, 1995. с. 11). • Тай с охота 
показва с111·аи1пе иа Евгений и 19~годuш1-1ия си внук 

Емил·, раКда1па С'ЬС сватбения чеиз на майк.а му (в .•• 24 
часа~\ бр . 240. 2000, с. 8) . 

чекел .м. Железе!Н уред за почист'ване на nлyr или разбиване. на 
лед (тур. ~ek,el - .малка мотика ,: ж·ел.язиа ,част 11а дол
НUJ-Т край на остена за. чист-ене на плуга). • Самият 
Веж:ди Рашидов мо:J1се да напра.в.и <:1namJ1я как св. Ге
орги пронизва леда ,с- чекел, който че.кел да ·се превърне 

в символ на обновена София (Сто,личен печат, 2000). 
чекия ж. Раз.г, Джобно ножче (oir тур . ,;akt - джобна нажче). 

• ... войска1па сrпана по-дребна от ловно-,рибарск.ия н.и 
со1оз. а п:ьрвото uu ч,енге си точи чекия,па за zла

вuте на служ·бuте (Столичен печат. 2000). • Не съ.А1. 
кuнжаn , прос1па чекийна съм (в. ,.24 часа'"', 18.09.2000, 
с. 8, 24 хъ,ша). 

чекмедже ср. Плитко сандъче в шкаф, маса, б~оро и други 
меб,ели , което може да се изте:гля напред (тур. ~ekmece -
също1по зна·чение). • В чекмедж.е стои голяма· су-м,а 

пари, в съседната каюта на шевиата мau,itнa - не

доiJ~,ршена детска риза (в .. ,,Феномен", бр , 19! 2000
1 

с. 4). • Чекмед·:ж:е.то е закл1очен.о сьс секретен КдJQЧ, 
,от кoiJm() nрu,п,е,жавам досrпа сполучлив дублика,п 
(Б. Райнов). 

чекрък м. 1. Ръ.че:н. уред за преден!(\ за усукване н:а пр,ежда . 
2. Валя·к над кладенец, на който е навито въже, свърза
но с кофа за черпене на вода (тур. i;ikr1:k - също.то 
значеf/ие) .. • Чудно н.ещо - казах аз 11а малкия принц. -
всичка е г.ото.во: и 11екрьк2,rп. ц кофата, и въжето ... 
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Той се засмя,. пипна в'о:чсето, завъртя чекръ1<'а. И 
че.кр:ькьт з:а~е·крuбуца като някой ста:р ветро.показа

п2ел, койrпо отдавн4 не е бил вьр,,п.яrf. 011:1 вятъра. 
(Екзюпери). 

че,лебйн ,м. Остар. Почетно звание на господар, r1осподин (от 
тур. \;ele:Ьi - същот·о зна че11ис, от ар .. ) . • Жената на 
чел.ебил111 не е вече ж·e.Fta ; какпто вс.u11кu,пе X(Jpa, а 
челебийка (Л. Каравелов}. 

челик· (lfилiiк) A-f. 1. Късо дърво с четири стени, заострено в 
двата края, с което се играе. 2. Детска игра •С тона дръвце 

(тур. ~eLik - uздо11ка, филиз~ ка,;tr;м; де.тека игра с 
това дръвце). • И KrJap;r1aль-1n по цлд ден ехтещ.е / 

от и.грап1а ни на „ чилик " (Хр. Радевски) . • Bcuч1(iune 
са играли на 11илик в тая дъJJжава (НТВ, Здра,вей1, 

.Б'lJлгария, 05. J2.2001 ). 
чембер м, Дuал. 1. Забрадка. 2. Жарг, Вид удар с р·ька по 

.,, 
r ла.вата , nри които цялата длан се поставя на чело~о, 

а ударът се нанася с издърпване и Jl)ЯЗ.ко, пускане на 

средния пръст (тур. ~ember - 1. Обръч. 2. Забрадка.). 
• llрев1зрзан на глава,па му с бледо-син чембер, с 
чер1венu е.л1.инuu иа l<pakanta и с писани чара.пи 

(3. Стоянов,). • Той редов1lQ л1у биел· чембери по гл.а
вап1а. зamofJa си и uзnarnu.11 (БРР). 

чемшир (чимшир) .м. Веч!Нозелен дёкорати:вен храст с дребни 
кръгли листа (от тур. :!ijm~ir· - същото значепuе). • Те 
са е.лuпсоеидн.и и преди раздаван.ето се у1(ра.r:яват с 

чемшир, бр?Jшллн и нан.изаJ-Ju орехи (в .. ,,Труд'\ Ко
ледни празници , 24.] 2.2000 с. 4), • Понякога съм тол 
кова добрц!,.. J И скрива ме ,в коша си чем~иира / иа 
двора„ Неизмuслена игра ме търси и ро,це,пе JW.U н.а
мuра (П. Дубарова). • ,,Царичке, ела да са с.н.uма.л,tе! '\ 
викаха ба.бцте. Те дариха lfJ!Ждeftцume с китки чем
шир (в. ,!Труд:\ бр. 298, 2002, с. 8) . 

чешел Atl. Желязна пръqrка ,с :куки в двата края (тур. ~eDgel -
сьщо1по значение). • С чеи.г·ел дц му п1еглuи.1 дум'u
п,е ... (БРР). 
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чене ср. Челюст (тур. ~епе - C'{jЩOmo значение). • Италианка. 
гълта чене, лекуват л. о.п1 брон„--сит (в. ,,24. часа'', бр . 15., 
2000, с. 32). • Дъщеря,па веднага се досе1пuла, че в-е
роятно ст·црuцата е Z'А-Ьmнала ченеп~о си (в .. ,,24 
часа", бр. 15, 2000, с , 32). • Стисн.ат дядка се уда&u 
в кен.еф, търсел си че.ие,по (в. ,,Световни кури,ози1'. 
бр . 19, 2000, с. 2). • Дц вuд;ип какво .л1у е на средния 
кю,ст.ендилец като го з.аболu 11ене1J10 (в , ~,Труд". 
бр . 287, 2000, с. 3), 

qердже ср. Разг. Постелка; тъкана пътека (тур. terge - na11Cfm
кa). • Сла2а.:..· жаби под черд::ж:ето на с-ьседите (в, ,,24 
часа.i•., бр. 239, 2000,. с. 23). 

'Ч:ереме, ср„ Д uал. Късмеi (от тур . kerem. - благодетелност, 
,щедро.с1п. от ар.). • I<ажи и овреме да си дири ч ере
м21110, да хваха света (Кр. Григоров) . 

ч,ерчеве ср. Рамка на лрозореu (тур. ~er~eve - рамка , о,т nepc.). 
,. Cъnpyг1ti,1n на шефката н.а новините в БНТ явно 
има вроден талант Ком алумuнuеват·а дограма. m'ой 
кап20 преди 2 години фирл,1.аtnа' му отлuчн'UК се кла
сирала първа в надпреварата за чер~евета111а на 
Булбаuт{; нова.,па сграда на Раков,ск:u (в. ,,Н,ощен Труд". 
бр . 79, 2000, с. 1 ). • Щом си напуснеш къщата за три 
дии, ти измъкват черч.ев.е.111,ата, вдигат ти кереми
дите (в. ,,24 часа'\ бр .. 69, 2000, с, 11 ) . • Вчера вес:,п
ника1Jският бос и баща му с.меня:.v:а потро.шените 
черчеве,па (в. ,.Труд", бр„ 195. 2001, с. 13). 

