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The subject of the study is microtropony from Western Bulgaria, formed by or with 
the participation of a hydrographic term. Of particular interest are words that refer to 
places with stagnant water, swamps, damp or muddy places. This is a small part of the 
water marking objects and water related objects, which are preserved in the Bulgarian 
hydronymy collected during the time. 

The aim of the study is to bring together this semantic vocabulary group and to 
summarize the complexity of facts by drawing conclusions about the origin, structure 
and word-formation method. For the fulfillment of this goal, the fowolling linguistic 
methods are applied – etymological, structural, word-formation also areal distribution of 
hydronymes. 
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Обект на изследване в този материал са микротопоними1, едносъстав-

ни или двусъставни, които пазят нарицателно с хидрографско значение, 
като по-конкретно ще бъдат анализирани имената, с които се назовават 
места със застояла вода, блата, влажни или кални места.  

Топонимизираните апелативи2 с хидрографско значение се отнасят към 
географската терминология. Това са т. нар. означения за води и свързани с 
тях обекти (вж. Мурзаев/Murzaev 1974: 22; Дуриданов/Duridanov 1963: 
191−215).  

При описанието на местните имена се използват етимологичният и 
ареалният метод, като се привеждат сведения за значението на хидрограф-
ските термини, тяхното разпространение и отражението им в изследваната 
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западнобългарска микротопонимия. Прилагат се и словообразувателен и 
структурен анализ, въз основата на които се правят изводи. 

Източници на изследване са публикуваните монографични топонимни 
изследвания от Западна България, изградената в секция „Приложна оно-
мастика“ Електронна база данни на българската топонимия и книгата на 
проф. Й. Заимов Българският водопис (Заимов/Zaimov 2012). 

Последователността, в която се разглеждат микротопонимите, е след-
ната:  

1. Микротопоними с участието на най-активните и най-разпростране-
ните в ареален аспект хидрографски термини; 

2. Микротопоними с участието на старинни хидрографски термини; 
3. Микротопоними с участието на заети от чужди езици хидрографски 

термини. 
 
1. Често ниски места със застояла вода се назовават с нарицателното 

блáто (от стб. áëàòî, прасл. *bolto)3. В микротопонимията са онимизира-
ни географските апелативи блàто, производното блá/т/це, блáке < бла-
т’е, блатище, изч. блатец; също бàлта4 и валта5. Тези географски тер-
мини образуват едносъставни и двусъставни имена, разпространени в 
цяла Западна България. Най-често назовават ниски места, където е 
имало блато или след дъжд се задържа вода. Нарицателното блáто често 
съдържа семантичния признак ‘покрит с растителност’, докато за вáлта 
е характерно семантично сближаване с валог, падина, долина; срв. зна-
чението ‘неголяма, къса и не много дълбока долина’ (Радом) (Чолева-Ди-
митрова/Choleva-Dimitrova 2009: 138); ‘ниско място със застояла вода 
(Мих, Берк, Ботевгр, Гоцед) (Михайлова/Mihaylova 1984: 83; Михайлова/ 
Mihaylova 1986: 62; Михайлова/Mihaylova 2008: 87; Иванов/Ivanov 1996: 
83); ‘мочур’ (Разл) (Попов/Popov 1979: 90)6. В микротопонимията на 
Разложко и Гоцеделчевско нарицателното блà/т/це е онимизирано със 
значение ‘ливада под вода’ (Попов/Popov 1979: 86; Иванов/Ivanov 1996: 
77). Терминът блàто е онимизиран в множество МИ в цяла Западна Бъл-
гария (Разл, Мих, Берк, Год, Радом, Белосл, Врач, Лом, Дупн, Брезн, 
Кюст); блà/т/це в 7 едносъставни микротопонима в Разл и Гоцед; блàке 
< блат’е в Ломско; изч. блатец ‘блатце’ (Кюст), изч. блатище (Кюст); 
бàлта се среща рядко в топонимията на Год, Дупн, Радом, Кюст и Пирд.  

