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В работата се разглеждат някои по-важни граматични особености на субстан-
тивните неологизми в българския език. Анализират се плуралните форми на нови 
едносрични и многосрични съществителни имена, при които е налице нарушаване 
на граматичните норми. Дискутира се появата на нови съществителни с дефек-
тивна парадигма, които са pluralia tantum. Анализират се примери за родово вари-
ране при някои нови субстантиви. 
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The article discusses some grammatical peculiarities of the substantive neologisms 
in the Bulgarian language and analyzes the plural forms of some new one-syllable and 
multi-syllable nouns that violate the grammatical rules. In addition, the authors address 
newly-formed pluralia tantum nouns and analyze examples of gender variation of some 
substantive neologisms. 
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Въведение 

Системните наблюдения върху неологизационните процеси, протича-
щи в българския език през последните няколко десетилетия, позволяват да 
се откроят някои съществени аспекти от взаимодействието между лекси-
калната и граматичната система на езика. Установява се, че при функцио-
нирането си част от новите думи (главно тези от кръга на заетата лексика) 
показват колебания във формообразуването, неустановена принадлежност  
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към граматичен род или дефективност в парадигмата, а употребата им мо-
же да е свързана с нарушаване на граматичните норми. От друга страна, 
граматични промени, наблюдавани при утвърдени лексикални единици 
(например дерефлективация, изменения във валентността, употреба на 
непреходни глаголи като преходни и пр.)1, биха могли да дадат тласък за 
появата на лексикални и семантични иновации. Както отбелязва Ст. Буров, 
явления, свързани с грешки в употребата и отклонения от нормата, може 
да бъдат показателни за установяването на нови граматични феномени и 
за проявата на развойни тенденции с важно значение за езиковата струк-
тура (Буров/Burov 2015: 8). Във връзка с това граматичните особености на 
новата лексика следва да бъдат по-обстойно проучвани. До настоящия 
момент отделни аспекти на тази проблематика са разглеждани от изследо-
ватели като Ст. Буров, който в ред публикации анализира съвременните 
тенденции и промени в българската граматична система (Буров/Burov 
2015), М. Велева (Велева/Veleva 2008), Вл. Мурдаров (Мурдаров/Murdarov 
2008), Л. Микова (Микова/Mikova 2016), В. Сумрова (Сумрова/Sumrova 
2017, 2018) и др., които обръщат внимание на определени нови явления 
при съществителните имена (обикновено от чужд произход), Д. Благоева 
(Благоева/Blagoeva 2008), Н. Костова (Костова/Kostova 2018) и др., които 
проследяват проявите на неологизация при глаголната лексика. 

Целта на представeното изследване е да бъдат очертани някои по-важ-
ни граматични особености на субстантивните неологизми в българския език. 
Насочваме вниманието към съществителните имена, тъй като те заемат 
най-голям дял от новата лексика. Ще разгледаме по-конкретно специфи-
ките при образуване на плурални форми при новите едносрични и многос-
рични съществителни от мъжки род, случаите на дефективност в парадиг-
мата и на родово вариране при някои нови субстантиви. В анализа е прив-
лечен най-нов лексикален материал, по-голямата част от който е пред-
ставен в Речник на новите думи в българския език (от първите две десе-
тилетия на ХХІ в.) (РНД 2021), дело на сътрудниците от Секцията за бъл-
гарска лексикология и лексикография към Института за български език.  

1. Особености при образуването на плурални форми 
Наблюденията ни върху анализирания материал показват, че при част 

от най-новата субстантивна лексика формообразуването се извършва с от-
клонения от съществуващите граматични норми и с колебания при прие-
мането на окончания за множествено число. 

1.1. Едносрични съществителни 
Преобладаващият брой от новозаетите (главно от английски) еднос-

рични съществителни имена (нататък СИ) от мъжки род се адаптират 
морфологично, като образуват плурални форми по установения в грама-
тичната система модел – с окончание -ове, срв. влог ‘блог с видеоматериа-
ли’ – влогове, лайк – лайкове, фейк – фейкове, мийм – миймове, ским –  
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скимове. При някои едносрични съществителни от мъжки род обаче се 
установява конкуренция между форми с окончания -ове и -и, срв. дрон – 
дронове и дрони, мем – мемове и меми (интересно е, че при варианта мийм 
подобно колебание не се наблюдава), слайс – слайсове и слайси.2 