чешит .м. 1, Остар. Сорт,, разн,овидност. 2. Разг. Странен qо
век, особняк (тур , -;e~it - вид, рQд, сорт, от пере .). 
• Къмrи,1нгъ1п - рай за чеши1ии (в, ,,168 ч-аса", бр. 32, 
2001~ с. 3). • Пловдивски чеши.ти се будалкат с бu
mu,emo в стих и карикатура (в. ,,Жълт Труд'\ бр. 50, 
]995, с . З2) . • За fleгo се търсят всякакви чешити. 
илоуl-{u, май,тапчuuf имитатори и други подобни 

(в. ,,Жълт Труд'\ бр. 43, 1995, с. 14) .. • Чеи1и1пи идват 
в С,покхолм за1Jади приза (в. ,.Ста-ндарт•\ бр . 3516, 
2002, с. 27) .. 

227 



ч:еmма ж·. Иззидано приспособление с налрав.ен~и ,qyi~ypи, по 

ко11.то тече вода (от тур , ,;e~me - съ,щота значе,tuе, от 

пере.). • След .като се с,вес:тя·ва 0 111 упойката на опе-~ 
рацuята, Вuоле,па си сп·омня. че де.а·мата побойн.u

ци, след капzо я нап1рошuл и с прътаg я свестявали 
н.а ~tешма11~а е де<>ра (в . ~.Нощеи Труд'\ бр . 82, 2000·, 
с. 10). • Караме я с каци и бакъри от селск.ата чеш
ма. макар че повечето J::opa се запасиха, ка1110 вид,я, -

ха , че на 31-u ва.лu силно (в „Труд''. 06.01.2000. с . 13). 
• Акс, з-ал1ръзне и чешл~ап~а, хорита топят сн.яг в 
печките (в. ,.Труд'\ 06.01.2000, с. lj), 

чибук м. Лула ё дървена торбичка за пушене на тютюн (от 
тур. ,;ubuk- cъщQmQ значение). ,. Започна бавно, тро„ 
мав-о и 1пурчuнът нетърпеливо размаха чибука си 

(Д. Талев) .. 
ttивrap м. Дuал„ Ярем (civgar - също1по значение),. • Волов·е„ 

те се напрег.н.аха, колко,1по сила имахаf хомотите 

заскриптяха, обrпе..г.паха се процепите н.а чи.вг,ари

те (Й. Йовков). 
чивия ж. ] . Клин. гво~Здей, присп:особле:iiие за. окачване. 2. Обе

зумяване. nобъркiВане (от тур. ~ivi - JC.1Juн, nput.:nrxoблeнu.e 

за· окачван.е, гвоздей).• Тогава му изби 11,ивията ... (БРР). 
чизми мн. Ботуши (1от тур . r;izme - · обувка, ботуш). • Обл.ечl!

на r! к.ъса ефирна бяла д_реха ц· обута в ш u.козхu 
чизми, тя предизвика истински фурор сред феноf!е
те (Столиче·н печат, 20:00). 

чиле ср. Намотани на снопче конци:, rра:нка (тур . ~ile - съ,щот.0, 
зн.ачение). • С бели и r1ервени чилеп.~а мож·еш ca.kt.a 
да си изплетеш мартеница ... (БРР) .. 

чим м. Ос.тар. Четвъртито парче земя, покрито с трева (тур . 
~im - cъщoniQ значеJ-1uе). • Чшtоqе,пе като по конr;ц 
са правени (БРР). 

чирак м. 1, Младеж, 1<-oiiтo учи занаят при майстор . 2. Чо1З-ек, 
неусв.оил яапълно някаква работ.а (тур. ~ i:Гak - .мла

де.ж; който учи занаят пр.и майстор). • Стоян се 
усмихваше- винавно на закачките на чирачеп1а1па. 
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,,ou,nQ JWY се присмиваха или се опurпваха да плашап1 

и дJJазнят кучето му (Д. Тал,ев). 
чироз м. 1. Осолена, сушена скумрия . 2. Много слаб,, сух Ч'Ове.к 

(тур. tiroz - малка скумрия, u.зсушена на слънце).• Ко
.гаnи':> Сё запознахJ.1е беше сла:б к.ап10. чироз, а сега, 

след п~олк.ова години, 11. го вu:11сте ... (БРР). 
чи:т м. Диал. Памучна тъкан; басма (тур. ,;it - плет; памучна 

басма}. • Cmonaнu,-11Jm му е раз.гърнал ... един t11·011 
1t11tn за ризи (А. Каралийчев). 

читарлък: (четарл\к) м„ Ди.ал. 1. .. Ограда, плет. 2. Кръстопът 
(от тур. ,;it - плет; памучна басма). • ... спрели ги при 
поп Геаргtоба читарлок (Ив. Вазов) . 

ч:ифл·и~\': м. Голям 11мот за земеделие и скотоRъдств.о; земедел
ско СТОП~НСlГВО (тур. ~iftli.:k. - Cl>ЩO.n?Q Зliачение, от пере.). 

• Прос,пор11ця,,п чифлик „Гю.муш герд1ан" край село 
Пър,венец; Пловдивско, се правърна в снимачна пло
щадка и приюти екипа (в .. ,,Жълт Труд", бр . 34. 1994, 
с. 14).. • Бандите, които пъ111увалu с бял автомобил 

,със сuнл лампа на покрива, изде,бналu Михаил Арн,а

удЬв в района lfa Шарков чифлик (в нТруд~', бр. 119, 
2000, с. 32), • Тази •1и.флин се преда.де на МВР, н.а 
държа(Jаmа, на виеинuте = те да го ползват (в, ·,jВест
ннк за жената~\ бр . 30, 2000, с. 5). 

чифдикчия м. Собствеиliк на голям :имот за земеделие и ско
т,овъдство; земеделско стопанство. чифлиJ< (от тур . 

~ift]ik~i - същото з-наче11uе, от r1epc,). • Голям 1111ф
ликчщ1 беше, не знаеше земu,пе си! (БРР). 

:qифтм. 1. Два еднакви предмета, коит,о с:е ползват заедно. 2. Двой
ка животни за работа или размножаване. 3. qетио число 
(тур, tift - че,пн.о число, от пере.). • След това всички 
неизбежно започват да отделят част· от доходите си 
поне за един L/.uф111 (в. ,.Труд", бр. 127, 2000, с. 8) . 

11ифте ср. 1. Разг. Пушка с две цеви. 2. Жарг. Ритнмк със зад
ните крака (тур, ~ifte = 1. Двоен., дво~"iка. 2. Лодка с 
двама .гребци„ 3. Лоедж:uйска пушка, двуцевка. 4; Ри111-
ник ,със задчuте крака, от пере.). • Но днес не е лошо 

229 



да се п.озаинтер.есуват,е Каkво tце с1прува прис:ьед uня
ваиата на crnpa1-1an1a към яов военен пак1п, колко по

коления още ще uзплаи1а1п чиф111е пищови, запасани 

н.а най-големия коре.л1 Fta най-застаряваща1па и обре
чена нация ff Европа (в, ,,Труд··, бр. 130, 2000. с. 12). 
• Но пропуспаха да отбеле.жа,п нелегалl-(.аmа достав
ка на турски ч.иф,пеrпа за братя мюсюлмани,, ворлу

ващи щ Балканите (в. ,,.24 часа'\ бр . 41 , 2000, с. 16). 
• Чиф11zе111ап1а гръмпаха (в. ,,Труд'\ бµ. 219,, 2000, с. 2). 