Съществителното валта има сравнително широк ареал на разпрост-
ранение в югозападната микротопонимия и висока честота – среща се 
главно в едносъставни имена в топонимията на Брезн, Дупн, Радом, 
Кюст, Разл и Гоцед. Най-много са онимите в Гоцед. Среща се в следните 
форми: вàлта (Разл, Гоцед, Дупн, Брезн, Кюст), вàлтишче (Брезн), вал-
тàна, увелич. от валта (Кюст, Дупн), валчинка, умал. от валтина (Кюст), 
валтàр ‘място с валти (блата)’ (Дупн). МИ: Блáто/то/ (Лом); Червèното 
блàто, Блáщи, прил. от блато с -jьi (Мих) (Михайлова/Mihaylova 1984: 83); 
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Блáтцето, ливади под вода (Разл); МИ Бáлта (Год); Вáлтите (Разл); 
Валтината, Валтинката (Кюст); Валтáро, ниви (Дупн); Валтúните 
(Дупн). 

От корена мак-/макл- са образувани множество имена в Югозападна 
България. Географският термин мàклище ‘мочурливо място’ е запазен в 
едносъставни топоними, вж. МИ Мáкльище (Дупн); Мàклище (Кюст, 
Дупн, Радом, Брезн). Терминът е образуван от корен *makl- в гл. мàкам 
‘мокря’, стб. ìàêàòè, или от нариц. мàкло, мàкла ‘мокра земя’ и -ище 
(Чолева-Димитрова/Choleva-Dimitrova 2009: 290). В българските говори 
словообразувателният тип на -ище с деактивна мотивираща основа, т.е. 
имена със значение ‘място, което се характеризира с качество, посочено 
от мотивиращата основа’ като мокрúште ‘мокро’, е активен (Кяева/ 
Kyaeva 1989: 528). За съществуването на тези термини имаме податки и в 
македонската топонимия. Термините маклиште, макла и макло са 
запазени със следните значения: маклище ‘местност со млаки’; макла 
‘влажно место, млака’, МИ Макла и др.; малива земjа ‘вид леплива земjа 
од коjа се изработват стомни’ и макло ‘влажно место, млака’ (Видоески/ 
Vidoeski 1999: 87−88).  

От корен мак- â ãë. мàкам ‘мокря’ и наставка -ия е образувано земе-
писното нарицателно маклия ‘влажно, мочурливо място’ (Чолева-Димит-
рова/Choleva-Dimitrova 2009: 290). Името принадлежи към пласта МИ от 
редки живи думи в говорите. Онимизирано е в МИ от Югозападна Бъл-
гария: Маклùя, пасища (Радом), Маклùята, чешма и мочурливи ливади 
(Дупн). Имената с наставката -ия са непродуктивен словообразувателен 
тип в българската топонимия, срв. МИ Църцория, Бáрийа (Дуриданов/ 
Duridanov 1952: 140).  

Едни от най-активните и най-разпространени в ареален аспект са 
хидрографските термини млàка7 в значение ‘мочурливо място, мочур’ и 
мочур8 ‘блатисто, влажно място, покрито с трева; тресавище’. Топони-
мизирани са формите млàка, млàке, млàки, млàчище, млàкище, мла-
кашлък. МИ: Млака, мочур (Белоградчик), мочури в Годеч, Дебър, 
Сливница, Трън. Среща се в Белоградчишко, Белосл, Врач, Гостиварско, 
Дебърско, Кичевско, Луковитско, Монтанско, Охридско, Ресенско, Сво-
генско и др. МИ: Млàке, гора, Дебър – събират. от млàка; Млакèте, мочу-
ри (Год) (Заимов/Zaimov 2012: 383); Вùдулско млàкище в Белосл – от 
млàкище ‘голяма млака’ и др. (вж. подробно Заимов/Zaimov 2012: 383− 
384). 