При слайс формата с окончание -и е рядка, засвидетелствана е с еди-
нични употреби в интернет. При дрон формата с -и е много по-честотна (в 
Електронния лексикален архив на Секцията за българска лексикология и 
лексикография към Института за български език – нататък ЕЛА – се от-
криват над 200 нейни срещания), но все пак отстъпва значително по фрек-
вентност пред типичната за този клас имена форма с -ове (с над 800 сре-
щания в ЕЛА). Във връзка с това може да се предположи, че при тези две 
съществителни ще се утвърди вариантът с -ове, който е регистриран и в 
РНД/RND 2021. По-различно е положението при съществителното мем, 
при което формата с -и показва по-висока фреквентност: 94 срещания в 
ЕЛА срещу 32 за тази с -ове. Сходно е съотношението между отбелязаните 
срещания на тези две форми в електронния корпус Bulgarian Web 2012 на 
платформата SketchEngine (https://app.sketchengine.eu/): 30 срещу 12 сре-
щания в полза на меми. Ако това положение се запази, при една бъдеща 
кодификация е възможно при разглеждания субстантив да се допусне дуб-
летност на плуралните форми или да се приеме за нормативен само вари-
антът с нетипичното за едносричните СИ от мъжки род окончание -и. 

По-съществени колебания са налице при формообразуването на някои 
многосрични СИ от мъжки род. 

1.2. Многосрични съществителни 
Според правилото, формулирано в академичната Граматика на съвре-

менния български книжовен език, многосричните мъжкородови СИ в бъл-
гарския език образуват форма за множествено число с флексия -и (Грама-
тика/Gramatika 1983: 106–107). Като изключения се сочат отделни домаш-
ни или заети съществителни като вятър, огън, център, приемащи оконча-
ние за множествено число -ове. Същото правило е фиксирано и в предго-
вора на Официален правописен речник на българския език (ОПР/OPR 2012: 
26), където изключения не са посочени (въпреки че в словника на речника 
са отразени подобни случаи, срв. бодигардове, сноубордове). През изслед-
вания от нас период (първите две десетилетия на 21. век) се открояват 
следните особености, които очертават разминаване с това правило:  

а) Редица нови многосрични имена от мъжки род (заети или образува-
ни на домашна почва) получават в множествено число окончание -ове, а не 
-и, срв. сплитборд – сплитбордове, бодисърф – бодисърфове, дийпфейк – 
дийпфейкове, екосайт – екосайтове. 

б) При други е налице колебание между окончанията -и и -ове, срв. 
туит – туити и туитове, спамбот – спамботи и спамботове, плейлист – 
плейлисти и плейлистове, хаштаг – хаштаги и хаштагове, лонгборд – 
лонгборди и лонгбордове, нетбук – нетбуци и нетбукове и др. 
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1.2.1. Предходни изследвания 
Колебанието между окончания -и и -ове при плуралните форми на мно-

госрични мъжкородови съществителни не е ново явление и е коментирано в 
редица предходни изследвания. За първи път тази особеност е посочена от Ст. 
Калдиева в публикация от 1965 г., в която авторката разглежда няколко мно-
госрични СИ от чужд произход с последна съставка, съответстваща на еднос-
рично съществително, които образуват множествено число с окончание -ове 
(Калдиева/Kaldieva1965). Двадесет години по-късно Г. Венедиктов установя-
ва наличието в българския език на над 170 такива съществителни (Венедик-
тов/Venediktоv1985: 90). Авторът разглежда типовете СИ с колебания в плу-
ралните форми, като посочва, че варирането няма редовен характер. Мъжко-
родовите съществителни с разглежданата особеност са анализирани обстойно 
от Ст. Буров (Буров/Burov 1987). Авторът достига до важния извод, че избо-
рът на окончание за множествено число -и или -ове зависи от лексикализаци-
ята на сложното СИ, която е свързана със степента на граматикализация на 
втория компонент в структурата му и със степента на морфологична споеност 
между двата компонента. Ст. Буров установява, че при граматикализация на 
компонентите на названието и в частност – на втория компонент, се налага 
окончанието -и (напр. при двучлен). В този случай настъпва семантична демо-
тивация на сложната дума от мотивиращите я основи, което води до неутра-
лизиране на морфологичните признаци не само на първия, но и на втория 
компонент. При думите, при които не е налице лексикализация на сложното 
название и граматикализация на компонентите, се избира окончание -ове 
(например при кандидат-член) (Буров/Burov 1987: 82–86). 