чи.фчилък м. Дцал. Земеделие (тур . ~ift~iHk ~ същото значе
ние) .. • Ще снема, казв,:~ б)'!Одруцuте на воловете и 

~ w 

ще ги натиря, н.яма да правя •t11фчилък (И„ Иовков). 
чобан, -.ин л-t. Овчар (тур. ~oban - пастир на едър добитък. от 

пере.). • Ав·стрийският ч.оба11ии вика „Коз,. коЗ'" ... (БТВ. 
Хъщаве, 28.) 1.2000), • Пр,ед комисця, съставена orn 
председателя иа KQQn,epa,цuлma, сед'С.·кил полицай и 
чобаRuна., tтарецьт тръг1-1ал да до.казва собственос;т
та си. Застанал пред 200-та оеце и повикал·.: .. Клара, 
Клара!" {в. ,,24 ~аса'", бр, 48. ]997, с. 7). • Бивzи:и.я.т син, 
депутат, вживял се в роля,па на върховен i106,aн.u11, 
прочuстват„ц политическото стадо от шугави овце, 

обеща до 30 април да окачи· в Интер1r,ет първата 
пар1пида де уши (в., ,,Труд"". бр. 119, 200J . с. 1 О). 

чоджум неuэм. О.стар. Дет,е мо,е, мой човек (от ·ryp,. ~ocugutn
cъщoJno значение, от ~ocuk -дете). • Ок?Jс11яхме1 Мах
мудко, окьснях.л-rе, чод:ж:у . .м! (Н. Нинов). 

чок селям неwз,м. Остар. Много здравеl (тур. ~ok ~ много и 
selam - поздр'(JВ). • Чок сел.я.л~, Дж·ейлаи ('в .• ,Kaпi!t ~ 
тал", 1 J.]].-17.11.200O, с. 20). 

чо.11а:к прuл, неuз.м. Дuал. Който има сам,о ед!Rа ръка или лип~ 
сващи пръсти на ръката: (тур. ~olak - сьщото значеиuе)., 
• Зер? За ми доде 11якой 11олак зе,п - водник - и да ~е 
курдисва на 6ащuни1пе ми кощu. ... (J:Пл „ Бл·ъсков ). 

чомаrа ж. Диал. Сопа, дебела тояга с топка на края (,от тур . 
~omak - с"ощото значение) • А он.я замахцал с овчар
ската си чомаzа, та по главата (Г. Карасла,во:в) . 
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чоп _.\.f_ Разг. Жребий (тур. ,;ор - / .. Сме1п .. 2. Сламка, клечка) . 
• .. . хайде да Х6ърл.яд1е, чо.11 и на когото се падне, ,пой 
ще почерпи (в. ,.Луд Труд", бр . 19, 2000, с. 2). • 1-la 
вечерята теглиха чо,t кой до кого да седне (в. ,,Труд·'\ 

бр .. 298, 2002, с. 9). 
чорап м. Част от облеклото, лредназначеНJа за обуване на ~кра

ката на човек (тур. ~orap - същото зr-tачение). • Чора
~11111е са с плътен ц.вят (в .. ,,Труд'', бр. 308, 2000, с. 25) . 
• Това е равнuще1110 1-ta )Су.л1.ора на хора с офиц~tалnи 
кос,11юми и бели ..,r:авлuени чopartu (в. ,,Труд", бр. 120, 
2000, с. 9). • Сега п~рлбва да осп~авя себе си и да губя 
сума с:и време, за да 111.и ,-пър·ся здрави •1срац11 (в .. ,,Луд. 
Труд~', бр. 19, 2000, с. 2). • Режете си ноктuп1.е и но
сете памучни чора1111 (в. ,,Труд'". бр. 1:27! 2000, с. 29). 

чорба .">JC. Теч:но ястие. приготвено ~рез варене, супа(тур. ~orba -
сощото зыачеuие. от пере:.) . • Пълнят се със смес оп1 
продJ1ктuте, нареJ-1сда1п се плъ1rr110 в 1rи1.ид.ж,ера, за~ 
лива111- r:e със зелева чорба и се варяп1 на тих огън 
(.в. ,,Труд'\ Коледни празници, 24.12.2000 с. 4). • Пред 
всеки crn<Y.naнкama сло:»сила една мал1<:,а паиuчка с 

бобi1н.а чорби:ца, а пред гос,па = мн.огс голяма паница 
с пилешк,а чорба (:в. ,.Луд Трудн, бр. ] 9, 2000, с. 2). 
• Бр~ипански депута,п .Л•t·o:>Kii.! да вари чорба от ча

сов11ицu (в. ;;Труд .. , бр. 1 Зб. 2000. с. 46). 
чорбад~я J\:t. Едър ,собственик по време на тур,ското робство 

в България (от тур, ~огЬас1 - тuп1ла. даван.а в мuнало
.1по ua хрис.тuяни nъJJВ'енци в Турция). • Чорбад:ж.и.я 

грьмна .двама за колело (.в. ,.Труд", бр. 2155 2001 1 с. 2). 
• Копривщица· е отку11ен.а 0111 60-гarnun1e ч.орбад:11с,ии. 
u uзбя.гва· по:исарипте (в. ,,Труд'", бр .. 131, 2000. с. 12), 

чувал м .. 1 . . Голяма торба от плат, зебло или найлон за съхра
~не,н1-rе на вещества в наситтно ,състояние.. 2„Прен.. Щед

рост (тур. ,~uval - голя.лif.а торба оп1 плап1, зr:бло или - . 
Nаилсн за c?Jxpaneнue иа вещ,ества в насипно с~,стоя-

н.ие, 011· nrepc.). • В този . .момеыт .111.и се на„1;;.в·-ьрли„r:.а 

пеп1 д)1шu. cлo.11cu_ra ми белезници 1-ta P'6t1(!1ne и кра-
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ката и черен чув.ал на главата, 1-1абутаха ме в к:о= 

лата и ме оnи<араха в сградата иа някаква UNCJn.u

.rnyцuл (в. ,,24 часа(\ бр . 23 1, 2000, с. 13). • По цял ден 
лелките мък.11.еха в н.е.г<J 1,ан,пи и ~,ували с хляб, месо, 

дрехи . дърва. въ,г:лища от склада на град.а ( в. ,.Труд'\ 
бр. D 28, 2000, с. J О). • Де.ко_р пък е праипiият и напе·-
1,,е1f перои. к'одето от дцu <-'е търкалят .иJ,ргавu на 
ши или чу:нсдu сънародници и ч.увал.u (в. ,,Труд", 
бр . 1 "9, 20.00, с, 44). 

чукуJЗдур .м. n. Ц~екло. 2. Глу11~в, прост. ограничен ч:о!Век (тур. 
~iikiindi.ir - цвекло). • С ,поя •1укундур р·аб:ота ня..'~-1,а„w 
аз .. . (БРР). 

чул м. Завивка, покри вка за доби·гьк (тур. c;ul = 1п:ькан о.т 
козина). • По.крили се с .нлкакьв 1ly11; докато траел 
/2J}ОЛUенuя.1п дъжд {БРР). 