Нарицателното мочур и производните му са активно топонимизира-
ни по цялото българско землище. Срещат се едносъставни и двусъстав-
ни микротопоними: мочурàк ‘голям мочур’ в Мочурàк (Год); Мочурàко 
(Монтана, Сандански) (Заимов/Zaimov 2012: 396); събират. мочурèто 
(Заимов/Zaimov 2012: 397); *мочурия ‘мочурлива местност’, от мочур и 
-ия: Мочурùя, мочури (Годеч) (Заимов/Zaimov 2012: 396). Вж. също  
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мòчор ‘мочур’, развито от *мòча с -ор в Мòчорете (Пазарджик) (За-
имов/Zaimov 2012: 396); *мочáра: Гòрна/Дòлна мочòра (Берк), срв. мò-
чарка ‘влажно място’ (Ресенско), от мочар, -ра и -(ь)ка в Широки мо-
чарки, Мочарката и др. (Заимов/Zaimov 2012: 395). Славянски паралели 
свидетелстват, че в МИ Шùроки мòчари в Ресенско се пази същ. мочàр 
‘тресавище, тресул’ (Геров); също Мочàрица, местност при Трън, от ВИ, 
от мочар, -а и -ица (Заимов/Zaimov 2012: 395); мочурúще ‘мочурливо 
място’: Мочурище (Берк); Попски мочуре (Врач); Мочурия (Год); Мочу-
ро, Мочурето, Рамните мочоре (Разл); Мочурляко, блатисти ливади 
край река Струма (Дупн); Мочурак (Год). 

В същия синонимен ред се нареждат следните хидрографски термини: 
изч. *мòча ‘мочур’, отглаг. същ. от ìîчèòè ‘мокря’, стб. ìî÷à ‘блато’, 

основата се среща в славянските езици: Мòченица, мочур (Брезн) (вж. 
Заимов/Zaimov 2012: 395); 

изч. *мòчало, развито от мòчам с основно значение ‘мокря’, с -ало, 
както бобот-àло от бобòтя; аналози в рус., словен., срхр., словаш., пол. 
език: Мòчало, дол (Брезн) (Заимов/Zaimov 2012: 394−395);  

изч. *мочàлище ‘мочур’: Мочàлища, Мочàлището, местност (Кюст); 
Мочàлище, гора (Кюст); планинска местност (Струга) (Заимов/Zaimov 
2012: 394); вж. и изч. *мочарник ‘тресавище, мочур’: МИ Мòчарник, 
ниви (Щипско) – основата се среща в рус, пол., словаш. топонимия (Заи-
мов/Zaimov 2012: 395); 

изч. мòчище ’влажно място, мочур’: Мòчище, равнище, от ВИ (Мел-
ник), паралели в словен., рус., пол. език. Вж. Примòчище (Брезн, Кюст, 
Соф, Трън), Примòчищата (Перн, Радом) (Заимов/Zaimov 2012: 396); 

изч. *мòчка, умал. от *мòча: Мòчката, ниви (Кюст) (Заимов/Zaimov 
2012: 396). 

В топонимията се регистрират термините примòчище, примòчища 
‘влажно, мочурливо място’ от стб. ìî÷¸ò¸, ìî÷© ‘мокря’, мочам ‘пикая’ 
(Дупн, Брезн); примòчляк ‘мочурливо място’ (Радом): Примòчище, При-
мòчляко – от *При мòчляко, членув. от мòчляк (Радом); Вучките примо-
чища, Примочището, мочурливи вади (Дупн). 

В този синонимен ред са хидрографските термини мокрèш, *мок-
решник, мокрил(о), мокрица, мòкрище. Вж. СелИ Мòкреш (Лом) – От 
*мòкреш ‘мокрица, мокро място’, аналози в срхр. и пол. език (Заимов/ 
Zaimov 2012: 387); Мокрешница, блатлива низина (Врач); мокрùца ‘мок-
ро място, мочур’ в МИ Мокрùците, мочури (Пазарджик), срв. мокрùчаво 
място, мокрùчова година (Пирд), СелИ Мокрица в Южна Албания и др. 
(вж. Заимов/Zaimov 2012: 387); мòкрище ‘мокро място’ в СелИ Мòкрище 
(Кавадарско), местност (Момчилградско) (Заимов/Zaimov 2012: 387). 
Изч. същ. *мòклеш ‘мокреш, мокро място, мокрица’ е запазено в МИ 
Мòкле по ВИ (Прилеп) и *моклишче ‘мокро място, мокрица’, от *мокло 
и -ишче в МИ Мòклишча (Прилеп) (Заимов/Zaimov 2012: 384). 
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В топонимията има множество имена, производни от съществителното 
каша, с които се назовават места с плитка подпочвена вода. Производен от 
каша е хидрографският термин ê€øêàëî, отбелязан в топонимната литера-
тура. Известно е, че наставката -ало е продуктивна в диалектите за об-
разуване на имена за места. Географското значение ‘кално място, мочур, 
тресавище’ е регистрирано в говора на Радомирско. Терминът е онимизи-
ран в МИ Кàшкало и Кàшкалото, образуван от корена на гл. кашкам ‘ка-
лям’, срв. срхр. кашкало (Чолева-Димитрова/Choleva-Dimitrova 2009: 242), 
регистриран е в диалекти от македонските области – кашкало ‘калливо 
место, мочурище’, МИ Кашало, Кашкалица, Кашкалнúко (Видоески/Vi-
doeski 1999: 72; Пjaнка/Pjanka 1970: 163). Запазено в топонимията на Ра-
домирско е и нарицателното кàшкалище със значение ‘кално място’. То 
лежи в основата на МИ Кàшкалище/Кашкàлище и е производно от съ-
ществителното кàшкало с наставка -ище, също широко разпространена във 
формациите nomina loci (Чолева-Димитрова/Choleva-Dimitrova 2009: 242). 
В западнобългарската топонимия се срещат и имена, образувани от на-
рицателното кàшница ‘мочурище, тресавище’: Кашàница (Берк); Кàш-
ница, заблатена низина (Врач). 