През първото десетилетие на 21. в. явлението отново привлича внимание-
то на изследователите, причина за което е масовото навлизане на нови мно-
госрични СИ, при които е налице колебание между формите с -и и -ове. В 
публикация от 2008 г. М. Велева посочва над сто такива СИ и подчертава, че 
флексията -ове трайно прониква в сферата на многосричните СИ (Веле-
ва/Veleva 2008: 100). Проблемът е разглеждан и от Вл. Мурдаров, който из-
тъква, че в новите граматични описания е необходимо да се отбележи упот-
ребата на окончанието -ове и при многосрични СИ от мъжки род, обикновено 
чужди по произход и сложни по състав (Мурдаров/Murdarov 2008: 288).  

През последните години въпросът за плуралните форми на заети многос-
рични съществителни от мъжки род е коментиран от Л. Микова, която посоч-
ва разнородната практика в образуване на множествено число при заетите от 
английски многосрични мъжкородови имена, съотнасящи се със сложни ду-
ми или със словосъчетания в езика източник (Микова/Mikova 2016). С проб-
лема се занимава и Б. Христов, който отбелязва, че изборът на окончание -и 
или -ове зависи от това дали съществителното (в анализирания от автора слу-
чай – шорткът) се възприема като неразчленима многосрична дума или като 
композит от два едносрични корена (Hristov 2015: 104). 
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1.2.2. Наблюдения върху изследвания лексикален материал 
1.2.2.1. Установяват се колебания при образуването на плурални фор-

ми при новозаети от английски многосрични (в частност – двусрични) ду-
ми, които се съотнасят с еднокоренни СИ в езика източник на заемането, 
срв. туит – туити и туитове, коуч – коучи и коучове, куиз – куизи и куи-
зове.3 Подобно колебание се наблюдава и при отделни по-отдавнашни за-
емки като круиз – круизи и круизове (Стоянова/Stoyanova 2018), суап – су-
апи и суапове.4 Предпочитанието към флексията -ове, характерна за еднос-
ричните мъжкородови имена, би могло да се обясни с краткостта на фор-
мата на тези двусрични съществителни.  

Прави впечатление, че за разлика от по-старата заемка круиз, при която 
вариантът с -ове е рецесивен (в корпуса Bulgarian Web 2012 например той 
се среща едва 13 пъти, докато този с -и има 884 срещания, а в Българския 
национален корпус (http://search.dcl.bas.bg/) съотношението е 1 срещу 25 
срещания), при по-новите заемки от посочения тип категоричен превес 
има употребата на формите с окончание -ове (в корпуса Bulgarian Web 
2012 има 354 срещания на туитове (вж. Фигура 1) срещу едва 12 на туи-
ти и 47 на коучове (вж. Фигура 2) срещу 2 на коучи). Очертава се тенден-
ция при по-нататъшното функциониране на тези съществителни като до-
минантен да се наложи именно вариантът с -ове и конкуренцията между 
двете плурални форми да се разреши в негова полза. 

 

 
 

Фигура 1. Конкорданси с формата туитове в корпуса Bulgarian Web 2012 
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Фигура 2. Конкорданси с формата коучове в корпуса Bulgarian Web 2012 
 
1.2.2.2. Останалите многосрични съществителни имена, които образу-

ват форми за множествено число с флексия -ове или приемат окончания -и 
или -ове, се разпределят в три групи:  

а) заемки;  
б) образувани на домашна почва композити с участието на втора осно-

ва – едносрична (по-рядко – двусрична) заемка (нова или вече утвърдена в 
езика);  

в) образувани на домашна почва композити, втората основа в които е 
едносрична домашна дума. 

СИ от първата група са заети като цялостно единство от английски и 
съответстват на сложни думи, блендове (телескопични образувания) или 
на словосъчетания в езика източник. Обикновено компонентите в структу-
рата на тези съществителни са разпознаваеми и на българска почва поради 
това, че поне единият от тях – финалният едносричен или (по-рядко) двус-
ричен елемент – функционира и самостоятелно като лексема в българския 
език със същото значение, срв. геймборд, сплитборд, лонгборд (и познато-
то едносрично съществително борд), хаштаг (и таг), бодисърф (и сърф), 
дийпфейк (и фейк), чатбот, спамбот (и бот), уебблог, моблог (и блог), 
бектест (и тест), къпкейк (и кейк), салатбар (и бар), лайфкоуч (и двус-
ричното съществително коуч). Повечето от тези субстантиви образуват 
форми за множествено число по аналогия с модела на едносричните съ- 
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ществителни, съотнасящи се с втория компонент в тяхната структура5: гейм-
бордове, сплитбордове, бодисърфове, дийпфейкове, уебблогове, моблогове, 
бектестове, къпкейкове.6 Останалите може да приемат както окончание -и, 
така и -ове (лонгборди и лонгбордове, хаштаги и хаштагове, чатботи и 
чатботове, спамботи и спамботове, хедсети и хедсетове)7, като коли-
чествените данни от използваните за целите на изследването електронни 
корпуси и архиви показват, че в повечето случаи по-често употребими са 
формите с -ове. Така например в ЕЛА се откриват 64 срещания на формата 
хаштагове срещу 2 на хаштаги и 37 срещания на чатботове срещу 2 на 
чатботи. 