ч:ума .J1c. Остра заразна болест. 1ггред.авана на човека от rризачI-t 
(тур. t;uma - C"6U/on10 зна чеNие). • Чу с,е, че в долните 
села, далеч не повече ат един ден. пътп, дQи1ла чумаrпа 
и хората там ;Ирели ,r;·олкоз много, че не сварвали да 

ги п.огребва,п ... На другия ден всеки мислеше Саседа си 
з,а молепсан 0,11 ЧJ7дtа,. заrrrваряше се в къщатq си и 

здраво за.лосJn.ваше вратите. (И. Иовко,в). 
~ u 

чуп-ки (чунRим) н.ареч. fte.uзA1. Разг. fJадали , н има, дми,, като 
че ли (тур. ~iinkii1 ~unki - зaщQrno, понс-::»се„ m':бй като, 
поради 111-0-ва 1,е). •• Ех, попе, u ти 11унн.·и не хадиш 110 
кръчiи.ит·е (Ст, Л. Костов).• В еднап1а муска намери
л u пис.л1.о, подпечап1ана с ,иех,ора на ад:;к:емския шах: 
чуикам, на мехюра имало изп r.и.:ано разя.рен лъв 

(Ст. Заимоя)., 
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ш.адраван м. 1Специално декоративно приспособление с теча
ща в различни фигури вода, во,доскок. фон:rан (от тур. 
~ad1rvan - С':6щото з.на ченuеt от пер1с.) . • Бивша зъбо
техн.ичка вгражда детските си мечти в шадра.вани 

(в. ,,Вестник за. жената'", бр. 30, 2000, с. 3). • Руски ту
ристи т.ърся.т прохлада в шадравана до Окр-ьж1-1u11 

съд в1,в Вар1;,а. (в. ,,24 часа", бр. 203; 2000, с . 4). 
шал м. Голям J(ЪС вълнена,. к,оприиена илн друг тиn материя, 

койт,о служи за намятане на рамената, забраждане или 
увиване и.а врата (тур,. 1al - СЪЩ<>'rnо зн.ачение, от пере.). 

• Добре е шал.ьт за пасва н.а банскuя костюм като 
цвят (в, .,,24 часа", бр„ 216,, 12. 08. 2001, с. 11 ). • ... уши
ване пердет.а, кал"офu, .шалове, КQвертюри. спалн.о 
бельо ... (в . .,Н.аuионален куриер, 5"., бр. 168, 2000, е. 21). 

шWIВ~ри мн. СилнQ набрани в кръста rорни гащи, широки 
потури (тур. §&lva.r - C"lJЩOmo зн.ачен.ие) • • Така сбсра 
на.та .войс·ка на Д{).ган би била ш.ар.е.н.а като мо.миы ~ 

с·кu шалвари· (в. ,,Труд'\ бр. 119., 2001. ,с. 12). • Под нея 
е над1иtал.а и традицu,анните за етноса ШlL/1,вари 
(в. }}Шок''. бр . 9, 2000, с. 8-9), • След секунди па·лците 
ми бяха на ластика на ,шалварите и (в. 11Луд Труд'\ 
бр. 19, 2000, с. 6). 

шам.ар м·. 1. У дар по лиц,ето с ръка; плесник, 2. Прен. Не,очак
ван удар сре:щу някоrо (тур. §Bmar - плесник,, плесни
.ца). • .В ,;локалните схватки" нлма сериозна размяа 

на на удари с изключение на два щамар1а, които 
раздава Стан.имир Стоилов (в. ,.,Труд'\ бр. 11.9, 2001, 
с. 37). • Червени си биха w.a..tr,:apu на 1 май (в. ,,24 
часа", бр . 116, 2000, с. 1). • Шамар.и и n(:увнц с1.1 раз
меl;(UХа на п-ьреома йски мити·нг червени а.ктuвuсти 

(в , ,,24 часа'\ бр . 116, 2000, с. ! ). • Новият шамар от 
Здравната кас,а къл-r учениците е, ч.е шu11ume за пра
вuлеN растеж на зъбите им вече .ще се плащат от 
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родuт·влuте (в. ),Нощен Труд11 
, , 13.I 1.-14.1] .2000, с. 1 О). 

• Още четири шамара ,С: парното (в. ,,24 часа", ·бр. З, 
1999). • Ш a.мapotrr. на р;ой111ерс идва ,е момент, когато 
и главн.uят чужд спонсор иа СДС = герман.ска'tnа xp.uc
muя идемократи11еска: фондация „ К онрад А денауер", 
обяви, че no,paдtt нейн.и затруднения спира .кран.чета 
с помощите ( в . •• 24 часа", бр" 98, 2000) с. П 2). 

шамйя ж, ,Остар. Тъ:нка кърпа за глава (,от тур .• собств. Sam -
Дамаск, от ар.) , • Тя дори н.е ,rtоседваше при него, само 
пооправяи~е шами.л11~а си и бързаше пак K'QM мотика

та (Г. Караславов). ·• ... об.лекдо обикновено, турско, на 
:Фе,:а за.вита синкава шамцл ... (Ст. :З•аимов). 

шам фъстьк ж·. I. Вид, дърво от района на Сре,диземно море 
н Мала Азия, .което ра,:кда .дребни пло:дове. 2. Плодо
вете на това дърво; IВид ядки: (от ·ryp. собств. Sam -
Дамаск, от ар.)с. • Сладкиш с праскови и ,п.ам фiс-.mь-к. 
(:в.. ,,Семеен вестник«, бр . 16, 2002. с" 8). • 100 г· 01rr шам 
ф',{,CfnQкa се скълц-ват на ситно, смесват се с браш
ното и бакпулвера и се прибавят ,съм яйчено-масле~ 

ната смес за.едно с изварата (в ... Семеен вестник", 
бр . 16, 2002, с . 8). 

mцп м. Oc·rpo вирусно заболяване на добитъiКа. nри кое~г,о ко
питата се възmаJilя:ват и окапват (тур. §ар - с-ьщото зна

чение). • КарантинQ. .по гJJ4нuцume заради ш,ап е Г1:,р
цuя (в .. ,.24 ч.аса" , 1бр. 188, 2000, с. 8). • Еерос-ъюз-ьт 
забраиява внос н.а агнета 01n страни, къд·ето и.ма· 
шап (в. н24 qaca", бр. 188, 2:000. с. 8). • Ж,ивйтuнскuя1п 
пазар в Кюстендил е затворен от вчера зарази епи-• 
демият·а от шап в Г1;,1Jцuя·. С"Ьобщи за ,, Труд'' 11-tec-· 
т)ен uз-,11ottнuк (в. ,,Труд", 6р, 192, 2000, с. 6). 

шар3паиа (шарапха!F!!а) ж. Дuал. Голям продълговат съд, нап~ 
равен от издъ.лбаАо дърво. в който се слага гроздето 
при rроз,цобер ( от тур. §araphaqe - също.то значеJtие). 
• Едри бавн.и турци от тузлука и,rе р,азпрягат· би
волски коли и шарап.хапи из дворищата (Столичен 
печат„ 2000). 
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шарлаrан м. Растително масло (от тур. ~irlagan = ,същото зна
ч,енuе). • Имало и няколко твърде при.митивнu шар
лаган.джийнuци, коцто са произвеждал,и шарлаган 
от сусам (Г . Караславов). 

mар,латан , -ин м. Раз~, Измамник. мошеник (тур . §irlatan -
с:ьщото значение). • Унищожиха „Македония" и 

затвориха Сдавейко6'а, а сег·а искат да мaxNam Т·ъп

чuлеща, о. Папарета и 'Чомакова . .. Големи шарла
тани! (.Л. Караеелов) . 

шафран .м. Луков.ично р1астение с жълти цветове, от което се 
дQбива жълта багра (от тур, sarraп - същото значение, 
от ар.). • Сварете до получаван.епrо на сравнително 
гъста смес водата, захар.та~ портокаловия сок и 

шафрана, СЛ'f!.д което прибавете нrеzрязаните н,а куб
чета ябълки (в. ,,Демо~рация", бр. 127, 2000. с. 9). 

шах м. R. Монар;х и.ли владетел на област в някои източни 
страни. 2. Шах.мат. 3. Дър·веяа и.ли метална l<утия с 
шахматни фиrури, която ; като се разтвори, е разrра

фена като шахматна дъска. 4. Ход в ш.ахмата ~ с кой
то се заплашва неnо,средс.тJВено противиикоsият цар. 