С близко значение е съществителното кишлък ‘мочурище, произв. 
от кùша’: Кишлъко, усойно място (Дупн). 

В изледването се открояват и следните хидрографски термини:  
тиня: Тùньище, долина, бара, тиня (Год); Тиня, мочур; Тинята, ниско 

място (Брезн); 
тресавище ‘мочурище’: Тресавище/Тресовина, низина с мочур и лива-

ди (Брезн); 
тресище ‘тресавище’: Тресишче, мочур (Брезн); 
*тресàчка < тресàк ‘тресавище, блато или свлачище’ и -ица: Тресàч-

ковица, гора и пасище, несигурно (Дупн) (Еленин/Elenin 2006: 454); 
тресуляк, събират. ‘тресавище’ от тресул, произв. от гл. треса + -як: 

Тресуляк, ниви и малко тресавище в равнина (Дупн) (Еленин/Elenin 2006: 
454); Тресуляко, мочурливи ливади (Радом); Тресуляк, низина (Брезн); 

тръсàк ’тръсище, мочурище’: Тръсако, долина с мочурище (Врач) 
(Николов/Nikolov 1997: 423); 

търсище ‘пресъхнало блато или мочурище, което се тресе и вгъва, 
когато се ходи по него’: Търсище, ливади (Берк) (Михайлова/Mihaylova 
1986: 140); Тръсището, дол с мочур и заблатен дол (Врач) (Николов/Niko-
lov 1997: 423); 

тръпка ‘мочур’ (Мих, Белосл, Врач), тръпляк ‘мочурище’ (Врач), с 
които се назовават мочурливи ниви и ливади: Крайната тръпка, Тръп-
ката (Мих) (Михайлова/Mihaylova 1984: 180); Тръпките (Белосл); тръпка 
‘блатлив извор, мочур, тръсище, място с плитка, едва сълзяща подпочвена 
вода’: Босова тръпка, Тръпката, Тръпченски дол, Тръпляка (Врач) (Нико-
лов/Nikolov 1997: 422−423). 
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2. В топонимията са запазени немалко изчезнали от езика ни нари-
цателни с хидрографско значение. Макар че вече бяха отбелязани няколко 
такива термина, в тази група те не се подлагат активно на топонимизация.  

Това са изчезналoто нарицателно *глиб9 ‘тресавище, кално място’, за-
пазено в югозападната топонимия в МИ Глибавица, Глибаница, от прил. 
*глибана и -ица (Кюст); Глибò (Дупн); Глибò (Банско), Глибовци (Петрич) 
(Заимов/Zaimov 1967: 59; Заимов/Zaimov 2012: 280). В македонските диа-
лекти откриваме географския термин глиб ‘блато; живака; затревено место 
с каллива почва, мека почва’ (Видоески/Vidoeski 1999: 41). 