При други съществителни от тази група липсва семантична съотноси-
мост на финалния едносричен компонент със съществуваща в езика дума. 
Възможно е само случайно формално съвпадение с такава дума, срв. нет-
топ (и топ ‘оръдие’), нетбук, хромбук (и бук ‘вид широколистно дърво’), 
плейлист (и лист ‘парче хартия’). При тези субстантиви също се наблюда-
ва вариране на плуралните форми (неттопи и неттопове, нетбуци и нет-
букове, хромбуци и хромбукове, плейлисти и плейлистове)8, но за разлика 
от описаните по-горе случаи тук категоричен превес в употребата имат 
формите с флексия -и. Показателно е например това, че в корпуса Bulga-
rian Web 2012 се регистрират 1581 срещания на формата нетбуци и само 
47 на нетбукове, 67 срещания на неттопи и само 2 на неттопове.  

Въз основа на посочените наблюдения може да се направи изводът, че 
при разглеждания тип нови СИ от мъжки род определяща роля за домини-
рането на формите с флексия -ове има структурната и семантичната съот-
носимост на финалния компонент на съществителното с функциониращо в 
езика едносрично съществително. 

Многосричните мъжкородови СИ от втората посочена по-горе група са 
сложни думи, образувани на домашна почва. Финалната основа в тяхната 
структура е мотивирана от едносрично (по-рядко – двусрично) съществи-
телно, което е нова или по-отдавнашна заемка, срв. автоблог (и едносрич-
ния неологизъм блог), автодрон, агродрон, антидрон (и дрон), бизнесхъб 
(и хъб), бизнескоуч (и коуч), блогпост (и пост ‘публикация в блог, сайт и 
под.’), екосайт (и сайт), както и агротехнопарк, геопарк, байкпарк (и по-
отдавна заетото едносрично съществително парк), аудиогид (и гид), евро-
бос (и бос), мултифонд (и фонд), термогел (и гел). Този тип съществител-
ни образуват множествено число с окончание -ове.9 Изключения правят 
думите антидрон и бизнескоуч, при които се отбелязва вариране на форми 
с -и и -ове, унаследено от съществителното, мотивиращо втората основа. 

Имената от третата група са сравнително малко на брой, срв. кибернож, 
евровлог. Някои от тях (като кибернож) са полукалки, което обаче не е от 
значение за коментирания тук проблем. Субстантивите от тази група при-
емат в множествено число флексията -ове по модела на едносричните съ-
ществителни, мотивиращи втората им основа: киберножове, евровлогове.  
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1.2.3. Динамика в разглежданото явление 
Както беше посочено, образуването на плурални форми с окончание  

-ове при многосрични СИ от мъжки род не е ново явление – негови прояви 
са забелязани преди повече от половин век. От редица проучвания върху 
лексиката от началото на 21. в. обаче (вж. Велева/Veleva 2008; Мурда-
ров/Murdarov 2008; Колковска, Благоева/Kolkovska, Blagoeva 2016; Кол-
ковска/Kolkovska 2017) става ясно, че в съвременния период това грама-
тично явление разширява значително своя обхват. И както показват наши-
те наблюдения, то засяга голяма част от най-новите заети имена от мъжки 
род, а също така и определени субстантивни неологизми, образувани на 
домашна почва.  

Що се отнася до случаите на колебания в избора на плурална форми, 
приведените по-горе количествени корпусни данни сочат, че в повечето 
случаи при тези СИ предимство имат формите с -ове. Новост е предпочи-
танието към окончание -ове и при двусрични заемки от английски, съот-
ветстващи на еднокоренни лексеми в езика източник на заемането. Всичко 
това говори за ясно очертала се тенденция към оформяне на самостоятелен 
модел за образуване на множествено число с окончание -ове при многос-
рични съществителни от мъжки род.  

