
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: МИЗИЙСКИ: гребенски (Гарван, Сребърна), съртски (Петров дол), капански (Петров 
дол) 

Големият североизточен ареал се състои от две големи групи – мизийска и балканска, – които имат 
общи черти, но и достатъчно различия, за да бъдат разгледани отделно, с обособени подгрупи във всяка от 
тях. Според Милетич мизийската група се простира до река Янтра на запад, в миналото дори до ятовата 
граница, основната изоглоса между западните и източните говори (Милетич 1903). Мизийските говори се 
делят на няколко подговора, които образуват относително малки острови, но по-голямата част от 
територията се определя просто като „мизийска“, без по-нататъшно деление  (вж. картата на Института за 
български език:  http://ibl.bas.bg//bulgarian_dialects/). Въпреки че няма една единствена обединяваща черта, а 
по-скоро черти, които се припокриват от регион в регион, без да покриват цялата територия, речта от 
региона се разпознава незабавно като мизийска. 

 Три от четирите острова в мизийските говори са представени в този сайт: селата Гарван (Г) 
и Сребърна (С) представят гребенския, Петров дол (Пд) представя съртския, а Дряновец (Д) – капанския 
говор. Следва списък на особеностите на трите говора, базиран на текстовете от четирите села, 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 С1 = Сребърна 1), а след многоточието е номерът 
на реда в текста, където посочената форма се появява. 

 

Фонетика 

• Ятовата гласна се явява в ударени срички като /ʼа/ пред твърда сричка. Пред мека сричка в съртския говор 
се явява /ʼê/, а другаде - /ʼе/. 

 Примери: мʼа̀сту (Пд1: 99), кулʼа̀нту ̏ (Д1: 25), лʼа̀ту (Г2: 24), млʼа̀ку (С2: 30) // нидʼѐле (С1: 104), 
бʼѐли (Г1: 48), гулʼѐми (Д1: 63) // нъмʼềри (Пд1: 33) 

   Етимологичното я навсякъде се е развило по същия начин като ятовата гласна. 

 Примери: венча̀вǝ (Г1: 59), исуша̀вǝш (С2: 55) // чершѐви (С1: 107), венчʼѐни (Г1: 70) // мълча̀на (Пд2: 
18), вършʼềчки (Пд3: 115)             

• Големият ер и голямата носовка се явяват в ударени срички като /ъ/ (за големия ер в члена за мъжки род 
единствено число вж. в рубриката Морфология). 

 Примери за голям ер: тъ̀кън (Д1: 17), дъ̀ски (Г1: 123), мъ̀книш (Пд3: 49) 

 Примери за голяма носовка: мъ̀кътъ (Д2: 69), пъ̀тʼ (Г1: 17, Пд1: 37), бъ̀ди (С1: 55) 



   Милетич смята „извънредно тъмното“ произношение на тази гласна, която става известна като „веларно 
ъ“, за една от главните особености на мизийските говори. Тази особеност днес е рядка. Интензивната 
теренна работа за Българския диалектен атлас (започнала през 50-те години) я открива само в едно населено 
място – Петров дол. В текстовете, записани за този сайт, тя съществува като факултативно алофонно 
стесняване на /ъ/ до /ɯ/. 

 Примери: кɯ̀шти (Пд2: 75); рǝскъ̀сǝли (Пд1: 91) 

• Малкият ер се явява в ударени коренни срички като /е/ или /ъ/, пред назална съгласна почти винаги като 
/ъ/. 

