
ДИАЛЕКТНИ РАЗЛИЧИЯ 
            Сложните по своя характер различия между българските диалекти могат да бъдат категоризирани и 
представени в три основни рубрики. Описанието по-долу следва такъв модел. 

             В рубриката Фонетика се описва звуковата система на диалекта. Специално внимание е обърнато на 
застъпниците на основни старобългарски гласни, тъй като те очертават ясно разграничени ареали.  
             В рубриката Ударение се описват систематични различия в мястото на ударението в сравнение с 
книжовния език. 
             В рубриката Морфология се описват характерни отличителни черти на съществителните, 
местоименията и глаголите в сравнение с книжовния език. 

* * * * * * * * * * * * 

СЕВЕРОИЗТОЧЕН: ИЗТОЧНОБАЛАНСКИ:еркечки 

 Първоначално този архаичен диалект се е говорил само в две села разположени в най-източната 
част на Стара планина, близо до Черно море. Двете села, Козичино и Голица, се намират от двете страни на 
планинското било и спадат към различни административни райони (Голица е в община Долни Чифлик на 
Варненска област, Козичино е в община Поморие на Бургаска област). Името на диалекта произлиза от 
старото име на село Козичино – Еркеч. 

Географският обсег на диалекта се разширява значително през ХIХ век, когато жители на двете села 
се разселват около Поморие, Варна, Балчик и Добрич, като създават нови села или се заселват във вече 
съществуващи. Тези села, които запазват (или усвояват) еркечкия диалект, се разпознават лесно по 
характерната реч (най-вече широката гласна /ê/ а мястото на големия ер). 

 Еркечкият диалект обикновено се класифицира като балкански; Бояджиев го определя (заедно с 
подбалканските) като източнобалкански (Бояджиев 1981). Той обаче се свързва с най-малко една важна 
черта – застъпниците на ятовата гласна – и с мизийските говори (разположени на север) и с източнорупските 
(разположени на юг). Наред с това еркечкият е познат с уникалното си (според някои „екзотично“) звучене, 
дължащо се на гласните /ê/ и /å/, както и удължения изговор на ударените отворени гласни. 

 Този диалект е представен в сайта от двете първоначални села, Козичино (К) и Голица (Г), и от село 
Изгрев (И). Следва списък на особеностите на еркечкия говор, базиран на текстовете от трите населени 
места, представени в сайта. Примерите са взети от текстовете. 

Съкращения: с главна буква е означено населеното място, както е посочено по-горе; числото, което 
следва, показва номера на текста от това село (например К1 = Козичино 1, Г2 = Голица 2), а след 
многоточието е номерът на реда в текста, където посочената форма се появява. Отбелязваме, че в сайта има 
две села с името Изгрев. В сайта те са разграничени със съкращение, показващо в кой регион се намират. 
Описаното тук село Изгрев е в региона на Варна; в сайта то е означено като ИзгревВар. 

  

Фонетика 

• Ятовата гласна под ударение се явява като /’а/ пред твърда сричка и като /ʼê/ пред мека сричка (т.е. както в 
книжовния език, но с широко /ê/ предхождано от мека съгласна); в краесловието рефлексът е /’а/. 

 Примери: лʼа̀п (К1: 51), плʼа̀вǝтǝ (И2: 5), двʼа̀ (Г5: 22) // сʼềли (Г3: 175), бʼềhме (К1: 125), излềзе (И2: 
14) 

• Етимологичното я се развива по същия начин като ятовата гласна. 

 Примери: ча̀са (Г5: 16), венча̀ўǝт (Г3: 70) // тǝчʼềhме (К1: 30), шʼềйǝк (К1: 152), дǝмǝџʼềни (И1: 5), 
тǝпǝўџʼềри (К1: 91) 



• Големият ер, голямата носовка и в някои случаи малкият ер са се слели в ударени срички и са заместени с 
/ê/. 