Описаните колебания при избора на плурални флексии -и или -ове се 
дължат на неустойчивостта на най-новата лексика и на все още незавър-
шили процеси на морфологична адаптация при част от новите субстантив-
ни заемки. Потвърждават се наблюденията на Ст. Буров (Буров/Burov 
2015) и Г. Венедиктов (Венедиктов/Venediktov 1985) относно факторите, 
обуславящи избора на една от двете плурални форми. Това ясно личи при 
сравняването на случаи от типа на хаштаг (с доминантен вариант с флек-
сия -ове) и нетбук (с доминантен вариант с флексия -и).  

Като новост трябва да се отбележи и наличието на колебания при из-
бора на флексия -ове или -и също при едносрични субстантиви от чужд 
произход. Особено интересни са случаите, когато като доминантен се 
очертава вариантът, при който е налице отклонение от актуалните грама-
тични норми (срв. мем – меми). Тук векторът на иновационния процес е с 
противоположна посока – наблюдава се навлизане на типичната за мно-
госричните СИ от мъжки род плурална флексия -и в кръга на едносрични-
те имена. 

Ретроспективният поглед към вече утвърдили се в лексикалната систе-
ма заемки, навлезли в езика към края на 20. в. и първото десетилетие на 21 
в. (например шорткът, клипборд, шоурум, уъркшоп, билборд, сноуборд, 
бодигард, лаптоп и др.)10, при които са били установени колебания при 
избора на плурална форма11, дава възможност да се разкрият някои аспек-
ти в динамиката на разглежданото граматично явление. Повечето от тези 
съществителни вече са включени в най-новия правописен речник, като 
кодификаторът е определил като нормативна само една от вариантните  
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форми – най-често тази с окончание -ове (срв. уъркшопове, билбордове, 
бодигардове, клипбордове, шоурумове, сноубордове), в отделни случаи 
(при лаптоп) – с окончание -и (ОПР/OPR 2012). Това показва, че процесът 
на морфологична адаптация на тези заемки вече е завършил и единият от 
конкуриращите се варианти на плуралната форма се е наложил, изтласк-
вайки другия. Въпреки че в речевата практика все още продължават да се 
срещат рецесивните варианти (като бодигарди, билборди, шоуруми, лап-
топове), тяхната употреба е извън граматичната норма. Може да се очак-
ва, че утвърждаване на един от конкуриращите се варианти ще протече и 
при някои от разгледаните тук неологизми, а в други случаи вероятно ще 
се стигне до дублетност на двете плурални форми. 

2. Дефективност в граматичната парадигма  
Дефективност в парадигмата по число се наблюдава при някои новоза-

ети субстантиви, които функционират като pluralia tantum. Обособяват се 
следните тематични групи от такива СИ: 

– названия на предмети, състоящи се от две части: обувки – сникърси 
‘удобни всекидневни или спортни платнени обувки с гъвкава подметка’, 
кроксове ‘летни обувки тип сабо на дупки и с каишка зад глезена’, лоуфъ-
ри ‘вид ниски обувки с широко токче’; бански костюми – слашкини ‘дамс-
ки бански костюм с части, които са изрязани във вид на множество тънки 
лентички’, танкини ‘дамски бански костюм от две части, горната част на 
който е във вид на късо потниче’, буркини ‘цял дамски бански костюм, 
покриващ главата и цялото тяло’; 

– названия на продукти и изделия, които се състоят от множество ед-
нотипни късове, схващани като едно цяло, като множество: кростини 
‘тънки, намазани със зехтин и препечени минисандвичи’, лингуини ‘дълги 
плоски макарони’; 

– събирателни СИ: милениали ‘демографска група, включваща родени-
те през 80-те и 90-те г. на ХХ век, които активно използват цифровите 
технологии и социалните мрежи’.  

Както се вижда, тематичните групи са познати – съвпадат с някои от 
групите СИ с такъв тип дефективност, принадлежащи към отдавна устано-
вената лексика в българския език (срв. Граматика/Gramatika 1983: 112), 
така че в това отношение иновации не се наблюдават. 