5. Прен. ПQложение 6,е,з изход, без надежда (тур . §аЬ. -
7. Монар~-r. или владеm'ел на област « н.як.(;,u u:Jm'OЧ ~ 

u u страни. 2. Шахмат, от пере. ). • В едната муска 

на.лt1.ерuдu писмо, подпечат4но с мехю,р.а н.а аджем

ски.я шах: чуиким, на мехюра имало из,пuсано рй

зяреи лъв (Ст . .Заимов) . • Пловдив приема европ.ейск.а 

по ша:r през 2003' г. (э .. ,, Труд'', бр . 307, 2000,, с. 28). 
• Има шахове, конструк,тори „Атко" (подобн.и на 
„Лего", но далеч по-евтини), маг~uт11и букви на 
кирилица u· латинuц'а, МJ-/Q.жество пазели (IВ. ,,Жълт 

Труд 1\ бр. 19~ 20001 с. 8). • Г лорuя се разве:жда . Мъ 
жът и в щ.ах, давел м1,.ката в алкохол (в. "Шок'\ 
бр, 18, 2000, с. 1). • Цял.а ceд)rtuцa БДЖ държ:а к11u 
е11тит:е си в шах - ще вдигне ли цените ,на бuле-

111 ип1е или н.яма да ги вдигне (в. ,1Труд•\ бр. 186, 
2000, с. 3). 
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шашав прuл. Разг. Пренебр. Шантав, занесен➔ завеян (от тур. 
§З~1 - същото З'Начен.,ие). • Люби.меч иа пластичните 

xupyp:iu обач2 е шашавия1п Майкъл Джексъп (в. ,.Сед
мичен Труд", бр. 30, 2000, с. 22). 

шашардисвам несв, (шашардисам св.) Разг. ОбърRвам, смай
вам, изумявам (от тур. ~a1mak, ~a§irmak - 1. О,бърк(;J~tlм, 
смайва.м,, изумява.лt. 2. Отклоня.вам се), • Ревю,по. на 
Фере ша,пардиса българите (в. ,,Новинаµ·", 30.11.']995. 
с. 7). . • , Несвикналите с .пощния график в Испани.л' 
през уикенда се ташардиt:8~nl (в. ,,Жълт Труд"'. бр, 43. 
1995, с„ 13), 

шашарма ж. Разг. 1. Бъркотия. 2. Измама, шашма (от тур . 
~a§1rmak - 1. Обърквам, смай,вам, uзумявам. 2. От
клонявам се). • На.прави някоя шашарм.а, н.аблъскай 

в кутиите няколко сн:опа бюлетини u ето ти тебе 
ма,гарето народен. npeдcm.afJume;l, ха -ха-ха! (Ал, Кон

стантинов). • Това у гьркоманска шашарма: убuе
ц1зт е гр1:, f( (Ст. Заимов). 

шiimкам (mаwвам) несв. (шашна св.)Разг. I. Обърквам, пла:ша, 
смайвам, 2. Уqудеам. изнеиадвам, прав.я силно впечат~ 
лени-е {от тур. ~3§1 - шан.тав, занесен, завеян.),. • Племе 

от джунглите шашка с uнmeлuгeF-lm.нocm (в. ,.Шок 
свят~(} бр. 22, 2000. с. 6). • Деца гълтат. ,,мъртвешки 
X,tJ.nQвe" за да ша,и.кап~ рDдuтелите (в. ,,Ш,ок с:вят". 
бр. 22, 2000,, с. 6). • Паси шашпа гост·ите, като обяви, 
че щ,е влезем в· НА ТО, дока·то Пе,пър Стоянов е п.ре

зuденrп QЩе. този мандат (в .. ~t24 часа'\ б·р. 92, 2000, 
с. 32). • Рокаджии иtашн'али немците с огромните 
количес,тва бира, които по2ъ.лн.а.ли (в, ,,Нощен Труд", 
6р. 79, 2000, с. 5). • .. Ко Кс, Мания ;, шашнаха герман
ци,пе (в .. ,,24 часа•~, бр. 193, 2000, с. 32). • 19-гоi}uшен 
компют1:,ре1,; 2енuй шашна турски фир'Ми (в. ,,Демокра~ 

ция", бр. 288, 2000, с. 1·4), • Наши морлцu tuaшвani US 
колеги с к.летва {в. ,,24 часа", бр. 216~ 2001,, с. 2), 

m:ашк-ьн, -ин м. Разг. Неодобр. О·бидно Глупав, смах1-1ат, ша
шав човек (тур. ~,a~k•o - изJ1мсн, смалп}. • ДQбuчето 
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струва 1500 лв. Представяте ли си, ако беше отиш
А,() 3ЯN заради тия шашнъни1 дето не' спазват нра 
вилата на движение - ках-ьреха се coбcmвefluк'rJm 

Ян,ко и жен.а му ИrJанка (в . .,Нqщен Труд". ,бр,,, 85, 
2000, с. 16). 

шашм.а ж. Р'азг. Неодобр. 1. Шашарма. 2. Неизвестен пред
мет, свързан с техниката. З:. Шме.керия. Из.ма!\оrа (тур .. 
~a§ma - шмекерия, измама) .. • Пло.вдиечани ни обви
ниха в шашма (в. ~, Шок''. бр. З 1 ,, 2000, с. 13). • Турци 
правят ша,шми (в. ,)Демокрация'",, бр . 127, 2000, с. 14). 

шаяк м. Груб вълнен nлат за горни дре-хи; "ТЪнха аба (тур. 
§ayak - същото .з.н.ач.ен.ие). • Йошка, спир·аме Над.ето 
да ходи в чужбина, а ,ако ходи. ще се облича по 
следни.я Нй'Чuн: черен Волнен. пан.талон - тип шаяк, 
бозава кurпайск.а грейка - тип канадка от шушляк, 
.и червени бrь12гарскu. апре.ски - тип снегоходк.ц 
( В . ., Труд", бр. З 1 1, 2000, с. 8). 

шега ж. t. Зак,ачлив израз или пост-ь.п:ка, която mредиэв~..псва 
смях, весели·е. закачка, -м ,а.йтап. 2. Прен. Нещ,о, което 

не създ,ава грижи, не изисква задълбоч:ен:ие (от тур. 

§aka = закачлив израз или постъпка, която предиз
виква смях, веселие. закачка, майтап). • Главеы ре
даюrrор напуска заради първоап.рилска шега (в. ,.Труд'\ 
бр. ] 27; 2000, с, 23). • Може би е нужен зако1-1 эа 
дъ,ржавнuческuя :хумор,, че да знаем кое се правц на 
шега, KQe н.е (в. ,,24 ча,са", ] 7 .. 02.2000, с. 10). 

шегаджия м. Човек, който оби;ч.,а и умее да се шегува, шеrQби:
ец (оу· тур. ~akact - същото зн.ачение). • Шегаджия 

.мобцлизuраА старци за война В' Ирак (в. ,,.Труд", 
30.03.2003; с:. 5). 

mейтаn .м.. 1. Остар. Дя-вол. 2. Прен. Разг. Хи.тър, лукав ч-овек 
{тур . . jeytan = д.яеол. от ар.). • Ти.я хара трябва да са 
шейтани (Л. Каравелов). 

ureйx м. 1. Старейшина на арабско плем·е. 2. Религиозен мюсюя
м,ан(;ЮJ водач. 3,. Прен. Богат '!овек; първи човеiК (тур. 
§Cyh - J, С1парейшина на арабск;Q п.леме. 2. Религиозен. 
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мюсюлмански вода 1,, от ар.).• Шейх И кри.ма Сабри за
яви сред ег·ипе:тски седмuч.н.ик, че саможертвата на 
naлecmi11-tcкum·e деца доказвала; че новото п·околi!иие 
ще продължи мисията с решимост ... (в. нТруд''. бр,. 307, 
2000, с. 23). • В селището Рол~. в компанията на щерки 
и синове нn петро:1гни· шейхове, италиански милиарде

р-и, руски олигарси и· амерuкан.ск.u богаташи се учеше 

и Виолета, д'Ьщ·ерята на вън.шн.ия ни министър На
деж·да Михайлова (в .•• Труд", бр . 103. 2000). • Откакm()• 
излезе албум"6·m „ Златна рибка"~ не мuн.авц участие. 
без някой да е облечен като арабски ше.йх заради пе
сен.та .ми „Ня·ма шега" (в . ,,Нощен Труд", бр„ 79,, 2000, 
с. 20). • ,.Шtих··• № 1 за първи пъ1п в историята ще 
ny.c1,,e камери на. БНТ за пряк.о предава.не на домакин.