 Примери за голям ер: дềш (Г3: 80), вǝзгềнǝhǝ (Г3: 157), бềчвите̏ (И1: 9) 

 Примери с голяма носовка: мềш:те̏ (К1: 152), пềтʼǝ (Г3: 164), мềчи (И1: 12) 

 Примери с малък ер: пềстǝр (Г5: 41), зềмнǝт (Г1: 9); лʼѐсну (К1: 36) 

   Това е по същество същата широка гласна, която се открива в Тетевен (западнобалкански), но в еркечки тя 
се изговаря по-широко и се явява много по-често.            

• Малката носовка се явява в ударени срички като /е/, включително след посталвеолни съгласни (т.е. липсва 
смесване на носовките). 

 Примери: зʼѐтʼе (Г5: 62), жѐтвǝ (Г3: 32) 

• Силабичните плавни съгласни са се развили като в книжовния език, но с гласна /ê/ вместо /ъ/. 

 Примери:дềрти (Г1: 2), крềстʼат (Г3: 51), трềгнǝли (Г5: 86); пềлʼним (И1: 6), бềлʼhите ̏(Г3: 174) 

• В ударени срички гласната /а/ е изтеглена назад до /å/, промяна, вероятно предизвикана от много широкото 
произношение на предната гласна /ê/, чието произношение е толкова близо до това на /а/, че навлиза в 
„аудитивното ѝ пространство“. Разликата между двете гласни се запазва с изтеглане на /а/ назад до /å/. 

 Примери: децå̀ (Г2: 15), сирå̀к (Г6: 27) 

• Гласната /и/ се заменя с / ʼу/ или /ü/ след посталвеолна съгласна; промяната е особено честа пред лабиална 
съгласна.  

 Примери: кумшу̀йа (Г2: 18), жувʼềйǝт (Г1: 3), жǜву (Г5: 5) 

   В глаголни окончания промяната се осъществява и след други съгласни. 

 Пример: hо̀дʼуў (Г3: 130) 

• Начално ударено /о/ често се замества с /ўо/. 

 Примери: ўо̀гǝнʼǝ (К1: 92), ўо̀сʼǝм (Г2: 15) 

• Често изпадане на неударени гласни. 

 Примери: вуйнѝсте ̏(Г5: 76), бу̀цте ̏(К1: 98) 

• Когато предходната съгласна е континуантна, тя често се удължава. Този процес, наричан тук „вокално-
консонантно сливане“, е особено чест при сонорните съгласни. 

 Примери: hǝрмå̀н:те ̏(Г3: 42), чʼѐтир: те ̏(Г5: 8), чʼѐл: ту (К1: 98), мềш: те ̏(К1: 152) 

• Съгласната /х/ е заменена от /h/ във всички позиции. 

 Примери: hу̀рка (Г3: 22), hрǝнềтǝ (К1: 53), придʼа̀h (Г3: 8) 

• Съгласната /ф/ редовно се заменя с /h/. 

 Примери: кǝрто̀hенǝ (Г5: 85), со̀hиа (Г5: 53), чу̀hт (К1: 8)  



• Меките съгласни може да се появяват в краесловие. 

 Примери: дʼѐсетʼ (Г2: 16), дѐнʼ (И2: 9), ўраhå̀нʼ (К1: 39) 

• Съгласната /л/ се палатализира пред меки съгласни. 

 Примери: ко̀лʼчʼето (Г5: 31), дềлʼгʼи (К1: 155) 

• Групата /дн/ е асимилирана в /нн/ 

 Примери: глå̀нни (Г5: 74), еннѝ (К1: 3), гу̀нна (Г4: 12) 

• Групата /мн/ се дисимилира до /вн/ 

 Примери: зǝпо̀ўнʼуў (Г3: 83), утềвнǝт (Г5: 69) 

• Съгласната /в/ се запазва само пред предни гласни. Тя се заменя с /ў/ пред непредни незакръглени гласни и 
изпада пред закръглени гласни. 