При част от посочените неологизми завършекът -и не е флексия, а е 
унаследен от прототипа в езика източник на заемането: слашкини от англ. 
slashkini – бленд от slash и (bi)kini, кростини от ит. crostini, форнети от ит. 
собств. Fornetti и др. Формалното съвпадение с окончанието за множест-
вено число -и обаче понякога води до „разкодиране“ на формата на тези 
думи като плурална и оттам – до „реконструиране“ на форма за мъжки или 
женски род. Така например в разговорната практика се срещат употреби 
като един форнет, една форнета.12 От друга страна, формално съвпадение 
има и със завършека -и на една група съществителни от среден род като  
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такси, кампари, което пък води до употреба на някои от разглежданите 
думи и като сингуларна форма на СИ от среден род, срв. едно форнети.13 
Подобни погрешни употреби са познати и при по-отдавнашни заемки 
pluralia tantum, срв. броколи и един брокол, една брокола, едно броколи 
(Сумрова/Sumrova 2017: 39); бикини и една бикина (Буров/Burov 2014: 
125). Тези употреби може да се разглеждат като опит за преодоляване на 
дефективността в числовата парадигма на съществителните pluralia tantum 
и по думите на Ст. Буров – за „прекатегоризиране на предметите според 
„образеца“ на предметността – броимите предмети, респ. броимите същес-
твителни с корелативни форми за единствено и множествено число“ (Бу-
ров/Burov 2014: 125). 

Забелязва се тенденция за преодоляване на дефективността при същес-
твителното милениали, като се регистрират (все още редки) употреби на 
сингуларна форма, срв. Милениалът, който може да стане новият лидер 
на Италия (от интернет). 

Преодоляване на дефективността в числовата парадигма се наблюдава 
при някои утвърдени в лексикалната система СИ singularia tantum, които в 
по-нови употреби придобиват и форма за множествено число. Такъв е 
случаят със съществителното политика, функциониращо доскоро само в 
единствено число, което под влияние на английския език придобива ново 
значение, реализиращо се само в плуралната форма на името: ‘действия, 
извършвани от определена институция и под. и насочени към постигане на 
определена, обикн. обществено значима цел’, срв. културни политики, 
общински политики, джендър политики. Тук също може да се говори за 
прекатегоризация, но с обратен знак: неброима същност и неброимо съ-
ществително придобива не само сингуларна, но и плурална форма. 

3. Родова вариантност 
Явлението родова вариантност, свързано с принадлежност на СИ към 

два (или три) различни граматични рода, също е отдавна познато в българ-
ския език и е било разглеждано нееднократно в нашето езикознание (вж. 
Буров/Burov 1996: 64–74; Велева/Veleva 2003 и цитираната там литерату-
ра). Обикновено се разграничават два случая на родово вариране – при 
наличие на формални различия между вариантите (включително и в тех-
ните парадигми) и при липса на такива различия. Първият тип варианти се 
определят като експлицитни, а вторият – като имплицитни (Велева/Veleva 
2003: 68–69).  

Както установихме и в предходно изследване (Колковска, Благое-
ва/Kolkovska, Blagoeva 2016), колебанията в родовата отнесеност при но-
вата лексика в българския език са изолирано явление и засягат отделни 
чуждоезикови заемки. Имплицитна вариантност се наблюдава например 
при две по-нови названия за лица: джипи ‘общопрактикуващ лекар’ и ай-
ти ‘специалист по информационни технологии’. И двете думи са заемки 
от английски и се съотнасят с английски инициални абревиатури. Лекси- 
 



Граматични особености на най-новата субстантивна лексика в българския език 
 

 83 

кализацията на чужди по произход инициални абревиатури (т.е. превръ-
щането им в пълноценни лексеми с определена парадигма)14 в българския 
език е постепенен процес, който може да бъде съпроводен с колебания в 
графичния облик, а също така – както личи от посочените примери – и в 
родовата принадлежност. Неологизмът джипи функционира като същест-
вително от мъжки или от среден род (Велева/Veleva 2003: 70), а според В. 
Сумрова и М. Стойчева има употреба и като женскородов субстантив 
(Сумрова/Sumrova 2017: 34; Стойчева/Stojcheva 2020). Заемката айти се 
среща в употреби в мъжки и среден род. Основен фактор за възникването 
на родова вариантност в разглежданите случаи е противоречието между 
формата на съществителното (със завършек, характерен за група същест-
вителни от среден род) и биологичния пол на референта (мъж или жена) 
(Велева/Veleva 2004: 38; Сумрова/Sumrova 2017; Стойчева/Stojcheva 2020). 