Главно в Северозападна България е запазено и онимизирано изчезна-
лото от езика съществително *бърла ‘кална локва, място, което цапа’ (Си-
менов/Simeonov 1966: 132) от стб. áðíü¬ ‘кал, тиня, мочур’, запазено само 
в МИ Кошу брнье (Берк); Брънковица (Мих), За-брника (Пирдопско); СелИ 
Бреница (Белосл). За произхода на СелИ Бърля (Год) вж. подробно 
Сименов/Simeonov 1966: 132; Чолева-Димитрова/Choleva-Dimitrova 2002: 
104. Срв. изч. *бръняк ‘калище’, произв. от стб. áðüí¸¬ ‘кал, глина’ и  
-ица: Бр(ъ)нковица (Мих) (вж. Заимов/Zaimov 2012: 145). 

В микротопонимията на Югозападна България се открива и хидро-
графският термин буга ‘мочур, млака’ (Банско). За произхода вж. БЕР/ 
BER I: 86. Среща се в рус. диал. буга (’нисък речен бряг’), в срхр. и др. 
езици. В говора на Чепинско буга е със значение ‘мочур, блато, млака’: 
Дòрковска буга, Бугата (Чепинско); Срв. МИ Бýгата, пресушен и вече 
застроен мочур (Разл); МИ Бýга, центърът на Банско (Заимов/Zaimov 2012: 
150). 

 В Югозападна България се среща топоним от изчезналия апелатив 
*грез. Терминът е онимизиран само в едно МИ в Белослатинско: Грезнù-
ца, малка бара, по-рано тресавище. За славянските паралели вж. БЕР/BER 
I: 278; Мурзаев/Murzaev 1984: 162−163. Срв. Грèзен, равнище между водни 
ръкави (Пловдив) (вж. подробно Заимов/Zaimov 2012: 313). 

Смята се, че нарицателното ил10 ‘кал, тиня’ е запазено в микротопо-
ними Илта, извор в дебела почва (Брезн), Илотòп, мочур и следи от 
селище (Брезн). За семантиката на ил вж. БЕР/BER II 2012: 64. 

Изчезнали хидрографски термини, които принадлежат към старинния 
пласт лексика, са запазени в следните микротопоними: 

Молàк, рекичка в Год, в Зайчарско. – Изглежда от *молак, произв. от 
*мол ‘ров, яма, дупка’, с друга степен в мел от мèля, аналози в пол., 
словен., укр. език. (вж. подробно Заимов/Zaimov 2012: 388); вж. мул, 
мульче ‘кал, тиня’ в Под Мульче (Стружко) (Заимов/Zaimov 2012: 402); 

Едноосновни имена като Немолийа (Лом); Намолùя, извор във 
влажна падина (Брезн); Намолията и Немолия (Берк, Год), в основата на 
които е легнало изчезналото нарицателно *нàмол ‘мочур, тиня, кал, 
блато’ (Дупн, Брезн), *немолия – от намолия ‘тиня, кал, блато’ (Лом, 
Мих, Год, Брезн);  
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Мракàта, област по поречието на Струма в Радом. – От ВИ, от изч. 
*мракà ‘мочур, блато, блатиста местност’. Името има славянски паралели 
в топонимията (вж. Заимов/Zaimov 2012: 399; Чолева-Димитрова/Chole-
va-Dimitrova 2009: 315). 

3. В изследвания микротопонимен материал са онимизирани следните 
хидрографски термини, заети от чужд език, които участват в образуването 
на топоними главно от Източна България: 

азмак диал. ‘мочур, тресавище’ (Разл, Гоцед, Кюст). – Заемка от тур. 
azmak ‘мочур’. МИ: Азмàците (Разл); Езмака с дисимилация (Гоцед); 

алчак ‘вдлъбнатина; ниско блатисто място’ (Радом, Разл, Гоцед). – От 
тур. alçak ‘падина, валог’. МИ: Алчèго (Разл); Альчàга (Гоцед); 

батáк ‘мочур’ (Врач, Гоцед), батлак (Берк, Год, Самоковско, Кюст, 
Соф), батлъчка (Берк). От тур. batak, произв. от гл. batmak ‘потъвам’ 
(БЕР/BER I: 36); батаклък, от тур. bataklık ‘мочурище’, произв. от batak: 
Батaка (Гоцед); Батaк, Батаклyка, Батaкът (ДСДМ). Терминът не се 
онимизира като втора съставна част в двуосновни микротопоними;  

батлак ‘мочурище’. – От тур. batak ‘мочур’ с -лак по върбалак, храс-
талак, мочурлак (Умленски/Umlenski 2008: 58). Според Б. Симеонов веро-
ятно контаминация от тур. batak ‘тресавище, блато, блатисто място’ и ba-
taklik със същото значение (Год) (Симеонов/Simeonov 1966: 124): Батлак 
(Самок, Кюст, Соф, Год); Батлако (Кюст).  