 Примери: вѝдел (Г5: 75), вѐшти (К5: 50), тревềтǝ (Г5: 54) // ўå̀ди (К1: 108), ўлå̀чим (К2: 2), ўрå̀чкǝ 
(Г5: 8) // кǝко̀ (Г2: 24), удềтǝ (Г3: 139) 

• Съгласната /й/ се заменя с /в/ след закръглена гласна. 

 Пример: стувʼа̀ (Г5: 3) 

  

Ударение 

• Ударението е неподвижно в плуралните форми на едносрични съществителни от мъжки род. 

 Примери: ўо̀лови (Г3: 88), мềжите ̏(К1: 143) 

• При двусричните съществителни от женски род ударението е отметнато само във формите за  множествено 
число. 

Примери: женå̀ (Г5: 36); свѝни (Г6: 37), о̀фци (И1: 23), бềлʼhите ̏(Г3: 174), жѐн:те ̏(3: 144) 

• Върху членът за множествено число често се появява вторично ударение; то се появява, макар и по-рядко, 
и върху члена за женски и среден род. 

 Примери: hǝрмå̀н:те ̏(Г3: 42), вуйнѝсте ̏(Г5: 76), ко̀зинта ̏(К2: 116), чʼѐл:ту̏ (К1: 98) 

• Клитични форми (кратки местоимения, възвратни частици, сегашни форми на глагола „съм“) получават 
ударение след съюзите „като“ и „ако. За това явление използваме термина „допълнително ударение“. 

 Примери: кǝт нѝ зǝкå̀рǝhǝ (Г5: 37), кǝт сề упруктʼѝ (К2: 11), кǝт сề рǝстʼềли (Г3: 104) // [в 
текстовете в сайта няма пример за „ако“] 

  

Морфология 

• Окончанието за множествено число е /-и/, но в няколко случая, всичките в Голица, се явява /-е/. 



 Примери: писå̀ри (Г3: 66), курба̀ни (Г3: 143), тǝпǝўџʼềри (К1: 91) // шма̀йзере (Г5: 38), камио̀не (Г5: 
26) 

• Във плурални на съществителни от мъжки род се явява членът /-то/, макар и рядко. 

 Пример: комунѝстету (Г5: 24) 

• Окончанието на съществителните от женски род под ударение съвпада с рефлекса на голямата носовка, в 
случая /ê/. Съществителни, означаващи лица, окончават на /-а/. 

 Примери: рǝкề (И1: 8), тревềтǝ (Г4: 54) // женå̀ (Г5: 36) 

   Тези форми са резултат от интересно развитието на българския език, който постепенно изгубва всички 
падежни окончания при съществителните. В предпоследния етап на този процес, съществителните от 
женски род са имали само две падежни форми (вместо наследените 7): именителна и т.н.казус генералис, 
който наследява формата на винителния падеж, завършваща в старобългарски с голяма носовка, и е бил 
използван за всички други значения. В този диалект старата именителна форма на /-а/ се е наложила като 
новата еднствена форма за единствено число за съществителните означаващи лица, докато казус генералис 
се е наложил като новата единствена форма за всички други съществителни от женски род. 

 

 • Някои нечленувани прилагателни се явяват в дългата си форми. 

 Пример: дру̀гий (Г3: 82) 

• Винителната форма на третоличното местоимение се използва като показателно местоимение. 

 Примери: нʼѐго дѐнʼ (Г5: 25), нʼѐгу пла̀т (К1: 143), нѐйа годѝна (Г3: 96) 

• Частицата “да” често изпада в отрицателните форми за бъдеще време. 

 Примери: нʼемǝ стѝгǝт (К1: 22), нʼемǝ ѝмǝ (К1: 26) // нʼѐмǝ дǝ уста̀не (Г4: 6) 

• При някои глаголи се използва имперфективизиращият суфикс /-га-/. 

 Примери: изнǝмʼа̀ргǝме (К1: 15), зǝпа̀лгǝ (Г5: 102) 
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