Откриват се и отделни случаи на експлицитна вариантност при неоло-
гизми, срв. сетлист (м. р.) и сетлиста (ж. р.) ‘списък с музикални произ-
ведения, изпълнявани на концерт’, плейлист (м. р.) и плейлиста (ж. р.) 
‘списък с музикални произведения, излъчвани по радио или др.’, тарт (м. 
р.) и тарта (ж. р.) ‘вид френски сладкиш’.15 Може да се предположи, че 
вариантите тарт и тарта са резултат от морфологична адаптация при 
паралелно заемане от два различни езика – английски (tart) и френски 
(tarte). Появата на вариантите сетлиста (от англ. setlist) и плейлиста (от 
англ. playlist) пък по всяка вероятност се дължи на аналогия и семантично 
съотнасяне на втория компонент в структурата им с по-ранната заемка 
лѝста ‘списък’, която е СИ от женски род. Интересно обстоятелство при 
заемките плейлист и сетлист е това, че те проявяват едновременно два 
типа граматично вариране – по род и по форми за множествено число (вж. 
по-горе раздел 1.2.2.2.). Подобни колебания са показателни за неустойчи-
вия характер на неологичната лексика. 

4. Заключение 
Представеното изследване се ограничава само до субстантивната лек-

сика и няма претенции да проследява изчерпателно всички граматични 
особености на неологизмите от последните две десетилетия. Въпреки това 
разгледаните явления очертават някои актуални тенденции в определени 
сектори от българската граматична система, свързани със съществителни-
те имена. Анализът на най-новия лексикален материал илюстрира начина, 
по който измененията в съвременната лексика (отнасящи се не само до 
проявите на адаптиране на чуждоезиковите заемки към българската мор-
фологична система, но и до протичането на определени словообразувател-
ни и неосемантизационни процеси) може да доведат до граматична вари-
антност, до натиск върху съществуващата граматична норма и до възмож-
но преструктуриране в някои звена на граматичната система. Може да се 
каже, че лексикалната неологизация е потенциален стимул за иновации и в 
граматичния строй на езика. 
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най-полезните машини в земеделието. (Наука и общество, 2018, бр. 6); Мемите са народ-
ното творчество на дигиталната ера и съществуват единствено благодарение на сво-
бодното си разпространение. (Вестник К, 2019, бр. 6); Meme police – това е разпростра-
нена в интернет шега за специално подразделение на държавните органи, чиято задача е 
да контролира и проследява правилното използване на мемовете. (Стандарт, 2016, бр. 
8433). 

3 Срв. „Няма да отговарям на туитите и не мисля, че френският народ чака това от 
мен“. (Дума, 2018, бр. 223); Това означава писане на десетки и стотици статуси, съобще-
ния, постове, туитове – всеки ден. (Мениджър, 2014, бр. 4); Има ли обучение и развитие 
на нови умения, знания и колегиален опит, които учителите могат да споделят на общ 
език, да приложат заедно, да бъдат коучи един на друг? (сборник „Учителят прави учи-
лището“, Велико Търново, 2016); Сертифицирани са като професионални коучове. (Дента 
медика, 2019, бр. 4). 

4 При круиз ОПР/OPR 2012: 344 кодифицира формата с окончание -и. Откриват се оба-
че и употреби на формата с -ове, срв. Мечтаела е за скъпи пътешествия, за луксозни круи-
зове. (Агата Кристи. Сивият кон. Превод Жени Божилова. София, 1992). При суап в 
ОПР/OPR 2012 не е посочена форма за множествено число, но в писмената практика се 
срещат и двете форми, срв. Кредитните суапове са с по-голяма стойност от основния 
актив. (Класа, 2009, бр. 555); Развива се и базата за дериватни операции на паричния па-
зар като лихвените суапи. (Кеш, 2004, бр. 43). 

5 Още през 1985 г. Г. Венедиктов отбелязва, че приемането на окончание -ове се опре-
деля не от броя на сричките в съответните многосрични СИ, а от формата за множествено 
число на едносричните СИ, които изграждат втория им компонент (Венедиктов/Venediktov 
1985: 91). Днес към казаното бихме добавили, че ролята на аналогията се потвърждава и от 
„унаследяването“ на нетипични особености при двусрични съществителни, срв. коуч – 
коучове и лайфкоуч – лайфкоучове, бизнескоуч – бизнескоучове. 