Примери: дѐнʼ (Д1: 60), лʼѐку (С2: 39), жʼѐним (Пд3: 86) // пъ̀сро (Г1: 48), зъ̀мниш (Д2: 52), зъ̀мǝт 
(С1: 56)  

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

 Примери: глʼѐдǝ (Д2: 22), зѐтʼу (С1: 94), шѐтʼǝ (Д1: 42), жʼѐтвǝтǝ (Пд: 7) 

• Извън ударение широките гласни се заменят със съответните им тесни гласни, т.е. неурадените /е/, /о/, /а/ 
се заменят съответно с /и/, /у/, /ъ/. Терминът за тази промяна е „пълна редукция на гласните“ 

 Примери: бʼеши (Д1: 8), врѐми (Г1: 21), усимна̀йси (Д1: 44) // удо̀лу (Г1: 21), удрʼѐжим (Пд3: 7) // 
глъвъ̀тъ (Д2: 11), клъннʼѝ (Пд3: 33)  

   В следударени срички, особено пред сонорни съгласни, неудареното /е/ се произнася като /ʼǝ/ или /ʼъ/. 

 Примери: вʼѐчʼǝр (Д2: 21), босѝлʼǝк (С1: 93), вʼѐсʼълу (Д1: 8), то̀пчʼǝнцǝ (Пд2: 34) 

• Гласната /и/ се заменя с / ʼу/ или /ü/ пред лабиална съгласна. Това е много отличителна черта на мизийската 
реч. 

 Примери: жʼуўо̀т (Д1: 74), утʼу̀ǝм (Пд1: 97), жʼувʼềи (Пд1: 20), бʼу̀ўа (С1: 105), зǝлʼу̀ўǝм (С1: 120) 

• В началото на думата ударено /о/ се заменя с /ўо/ 

 Примери: ўо̀цʼǝм (Д1: 23), ўо̀сʼǝм (Г1: 189) 

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

 Примери: чѐтри (Д1: 11), жѝтту (Пд3: 147), сѝтту (Г1: 179) // мǝга̀р:та̏ (Д2: 39), ма̀с:те ̏(Г1: 116), 
да̀р:ту (С1: 106) 

• Съгласната /х/ изпада в началото на думата; в други позиции се е заменена /ў/, /в/ или /ф/. Това е друга 
много отличителна черта на мизийската реч. 

 Примери: о̀дʼъ (Д1: 40), о̀ртǝ (С2: 155) // тʼа̀ў (Г1: 96), ма̀ўнъ (Д2: 46), бʼа̀ў (Д1: 23), зѐў (С2: 119) // 
о̀реви (С2: 8), ту̀ривǝ (Д2: 65), тъ̀рсивǝ (Г1: 168), сла̀гъвми (Пд2: 45) // нǝмʼѐрʼуф (С1: 34), ко̀жуфчʼету (Г1: 
7) 

 Изключение: снъъ̀ (Д2: 33) 

• Съгласната /ф/ е заменена от /в/ или /ў/. Пред гласната /у/ тя се заменя понякога с беззвучна билабиална 
фрикативна съгласна /φ/. 

 Примери: чǝршѐви (С1: 107) // суўръ̀тǝ (С1: 97) // φу̀сти (Г1: 123) 



• Съгласната /в/ изпада пред закръглени гласни и обикновено се заменя с /ў/ в други позиции (/ў/ може да се 
появи и пред закръглена гласна, но по-рядко). 

 Примери: пруо̀дими (Д2: 41), то̀йта (Д1: 53), ото̀р:но (Г2: 10), уто̀ренǝ (Пд1: 99) // о̀ўчу (Д1: 61), 
нѝўътъ (Д2: 22), ўръ̀штǝт (Г1: 157), ўѐче (Пд1: 54) // жʼуўо̀т (Д1: 74) 

• Меките съгласни може да се появяват в краесловието. 

 Примери: дѐнʼ (Д1: 60), пѐтʼ (Д1: 65), пъ̀тʼ (Г2: 17), дʼеситʼ (Пд2: 22) 

• Групата /дн/ е асимилирана в /нн/. 

 Примери: инна̀ (Д1: 59), пла̀нне (Г1: 145), клъннʼи (Пд3: 33) 

• Понякога се наблюдава протеза на гласната /и/ пред начална група съгласни. 