ски мач на „Нефтахимuк" (в. ,.Труд''. бр. 1 J 7, 2000, с. 27). 
шекер м~ Остар. Разг. Захар (тур. ~eker - захар; п.рен. мцл, 

.приятея, приве.тлив, от ар.,). • Селянu.11, нак?Jлца.н. за 

чувал шекер (в, .,24 часа", бр . 44, 1997, с. 5). • После 
жер.твата си тръгнала с чуждото чув·алче шекер 

(в . 1124 часа''., бр. 44. 1997,, с. 5). • Вмест·о шекер' някои 
ха,скат в нея. кутии локум, .хв'Ьрллт и лукчета за 

аромат (в . ., т·руд'\ Софияпец, 1бр . 28 ] . 2002, с. 4). 
ше·мет м, 1. Замайване, световъртеж. 2. Унес. омая. 3. Прен. 

Особняк, разсеян човек (от тур. ~am.aia - врява, шум). 
• Имах силен шеме,п и се наложи спешно да пост·ъ•
пя в болн.ица (БРР). • С mQ.я шеме1п да си 11.я.м.аш 
рабат.а... (БРР). 

шен прuл. неизм. Дuал. Весел, >кизнера.д,остен (тур. §elil - съ
щото зн.а чение). • Ей, тая булка е много и1.еп! (БРР). 

,шербет м. Твърде подсладено без.алкохолно питие (тур. ~erbet -
mв"орде подсладено безалJ(ОХолно питие, от ар.). • с 
кафе и Шi!рбе,п бяха почерпени те (С1·. Занмов). • Н.л,~ 
к.о,u р1азговар,яха, дру2и пиеха кафе или шербет, а 

првечето бяха небр·ежн.о излегнати Na възгла.внuцu~ 
докато слугu·нцте вче.с.ваха косите им (в. ,,Ж·ълт 
Труд" , 27.04.2000, с. 6). 
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шерден м. 1. Дя.п от стомах на .преживно жи:в·отн:о. 2. Свинско 
дебело Чiерво като :ястие (тур. ~erden - съ.щото зпа.че.
нuе) . • Един от любимите ми специалитети е .шер
де,,че в масло (БРР). 

шира ж. fроздов сок п процес на ферментация (тур. ~arap, -
вино, от пере.) . • Понякога кamQ деца f-lU позволяваха 
да опu1пваме от ширата (БРР) .. 

witw . .м„ J. Дълга метална .и:ли дървена. пръчка с остър връх. 
2. f оля·ма иrла за плетене със същата форма (тур. !ji§ 

l. Дълга метална или д·ървен.а пръtJка с ост1,р Bp?Jx .. 
2 .. Голяма и~ла з.а плетене със същата форма. 

З. Оток, подутина, от ар.) . • Това са пилешки пър
.жолu, изпечени H(l шиш· (!;\ . •• Световни: куриози'". бр . 19,. 
2.000, с. 2). • Удоб,о.л.сrпвието да вър,пиш .шишове В' 
двора (в. ,, 168 4!аса•\ Имоти, бр. 32, 2001, с. 1). 

ШJИш:е ср„ 1. 1Стъ.клен с'ьд за течности с дълго• и тясно гърло и 
рззширева ДQЛ!!-1а част б,ез дръжка, бутилка. 2. Коли-• 

чество течност в такъв съд. 3. СrыслеНJо п:ри,способле

ние за газена лам·ла. с nодобна ,форма (тур . ~i§e -
1. Стък.ло. 2. ·Ст·ьклен съд за теч.наети с дълг.о и 
тл.с:но г1:,рло и раз-ширен.а. долна част без дръжка, 

бутилка). ·• ,,Ма .какво е това да ме н,адигат от 
масата баш на Цеетница ", в1Jзропта пон.ак.иасен млад 
мъж и р·азвеселе11.о с шише в ръка, от-праши към 

бд·uзt<.оm·о .кафене (в. ,.Нощен Труд", бр. 79, 2000, с. 24). 
• Човек-ьт вървял сnDкойно ,t· шише кока-кола в ръка 
(в .. ,,.Нощен Труд .. , бр .. 85. 2000, с„ 16) .. 

шишко м. Разг. Подu.гр. Шишкав човек (тур. §i§kO - същото 

зн.ачение). • Шишко свали самолет (в. ,~Труд''~ бр . 168, 
2000, с. 28). • .Падрето се· кълне също така , че едuн 

ств-е,~и.ят начин. шишковц11те да с1поп.ят излишни 

те си тлъ<:тини .е екзорцuз.мъ,т (в. ,,Шок"", бр. 21 , 
2000, с. 4). • Най-г,Qле.м.ите 1циш·коичета. на свет,а 

(в . ,,Световни куриози", бр„ 21, 2000, с. 6) . 
. wйшче· ср. 1. Малък шиш 2. К0.л]11чество ме,со, нанизано на 

шиш (от тур. ~i~ - 1. Д1Jлга метална или дървена прьч-
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ка с остьр връх. 2. Голяма u2.л.а за ,плетене със съ
щата форма. от ар.). • Защото Йълдоз под,;есе ме
шана <.·:кар·а. а какво е меш.ана скара? Пържо.лка, 

ш.и.шче, ке'бапче, iJCUl/кO, за да се н.ахранuщ хубаво 
(в. ,,24 часа" , бр. 115, 2000, с. 22). •· Шишчетата са по 
4000 лв., а картофите - 2000 лв (в, ,.Т'руд'", 05'.05.1999. 
с. 7) . • Шишчета по Драгалевски (в. ,., 168 час.а", Имо
ти., бр. 32, .2001, с .. 5). 

шк.ембе ср. l. Допълнител,ен стомах ва преживно животно. 
2. Прен·. Издаден на1Пред корем, тумба1<. 3. Чорба от по
чистено теле:ш.ко или свивско шкембе; шкембе-чорба 

(от тур. i~k.emЬe - корем, търбух, от п,ерс.). • Пилешки 
разфасовки, ,бутчет·а, тел,еш.ко .щ'l(ембе ... (в„ t)24 чнса·\ 
Малки аб.яви Пl, бр , 124, 2000). • 63-годuшният ак
тьор мултимилионер, плешив и с шкембе, се е н.аn·?;)

хал в г.uгантскu пдуеки, докато фин.ата Лара се раз
хождала с едн,и от най-оскъдните биюа,и, виждани 
досега на курорта (э. ,,24 часа", бр. 225, 2000, с. 2·&). 
• Варнене.цат си поръч.вал шкембе~чорба от лимита 
на Георги Йорданов (в. ,,,Шок'", бр. 31, 2000, с„ 13). 

шмекер м. Разг. Ирон„ Човек, х,ойто шмекерува. wарлата
ни.н, измамщик. хитрец на дребно (вuдоuзменепо от 

тур. j•eb- и =ker'i - нQщ1-1,а работа, от пе:рс .). • Христо 
Йовов - п.реекспоuиран,а звезда или обикновен шме
кер {в. ,,Жъ.лт вестник''', бр. 9, 2000, с. 23)., • Усетил, 
че има работа с голям шмекер ... (НТВ., Календар, 
04.05.2001). 