6 Срв. Отделно имате и възможността за избор на сплитбордове. (Списание 360°, 
2011, бр. 10); Също така впечатляващ е ръстът на т.нар. дийпфейкове – технологии, поз-
воляващи с помощта на изкуствен интелект да се фалшифицират гласове и лица на хора 
във видеа. (от интернет); Уебблогове и YouTube са примери за нови медийни платформи. 
(Годишник на ВА „Г. С. Раковски“, Факултет „Национална сигурност и отбрана“, 2014, т. 
2); Блоговете, поддържани посредством мобилен телефон, се наричат моблогове. (Пара-
лели, 2010, бр. 40); Бектестове на оценките на ликвидния риск. (Държавен вестник, 2016, 
бр. 63); На традиционния базар посетителите ще имат възможност да хапнат от вкус-
ните къпкейкове. (Дума, 2014, бр. 206); Тартюф в спектакъла на Вук Торбица се възползва 
от всички практики на съвременните инфлуенсъри, лайфкоучове и др. (Литературен вест-
ник, 2019, бр. 38). 
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7 Срв. Чатботите се свързват с база от данни, за да се намери отговор на всяко едно 
запитване. (Годишник Студентско научно творчество. Том XLI. Бургас, 2020); Когато 
общувате с обслужващата ви финансова институция, чатботове контактуват с вас. 
(Икономика, 2019, бр. 7); Върху щампата има хаштаги #strong #power#kadirov. (Стандарт, 
2016, бр. 8446); Те откриват, че една тема се задържа в класацията на топ 50 на най-
популярните хаштагове за все по-кратко време. (Вестник К, 2019, бр. 27); Какво ще пред-
ставят изложителите? Ски екипировка, зимни кънки, ролери, скейтборди и лонгборди. 
(Животът днес, 2015, бр. 37); Полезен [сайт] като ориентир къде нещата евентуално ра-
ботят най-добре. Скимове, лонгбордове, неопрени, колело, въдица и един шах. (Списание 
360°, 2016, есен). 

8 Срв. Благодарение на оптимизирания софтуер неттопите ще са достатъчни за из-
пълнение в движение на неотложни задачи. (Аз-буки, 2011, бр. 15); Първият ни електро-
нен магазин отвори с продукти на Samsung – от бяла техника до екрани на компютри, 
неттопове. (от интернет); Компанията е преценила, че по-добра перспектива предлага па-
зарът на нетбуци. (Computer, 2009, бр. 1); HP превзема пазара на нетбукове с нови пред-
ложения. (от интернет). 

9 Вж. цитираните по-горе изследвания на М. Велева, Вл. Мурдаров, Б. Христов и др.  
10 Хронологизацията е според данните от РНДЗБЕ/RNDZBE 2001 и РНД/RND 2010. 
11 Срв. Samsung спира продажбите на лаптопи в Европа. (Класа, 2014, бр. 1861); Око-

ло масите, отрупани с микрофони, лаптопове и бумаги, тържествено седяха участници-
те с табелки с имената им. (Култура, 2004, бр. 26); Задължителните бодигарди... извине-
те, телохранители... (Софийски вестник, 2019, бр. 6); При пристигането ми на летището 
бодигардовете на кралското семейство ме чакаха с лимузина. (Паралели, 2009, бр. 36); 
Някои модели [автомобили] можеше да се видят само тук, но не и в шоурумите. (Утро, 
2019, бр. 8636); Колата влиза директно в шоурумовете на континента през септември. 
(Дума, 2008, бр. 172); Съпътстващата програма бе много интересна, а възможността за 
практически занятия, уъркшопи и различни курсове наистина привлича колегите. (Дента 
медика, 2019, бр. 2); Прави представяния, чете лекции, организира семинари и уъркшопове. 
(Култура, 2000, бр. 50–51). 

12 Срв. Той спи от 22 до 3, но ако към 3 му набутам един форнет, сигурно после няма 
да ми се буди така. (от интернет); В училище: солети със сусам и една форнета с топено 
сирене. (от интернет). 

13 Днес даже изядох едно форнети. (От интернет). 
14 Процесът на лексикализация на този тип нови заемки, произхождащи от английски 

инициални абревиатури, е разгледан от С. Колковска (Колковска/Kolkovska 2010). 
15 В сетлистата освен едноименното парче от новия албум обикновено забиват и хи-

товете си Turbo Lover, Breaking the Law. (Стандарт, 2015, бр. 7997); Сетлистът на кон-
церта включва лайв версии на най-големите хитове на групата. (19 минути, 2014, бр. 
1264); Всички тези занимания, от фитнеса до работа, са прекарани със слушалки на уши-
те и някой любим плейлист. (Капитал, 2010, бр. 20); В плейлистата им са шедьоври на 
класиката – мюзикъли, опера и оперета. (Земя, 2019, бр. 194); Любителите на нещо по-
така ще пробват плодовите тартове. (19 минути, 2016, бр. 1874); Тартата се пече в 
предварително загрята фурна. (Утро, 2016, бр. 7766). 
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