Воднисти, влажни и мочурливи места се назовават с нарицателното 
герèн диал. ‘място, което се залива от вода и при изсъхване почвата му се 
напуква’. Топонимизира се често в МИ, образувано е от тур. geren ‘напу-
кана суха почва’. МИ: Герена (Мих); Герено (Берк); Гереня, Гереньо 
(Врач); Долен герен (Белосл); Гереница (Радом); Геренчето (Кюст).  

Влажни места в топонимията се назовават и с нарицателното гьол 
‘локва’; ‘блато, локва; голям извор, езеро’ в говора (Дупн) (Еленин/Elenin 
2006: 227). Среща се в Мих, Берк, Врач, Белосл, Радом, Дупн, гьолче в 
Разл, Гоцед, Дупн: Берберски гьол, Гешковите гьолове (Мих); Гьола (Бе-
лосл); Гьолчето (Разл); Гьолчетата (Дупн). 

 
ИЗВОДИ 

 
1. Старинни имена имаме в почти всички краища на Зaпадна България, 

като в количествено отношение се откроява топонимията на Югозападна 
България.  

2. Едносъставните имена изграждат значителен дял от топонимната 
микросистема. По-голяма част тях са с прости основи, т. е. от готови 
нарицателни, в случая хидрографски термини, без допълнителни словооб-
разувателни средства. Това са названия като Маклище, Маклия, Кашкали-
ще, Кашкало, Тресавище, Примочището, Примочляко, Мокриците, Мочу-
ра, Млаките, Буга, Глибо, Валтинката, Валтина. Най-много имена са об-
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разувани от апелативи с наставки -ище, -ица, -ало, -ина, среща се и ста-
ринна наставка -ия.  

3. Останалите едносъставни микротопоними са с производни основи и 
вероятно са резултат от многоетапен процес на онимизация чрез добавяне 
на наставка с топонимна функция. Това са имена като Блащи, Брънякови-
ца, Глибавица, Грезница, Мокрешница. Прави впечатление, че имената с 
топонимни наставки значително преобладават в югозападната българска 
топонимия.  

4. Старинните и изчезнали в говора хидрографски термини се топо-
нимизират основно в едносъставни микротопоними (с прости или произ-
водни основи), главно в Югозападна България. Това са имена като Глибов-
ци, Глибавица, Мокрешница, Молей, Намолия, Примочището, Тръсако, 
Маквище, Маклище, Мраката. 

5. Случаите, в които географският апелатив е онимизиран като втора 
съставна част в двусъставни имена, са основно при хидрографските тер-
мини, които спадат към общонародната лексика и са разпространени в 
топонимията на цяла Западна България – напр. блато, млака, мочур и 
производните им. Най-голям е броят на онимите с първи елемент прила-
гателно име (изконно или производно). Изключително рядко се регистри-
рат двусъставни микротопоними словосъчетания, в чиято първа част е лег-
нало хидрографско нарицателно, като напр. Мрàко пòле, широко равно 
плато – от първично прил. мрако, членув. от *мракъ ‘блатиста местност, 
мочур, тресавище’ с отмет на ударението (Дупн) (Еленин/Elenin 2006: 
348); Мочурави белиш, старо прил. от мочур (Мих); Тръпченски дол 
(Врач) и др.  

6. Прави впечатление, че хидрографските апелативи не се срещат в 
сложни по състав микротопоними. 

Макар разгледаните хидрографски термини, запазени в събраната през 
времето българска хидронимия, да формират една малка част от означе-
нията за води и свързаните с тях обекти, специалното проучване на струк-
турните и словообразувателните особености на изследваната семантич-
на група микротопоними позволява да се осветлят техните връзки и аре-
алното им разпространение.  

