
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. 

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

ЦЕНТРАЛНОРУПСКИ: РОДОПСКИ: велинградски: преходен (Сърница) 

Терминът  „велинградски“, използван тук за селата Сърница, Грашево и Света Петка, не е замислен 
като име на определена диалектна група. Той се отнася по-скоро да името на административния район и е 
избран по няколко причини. Утвърденият термин „чепински диалект“ се отнася общо до региона, но нито 
едно от селата в този сайт не е между седемте посочени като част от Чепино в класическото описание на 
този диалект (Милетич 1912: 8). Като географски термин „Чепино“ включва седемте села посочени от 
Милетич и още две, едно от които е Света Петка (Чанков 1958: 499). 

            В лингвистично отношение всяко от трите села в този сайт е близко до чепинския диалект, но и 
различно по особен начин. Въпреки че Грашево и Света Петка са географски по-близо до чепинската група, 
диалектът им е по-малко сходен с нея и се характеризира с черти, които го свързват с разложко-бабяшкия. 
Обратното, Сърница е географски по-далече от чепинската група, но има повече общи диалектни черти с 
нея. Нашето решение е да се групират трите села под административния термин „велинградски“, но 
Сърница да се опише отделно от Грашево и Света Петка.  

Следва списък на особеностите на диалекта на Сърница, базиран на текстовете от селото, 
представени в сайта. Примерите са взети от текстовете. 

           Съкращения: с главна буква е означено селото; числото, което следва, показва номера на текста 
(например С1 = Сърница 1), а след многоточието е номерът на реда в текста, където посочената форма се 
появява. 

 Диалектът на Сърница безспорно спада към родопските говори: вокалната му система се 
характеризира с най-важните черти, обособяващи родопските говори (тези черти са разгледани по-долу). В 
същото време той той стои настрана от сърцевината на родопските говори (както и чепинският говор), тъй 
като в него няма тройна система при определителния член и показателните местоимения. 

  

Фонетика 

• Ятовата гласна се явява в ударени срички като /ê/. 

 Примери: врềме (С1: 11), нềшту (С1: 13), дʼềте (С1: 180) 

• Етимологичното я има същия застъпник като ятовата гласна, т.е. /ê/ в ударена сричка. 

 Примери: убичʼềй (С1: 60), йềдене (С1: 70), увǝжʼềвǝт (С1: 143) 

     Сливането на ятовата гласна и етимологичното я е основна родопска черта. 

• Големият ер и голямата носовка се явяват в ударени срички като /ъ/. 



 Примери с голям ер: дъ̀шʼ (С3: 32), дъ̀ски (С4: 19), тǝкъ̀ф (С2: 81) 

 Примери с голяма носовка: съ̀деше (С1: 130), въ̀тре (С2: 9) 

•Малкият ер и малката носовка се явяват в ударени срички като /ʼъ/ (т.е. с мекост на предходната съгласна), 
макар и с някои изключения. 

 Примери с малък ер: лʼъ̀н (С2: 25), изпʼъ̀ниш (С2: 185) // тъ̀внуту (С4: 56), испѐниш (С2: 189) 

 Примери с малка носовка: мʼъ̀ку (С2: (12), гурʼъ̀штǝтǝ (С2: 51) // прʼѐждǝ (С2: 58), зʼѐтʼе (С1: 195) 

Сливането на четирите старобългарски гласни (двата ера и двете носовки) – с уговорката, че мекостта на 
предходната съгласна отличава двете предни гласни от двете задни – също е основна родопска черта. 

• Групата /чр/ + малък ер де явява като /чʼър/. 

 Пример: чʼъ̀рните (С2: 121) 

• Ударената гласна /о/ понякога се прознася като /ўо/. 

 Примери: прўо̀стǝ (С3: 21), ўо̀гънʼ (С3: 102) 

• Пред начално ударено /е/ се явява протетично /й/. 

 Пример: йѐлhǝ (С2: 99) 

• Често изпадане на наударени гласни. 

 Примери: вѝтте (С1: 191), зѝмме (С2: 55), сềк (С3: 25), тʼѐлве (С4: 14) 

• Меките съгласни може да се появяват в краесловие. 

 Примери: нǝза̀тʼ (С2: 180), ичумѐнʼ (С3: 52), ка̀лʼ (С4: 14) 

• Групата /мн/ се дисимилира в /мл/ в началото на дума и във /вн/ между гласни. 

 Примери: мло̀гу (С2: 147), тъ̀внуту (С4: 56) 

  

Ударение 

• Често се появява двойно ударение. 

 Примери: цѝгǝнкѝте (С2: 55), нѝкуга̀шʼ (С1: 89) 

• Ударението е отметнато в редица двусрични съществителни от женски и среден род. 

 Примери: по̀лǝ (С1: 193), йѐлhǝ (С2: 99), дʼềте (С1: 180), пла̀тну (С2: 10), дъ̀рву (С2: 185), въ̀же (С3: 
26) 

• Начално ударение във формите за първо лице единствено число сегашно време. 

 Пример: къ̀лнъ (С1: 133) 

• Начално ударение в императивните форми. 



 Пример: прʼѐди (С2: 128) 

  

Морфология 

• Плуралното окончание за съществителните от мъжки род е /-е/. 

 Примери: ка̀мǝнете (С2: 70), тру̀пʼе (С2: 3) 

• Членът за мъжки род единствено число е /-ъ/ след твърда и /-е/ (или /-ъ/) след мека съгласна. 

 Примери: лʼенъ̀ (С2: 10), цветъ̀ (С2: 83) // мъжʼъ̀ (С1: 22), зʼѐтʼе (С1: 195), фǝсу̀лʼе (С3: 90) 

• Членът за мъжки род множествено число е /-то/. 

 Пример: мǝжʼѐту (С2: 122) 

• Окончанието на съществителните от женски род под ударение съвпада с рефлекса на голямата носовка, в 
случая /ъ/. 

 Примери: глǝвъ̀тǝ (С3: 30), земʼъ̀тǝ (С3: 39) 

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 казус генералис се налага като новата единствена форма 
за единствено число, докато в редица други диалекти се налага старата именителна форма на /-а/. 

• Използва се диалектната форма „врит“ в значение ‘всички’. 

 Пример: фрѐд (С2: 139) 

• Страдателните причастия се образуват почти безизключително със суфикса /-т/. 

 Примери: ума̀чкǝт (С2: 204), въ̀рзǝту̀ (С3: 32), утво̀рʼети (С3: 151) 

 Изключение: умо̀крену (С3: 37) 

• В предикативна функция средният род се използва за обобщена референция към лица. 

 Примери: ко̀йту е по̀ пъ̀ргǝву (С3: 5), кǝкво̀ си сʼа̀лу, кво̀ си купа̀лу (С3: 115)  
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