шме1еерия м. Разг. Ироц„ Хитрина, изм:ама; шар•латанство (от 
тур. видоизменено ОТ' тур, §,ebs и -keri = нощна работа. , 
от пер-с ;.). • П о-кl1.СН.о, когато тази шмекерш, се раз
чу из село, Иван Шuбц.11ев. най -подробно ми· разказа 
кое ка.f( е станало и аз едва тогава си спомни.х, че 

със същата брада и азu.атските мустаци, тънки и 
дълги като мустаците н.а· царете от r,-r;.pвomo. бъл
гарско царство, той играеше някои роли н,а чита

лищната сцена (Ив. Петров). 
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юзбашия м„ Истор. Началник на сто дуw:и !В Османската. им
перия (от тур . yuzba§1 - с;ьщсто значение). • Е д и ,; 
ю э б а ш и я. Тия хора трябrза да са шейтани (Л. Ка

равелов). 

юзче ср. Остар. 100 I:'J)aмa = четвърт ока (от тур. ,Yiiz - ст·о). 

• Един ден Христо Даскала от ,ее,ло ШиnкQ.во, Троян
ско, влязъл в една от селските кръчми. седнал до една 
от масите и ёu поръчал юзче сливова ракия (в. ,,Луд 

Труд'\ бр. 19, 2000, с .. 2). • Тъкмо преполовил юз:'Lеmо 

с ракия и на вратата на кр-ьчмата се показал друг 

селск,и. зевзек ... (в . .,Луд Труд"', бр . .19, 2000. с. 2). 
юлар м. 1. ,оглавник. 2. По:вод, на оглавника (тур. yu1ar - съ

щото значение). • Юлар' - че държиш - смущение и 

затру,дненuе (К. Петров). 

1омрук .м. Е . Човешка длан със стиснати към !Нея пръсти. 2. На
сили,е, т,еро•р (тур . yumruk - човешка длан със стис
нати К'ЬМ нея пръст:и). • Депутат счупи с юмру~ 
стъклото на колата ми. ,оплака се .пред „24 часа ·· 

съпругата на столича.ниflа Ярослав Геров вчера (в. ,,24 
часа.", 1бр„ 66. 2000, с. 1). • После се нахв1;;,рлил върху 
тях с ю.;пруци и ритници (IВ. ,, Труд"', бр. 118, 2000, 
с. 32). • Малката Василк,а п.лачела u uз·н.ерееп ия.т от 

детски.я хленч ром заr101,нал да я блъска с юмруци 
по г.лавата (в; ,.24 часа'\ 6р. 116, 2000, с .. 4). • Той удря 
С' юмрук по масата и неговата дума е закон (в. ,,'Труд'', 

18.01.2000. С. 9). 
юргаи м. Дебела завИJвка за спане, изтtълнена с памук или 

вълна (тур . yorgan - същото значени·е) . • Младите 
се събират да играят на карти и да пи.чт, но за 
нас развлеченията са под юргана ... (в , ,, Труд", 
06„01 .2000~ с . 13). • На всичко отгоре пожар .цз1'l,еnе

ли на<:кор·о вt:цчко, що ср·ещна - и юрганите, и вех

тия телевизор, 1боту.шк.ите и дрешкит~ на .дечuц<1 ~ 

241 



та (в. Труд''. бр. 226, 2001, с. 12). • Да се помете 
фор.м,uрованието във Врана заради псдозрението, 

че е замърсен.о от нездрави елементи. По-образно 

казан.D, заради бъд~'<аmа да се изгори юрган.?Jrп 

(а. нТруд•\ 5р . 2981 2002, с. r 1 ). 
юрдечка ::не. Патица (от тур. ordek - същото значение). • Сби

ха се заради една юрдечка (БРР). 
rflpвaм несв. (~орна св.) Разг. 1. Хуквам ,стремително, спускам: 

се; връхлитам, нахлувам, :нахълтвам (от тур. yiiriimek -
въ,рвя , ход.я). • Снощи симпатягата Джини Пенков 
с,прого смьмрu депутатите от ТВ екрана, че се 

возят в лъскави БМВ-та, вместо да се юрна111 с елек

тората в л1,ърллвuя градски mр·анспорт, та да му 

видят хала. Да, a,wa ""е (.в. ,.,Нощен Труд'\ бр. 228, 
2000, с. 6). • Научили. че мелн-uчаря,п е мърт-ьв. ци
ганите от .. Хумота" се юрнали към воденицата и 
я разграбили (в ... 24 часа'\ бр. 48, 1997, с. 5). • Явн.о 
цяла България се е юрнала да цграе на тото преди 

Нова година (в . .,24 часа".04.0 1 .1999, с. 1 ). • И се юрн.а 
съNародникът н.и rro поляните, но хич и не помисли, 

че гъби всякакви, а Nякоu могат да (.·е окажат om
poв1-ru (в. ,,Новинар", бр. 217, 1997, с . 7). • Народът, 

безпаметен от радост, масово се юрва към Орха

нийското шосе ... (в . ,,1С
1

е.дмичен Труд" , бр. 51. 1999. 
с. 2 1). • През лятото всичко живо в „ белите (·mра

нц " се юрва н.а почивка от къде.то мо:ж:е и както 

може (в . . ,Вестни:к за жената'\ бр. 30, 2000, с„ 14). • Юр
нали се на галоп братушките, но след няколко ми

нути на края на селото пристигнали без седла (в. 

"Труд", бр. 149, 2002, с. 13}. 
юрт м. Дuал. Пра~но, за пустяло двор.но място (тур, . yurt -

съща-то значение). • Вс,прани чак до доля, където 
тече е одата, сл uзат юрп1ове с балка11_скu сини сливи 

(3. Сребров). 
юруш м. Разг. Нападение, атака, nрис1ъп (тур. yuruyil§ - ход, 

движение). • Онбашии от комшулука, 1оруш към ар-
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кадашл"ljк:.! (в. ,.,.24 часа", 1бр„ 154, 1997~ с. 6). • Кампа
н.uята с подмяната на nacnop·mume н,а юруш е об,ре
ч.ена на провал {е. ,,24 ч.аса1\ бр. 74, 19, 03. 2000, ,с , 5). 
• Цигани, юруш към Хелзинки! (в . .,24 часа. 01.02.2000. 
с. 11). • Частници купув·ат 11 ЯЕЦ на 1оруи1 (в.. ,,Труд", 

бр. 125, 2000, с„ 6). 
ютия ж·. 1, Желез~н уред. К:Qйто с.лед нагряване се .използва 

за гладене на тъК'ани п дрехи .. 2. Жарг. Ирон.. Писто
лет (от тур. UtU - уред за гладене Jf.(l дрехи). • Пред
ставет·е си как една интел игвнтна же.н.а убuв,а май 

ка си като смазва главата и с 1отил. пр·ед очите на 
12-годuшното си дете (в. ,.Труд,", б,р , 121, 2000i с. 7) . 
•Ютия = че .гладиш - ще помиряваш двама скара
,ч,и (К. Петров). • Наб·ира н·адомчu :шивачки и .жени 

за работа с .юп~и.я ont цялата страыа ... (в. ttTpyд'', 
Малки обяви VI, ,fip. 117, 2000). • Ако живот~т се 
мереше с ютии, излиза., че с.ме обеднели точно 4 п·-ь = 

ти след J'O ноември (в. Тр•уд•\ бр. 312, 2002, с. 1). 
• Гориха ме с ютия,, ряз.аха ми ушu1п.е (в. ,,Труд'\ 
18.03.2003-. с. 1 З). 