 Примери: исмъ̀квǝ (Г1: 68), искъ̀сўǝ (С2: 51) 

• Съгласната /т/ изпада в групата /стр/ в гребенски (Гарван и Силистра) и капански (Дряновец), но не в 
съртски (Петров дол). 

 Примери: сру̀въ (Д1: 124), сра̀ф (Г2: 29), сригъ̀т (С2: 2) // стръ̀ка (Пд2: 24)) 

  

Ударение 

• Отметнато ударение в плуралните форми на друсрични съществителни от женски род. 

 Примери: дъ̀ски (Г1: 123), сѐстри (С1: 76), гла̀ви (С2: 130) 

• 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: ма̀йкитʼе ̏(Д2: 16), пѝткитʼе ̏(Пд2: 34), дру̀гитʼе ̏(Г1: 173) // кулʼа̀нту̏ (Д1: 25), рѝз:та̏ 
(Г1: 173) 

  

Морфология 

• Плуралното окончание за мъжки род е /-е/, но се среща и /и/. 

 Примери: ǝйдучо̀ре (Г2: 28), миса̀лʼе (Пд2: 89), рǝко̀е (Пд3: 48), кумшѝе (Д2: 20) // мǝсу̀ри (С2: 124), 
свǝдба̀ри (С1: 67) 

 

• Има регионални различия при окончанието на съществителните от женски род под ударение. В гребенски 
(Гарван и Сребърна) и капански (Дряновец) то съвпада със застъпника на голямата носовка, т.е. /ъ/, докато в 
съртски (Петров дол) то е /а/. 

 Примери: глъвъ̀тъ (Д2: 11), ръкъ̀ (Г1: 69), стрǝнъ̀ (С2: 143) // гура̀та (Пд1: 24), вуда̀ (Пд2: 19) 

   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 гребенски и капански казус генералис се е наложил като новата 
единствена форма за единствено число, докато в съртски се е наложила старата именителна форма на /-а/. 

 

• Има регионални различия във формата на члена за мъжки род единствено число. В гребенски (Гарван и 
Сребърна) и капански (Дряновец) той е /-о/ (извън ударение /-у/), а във съртски (Петров дол) е /-ъ/. 

 Примери: мǝжо̀ (Г1: 5), зѐтʼу (С1: 67), дула̀пу (Д1: 17), то̀йу (Г1: 60) // прǝгъ̀ (Пд1: 31), збо̀ръ (Пд2: 
123), трѐтийъ (Пд(: 71) 

• Някои прилагелни се появяват в дължите си форми. 

 Примери: дру̀гий (Д1: 49), на̀ший (Д1: 71), шѐстий (Пд2: 5) 

• Лични местоимения се използват като показателни.  

 Примери: нʼегу дѐнʼ (Д1: 60), нѐгу бо̀п (С2: 181), та̀ў хо̀ра (Д1: 20), тѐ миса̀лʼе (Пд2: 89) 

• Има регионални различия при застъпника на голямата носовка в презентните окончания за първо лице 
единствено и трето лице множествено число на глаголи от второ спрежение. В капански (Дряновец) това е 
очакваната гласна /ъ/; в гребенски (Сребърна) това е по-преден алофон на /ъ/ или предната гласна /е/; в 
съртски (Петров дол) в тези окончания се явява гласната /и/. 

 Примери: дуйъ̀т (Д2: 39) // изгудʼẹ̀т (С1: 51), дǝрʼѐт (С1: 78) // крештѝт (Пд3: 135), върѝт (Пд3: 
43) 

• Вметнатият ер се запазва в цялата парадигма на еловите причастия. 

 Пример: дунѐсǝлǝ (Г1: 188) 

• Вместо предлога /в/ се използва /у/. 

 Примери: у то̀с момʼѐнт (Д1: 28), у да̀му (Г1: 109), у къ̀шти (Пд2: 74) 
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