 
БЕЛЕЖКИ / NOTES  

 
1 Терминът микротопоним възниква по аналогия на термини като микроланд-

шафт, микрорелеф, микрофлора, микрорайон и други в края на 50-те години на 
XX век. Микротопоним е „название на малък географски обект, който има тясна 
сфера на употреба, функционира само в пределите на малка територия, известен е 
само на тесен кръг хора“ (Чолева-Димитрова/Choleva-Dimitrova 2002: 23). Вж. 
подробно Данчева 2012: 270–292. 

2 Част от едноосновните (еднокоренните, или простите) микротопоними са въз-
никнали от прехода на апелатив (нарицателно съществително или прилагателно) в 
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местно име (Суперанская/Superanskaya 1973: 113−118; Суперанская/Superanskaya 
1978: 5−33). В ономастичната наука този процес е известен като топонимизация. 
Случаите, когато местно име се образува в резултат на преминаването на антропо-
ним, топоним, хидроним или ойконим в местно име, се наричат трансономизация 
(Чолева-Димитрова/Choleva-Dimitrova 2002: 24). 

3 Блàто, от стб. áëàòî ‘заблатена ливада’, прасл. *bolto (БЕР/BER I: 54). 
4 Нарицателното бáлта е от рум. baltă, заето от стб., валта е заето от нгр. 

βάλτη, βάλτον – то е заемка от стб. áàëòî, по късно áëàòî. От новогръцки е заето в 
турските говори (БЕР/BER I: 54, 115). 

5 Вáлта ‘мочур’ заета е от новогр. βάλτη, βάλτον, а новогр. дума е заета от стб. 
áàëòî, по-късно áëàòî. От нгр. е заето в турските говори (БЕР/BER I: 54, 115). 

6 Срв. ‘ниско място със застояла вода, обрасло с растителност’; ‘ливада, 
поляна’ (Банско); вàлта ‘мочур’ (Слоунско, Петричко, Мелнишко, Гоцед); вал-
тùна ‘голяма валта’ (Кюст) (БЕР/BER I: 54, 115). 

7 Млака нар. ‘мочурливо място, мочур’ (БЕР/BER IV: 158−159). 
8 Mочур ‘блатисто влажно място, покрито с трева; тресавище’. – Произв. от 

*mačь (вж. мочь), *mačiti, mačą (вж. моча) и наст. *-urъ>*-ур (БЕР/BER IV: 266− 
267). 

9 Глиб ‘кал, търсей, място с трева, под което почвата е измита, та се тресе, 
когато се върви по нея’ (Банско). Произв.: глùбам ‘газя из кал’, глùбавица ‘много 
кално място’ (Банско) и др. Срхр. глûб, пол. диал. glipki ‘клисав (хляб)’, glibiel 
(старо) ‘тресавище, пропаст’, сродно с глùна (вж. БЕР/BER I: 249).  

10 Ил ‘тиня, утайка; хлъзгаво място’ (БЕР/BER II: 64). 
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СЪКРАЩЕНИЯ / ABREVIATIONS 
 
Белосл – Белослатинско  МИ – местно име 
Берк – Берковско  Мих – Михайловградско 
Ботевгр – Ботевградско  нариц. – нарицателно 
Брезн – Брезнишко нар. – народно 
вж. – виж  наст. – наставка 
ВИ – водно име нгр. – новогръцки 
Врач. – Врачанско  Перн – Пернишко 
гл. – глагол Пирд – Пирдопско 
Год – Годечко прасл. – праславянски 
Гоцед – Гоцеделчевско прил. – прилагателно 
диал. – диалектно произв. – производно 
др. – други Пр – прякор 
ДСДМ – Долна Струма, Долна Места Разл – Разложко 
Дупн – Дупнишко Радом – Радомирско 
изч. – изчезнало РИ – родово име 
Кюст – Кюстендилско рус. – руски 
ЛИ – лично име Самок – Самоковско 
Лом – Ломско СелИ – селищно име 
словен. – словенски същ. – съществително 
Соф – Софийско Трън – Трънско 
срв. – сравни тур. – турски 
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срхр. – сърбохърватски укр. – украински 
стб. – старобългарски умал. – умалително 
събират. – събирателно членув. – членувано 
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