юфка ж. 1„ Изсушени тес-r~ни кори. 2. Ястие. приготвено с 
такива кори (тур. yl!lfka -ястие, прuг·отвено от изсу; 

шe'flu тестени кори). • Юфка.та смесете с част от 

с·оса, ра.зст:елете я в rtuн.uяma около пилето, а оста

налия сос .го залейте (сл . .,Жената днес•<, Рецепти от 
цял свят, декември 1988, ё. 4). 

я 

я1бан11жitя м. Чо-век. който е от друго селище! преселник, др,у

г,оселец (о,т тур. yabanc1 - същото значение). • Не мис
лех зло, майко.. Ябанд.жия ЧDвек и ,беше за малко, а 

-остана. повеке (Д„ т·алев) . 
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яваш н.ареч. 1, Разг, Бавно. полека, едва-едва. 2. прцл. неизм. 

Остар. Мек, слаб - за тютюн (тур. yava1 - бавно, поле
ка, едва-едва). • От тук нататък пол.uцuята (не) 
завър,па „машината" на спокойни, ориенталски яваш

яваш DбopQmu (в. ,,Вестник за жената''-, бр . 22, 2000„ с. 101

). 

• Спокойно! Яваш-яваш!.,. (Бl-IT, Канал J, 05.1] .2000). 
ядец междум. За изразяване неуспех при облог или състезание 

(от тур. yades - същото значение). • ,.Днеска само за 

вас има работа , а. 34 нас - ядец, мамка euf'", процеж:

даха през з-ьби лчкu момчета (Столичев печат, 2001). 
язъкмеждум. ,Разг. Жал:к,о (тур. yaZik - с'Ьщото значение). • Язон 

за дървата, m'uгана и маслото: ... (С. Заимо,n) , • Гласят 
„ Сафарма" за дойна крава ,1а эдр1авнат,а каса, но язък 
за кравата (в .. ,,Банкеръ'\ бр . J7, 200()). • Сла.га топка
та на главата· на Гон.зо, въх ... н.о той бие н.ад вратата. 
Язък! {в. ;,24 часа'\ бр„ 211 ,, 2000, с. 14). 

кка ж. Част от дреха, която е при:крепена към вратната извивка 
или е продължение иа реверите (тур. yaka - с-ьщото зна
чение). • Под черните си ученически манти,и с мона

шески бели якички н()Сехме минижупи или най -първи

те шорти (в . .,Вестник за жената", бр . 30, 2000, с. 5). 
яланджия м. Диал. Лъжец (от тур. yalanc1 - с-ьщото знчение). 

• Я 2'0 остави! Яла,пджия е той, нечuтав човек! (БРР). 

ялдъз м. Остар. Жълтица, позлата (тур . yaldu - същото зна 
чение). • Цялатп.а и дреха беше обшита с ялдъзи 

(БРР). 

ялдъзлия прил. неизм. Дuал . Позлатен (о'Г тур. yal!d1zl1 - с'Ь

щото значение) . • Пред не.го на масата са разполо
жени 11.яколко тъмносини .л-ддъзлии мускали, от ко

ито половината празни ... (Ал. К,о_нстантинов). 

яма ж. Диал. Кръпка (тур. yama - същото значение). 1• Той 

държеше криво шuро и голяма губерка u се готвеше 
да постави мешинена яма на самара (Ем . Станев). 

има ж. O(:тар. Пляlf](а. rрабеж (от тур. yagma - същото зн.аче

нuе) . • ... но всичката тая стока не беше тяхна м-ька , 
u „ 

а яма, нагребана в това смутно време (И., Иовков). 

244 





иал ume 730 Jаmворници бобена,па яхн1111 не им се 

размuиа ( в. ,,Нощен Труд", бр. 84, 20001 с. 16). • Вече
рята пък r.ц,е е Я."(НllЯ и ,мл.яко с ориз (в. ,.Труд", 

бр. 128, 2000, с. 1 J ). 
ях·'ьр м. Обор (тур. ahJr - същото значение). • Нх:ьр, (обор) -

тайNи страсти и желания ще те вrьлнуеат; к.он

ски - ще постигнеш целта си с постоянство,· за друг 

д()битък - ще npoмeнuu.J жилището си или ж·ена 

( м -ь,,,са) си (К . Петров). 

яшмак м. Локривало 'За глава и лице на жените мохамеданки 

(тур. ya~mak - С'ощото значение) .. • Яшмакь1п 1~ беше 
леко отвсрс1-1 и св. Спиридон побърза да наведе не

земните си очи К'Ьм прашния под, за да' Н'е с:е вл1ъкне 
през тях в дJ,ша1па му прелестта на uзку~иенuето 

(Ел. Пелин) . 

246 



Ав,тор е на: 

Д-р, Всее.на ](:р·ьсн~н,а е: ро,цена. в С,офия 

nре:з 1960 r. Завър,шила ,е българска филоло

гия в С'У „С.в. Кииме:нт Охридски''". През 2001 
r. защитава дисерт<!ция на т,ема: ,.Турцизми~ 

те е съврема1и1ия българt:кu ези,с" за при
съждане на научната и: образователна. степен 

.,доктор". 
1От 1997 до 2000 г. е преподавател по фи

лолоrИ1чески пра:l<'тикум в СУ „Св. Кли:мев:г 

Охридсжи'\ От 2000 r. работи :като учител по 
български език и Л'Jtтература в 164. гимназия 
с преподаяане: на я,сп:ански език ..,Миrел де 

Серваптес'", София . 

•!• Турциз·мите в сьвременн.ато. пу,блицистичн.а реч като обект J.Ja 
t:Q,цu.олинг,flист:ично изследвапе, сб .•• Проблеми на содиолинrвис-rи
ка •. а". 1997. 

•:• ЛубJ1uцuстuката - предмостие или свободыа зон.а на литерату
рата, сб. ,,,Език, литература, идентичност'', 1999. 

•:• За пейоратиенuт.е турски зае.мки в език:а на пуб.лицuстикат,а , 
сп. ,,Българска реч''. 1999 . 

• :, .. Реак.туалuзация на част от турските З'аемк.и в езика на публицис= 

тиката - историческ.и основания и значения - до1<л.а,ц, изнесен на 

.националната xoнфepe.НllWI! .,Българският език 1трез ХХ вtк"', 04.12.1999. 
nубл.и.кув·ан в ,сборник на ункверситетсr<ото издателство, 2000. 

,.;. Речник н.а турските думи в съвременния български печат, из,д. ,.Ла

ка.в ПРЕС" . 

•~• Koмбu1tupauu тестове за учеп.uци с.лед 7. клас, иэд. ,,Ариадна·•

,.z~ /1,ознаваме ли npaвuлattza и .нормите в балгарск.ил к.1-1uжове1-1 еэик.?, 

изд . .,Ариадна.". .,. 
• Грамат~1ка за 6. к.пас, из,ц . "cl{ ор пио ви ... .~. • Граматика за 5. клас, изд . ., С.корпио в0", 

" +;.• Граматика за 7. к.лцс, изд, ,,С.корпио ви". 

••• • Граматик.а за 9. кла;с, изд . с „ ,, .корпио ви . 

••• • Граматика за 10 . к.ла ,с, с " изµ. '" .корпи.о ви . 

••• • i 'рамат u1ca 311 l l . кла,с. изд . • ,Скорпио ви" . 
• ••• 1·рамап11,1ка за 12 . клас, изд. ,,Скорпио ви". 

••• ·•- Об1ца 
,~ 
Ръд гарс.1< а граматика , изд . .,Ск:орnио ви" . 

247 




