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ПРеДгоВоР

Сред задачите и задълженията на езиковедите особено място заема изу-
чаването на българското словно богатство с оглед представянето му в 

лексикографски справочници. Неслучайно най-представителният едно томен 
Български тълковен речник, издаден през 1955 г., е изработен от автор-
ски колектив, в който участват четирима университетски преподаватели – 
Л. Андрейчин, Ив. Леков, Ст. Стойков и Цв. Тодоров. Преиздаван многократ-
но, от 1994 г. този речник се предлага в допълнено и преработено от Димитър 
Попов издание, без да представлява вече „единствен еднотомен тълковен реч-
ник на съвременния български език“, въпреки че включената в него лексика е 
израз на стремежа „да се събере и изтълкува в достатъчна пълнота лексиката от 
всички пластове на съвременния ни език“. 

Сред предлаганите днес еднотомни речници не липсват и тълковни, като 
съвсем основателно никой не е насочен към „пълно“ или „цялостно“ предста-
вяне на лексиката. Много от тях са адресирани към по-младото поколение, по-
специално към учениците, т.е. носителите на българския език, които изграж-
дат отношението си към родния език и езиковата си култура. В предлагания 
нов лексикографски справочник, в който е включен издаденият Български 
тълковен речник („Хермес“, 2004), са обхванати новите думи и значения, обо-
гатили лексикалния състав на езика ни в последното десетилетие. Като едното-
мен, тълковният речник не си поставя задачата да отрази в пълнота словното 
богатство на българския език. Така в него не са включени рядко употребявани 
остарели и диалектни думи, които не се срещат в речта на всички носители на 
езика, но биха намерили място в многотомен тълковен речник. Не са взети под 
внимание оказионалните думи и значения, а също и индивидуалните употреби, 
тясно зависими от контекста.

Ако трябва да се определят „хронологичните граници“ на включената лек-
сика, те определено се свързват с термина съвременен български език, чиито 
носители са представители на съжителстващите днес различни поколения. 
По-възрастните от тях знаят и употребяват много думи – остарели, непознати 
и „излишни“ за по-младите, в чиято реч активно присъства лексика, свързана 
със съвременните средства за комуникация и информация, с промените, обу-
словени от глобализацията в обществено-икономическия живот и интерна-
ционализацията в езика. 

Включването на думи от т.нар. пасивен речник има особено значение за 
усвоя ване и разбиране на българското словно богатство и най-вече за правил-
ното му използване в речта, т.е. за изграждане на по-висока езикова култура. 
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Посочването на стилистичната маркираност на думите (ирон., книж., не
одобр., поет. и др.) както и на характеристиката, свързана с мястото им в лек-
сикалната система (диал., ист., ост., разг., спец., техн. и др.), е съобразено с 
изискванията на съществуващата нормативност в лексикалната система като 
израз на нейния динамичен характер.

Тъй като словникът на Речника обхваща преди всичко лексиката на кни-
жовния български език, в него не се включват диалектни лексикални единици 
с ограничен ареал на разпространение. 

Стремежът към точно, но не многословно тълкуване на заглавните думи 
обуславя ограниченото посочване на илюстративен материал. Примери от 
произведения на художествената литература и от фолклора не са включени 
не заради обема на еднотомния речник, а заради специалната им функция и 
предназначение при изграждане на художествения стил. Посочени са приме-
ри от разговорната реч, които дават възможност да се илюстрира контекстово 
обусловеното значение на т.нар. служебни думи, а също и при отделните значе-
ния на многозначните думи. 

Речникът е полезен и необходим за всички носители на българския език, 
които имат отношение към правилното разбиране и точното използване на не-
говото словно богатство. 

Василка Радева



стРУктУРа  
на РечникоВите статии

По своя характер Речникът е тълковен и не цели даването на универсални и 
енциклопедични знания. Това обуславя структурирането на речниковите 

статии и начина на тълкуването на лексикалните значения. 
Изписването на заглавните думи и оформянето на тълкуването им са из-

цяло съобразени с изискванията на Официалния правописен речник на бъл
гарския език (2012). На неговите предписания е подчинено и отбелязването 
на ударенията, без да са разграничени главните и второстепенните при слож-
ните думи. Запазено е съобразяването дори при случаите с непоследователно 
означаване на ударенията, срв. психоанàлиза и псЈхоаналитЈк, прàбàба и 
прàбългарин и др. 

Израз на съобразяването с Официалния правописен речник на българския 
език по отношение на слятото и разделно писане е приемането на една от две-
те посочени възможности (напр. òфистèхника и òфис тèхника). Приемането 
на слятото писане е не само семантично мотивирано, но и обуславя включва-
нето на сложните думи в речника като лексикални единици (бЈзнесцèнтър, 
нàркодЈлър и пр.). 

Кратката граматична характеристика на съществителните имена се из-
черпва с посочване на родовата принадлежност, а при останалите части на реч-
та е посочено категориалното им значение – прил., предл., част. и т.н. 

Еднаквите по своята основа съществителни, оформени с различни слово-
образувателни морфеми, са включени в една речникова статия, тъй като семан-
тиката им се тълкува еднозначно, напр. стотàрка и стотàчка ж. 1. Столевова 
банкнота. 2. Сума от сто лева.

Oбединени са и съществителните от мъжки и от женски род, които озна-
чават лица и са с еднаква основа, напр. сомелиèр м. (фр.) и сомелиèрка ж. 
Специалист(ка) по вина и спиртни напитки. По този начин се улеснява тълку-
ването им, а използването на речника е по-лесно и удобно. 

Специално се посочва употребата на някои съществителни имена само във 
форма за единствено число, напр. импòрт м. без мн. 

Еднаквите по значение прилагателни имена, образувани с различни фор-
манти, също се включват в една речникова статия, напр. срамежлЈв и срамлЈв 
прил. Който изпитва и изразява срам; стенобЈтен и стенобòен прил. Който е 
предназначен за разбиване на стени.

Граматичната характеристика на глаголите включва видовото им значе-
ние и преходността. Глаголите, които образуват видова двойка, са обособени 
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в една речникова статия (затвàрям несв., затвòря св.), а тези, чиято семантика 
изисква местоименията си или се, са определени като непреходни. 

Тъй като тълкуването на думите е насочено и към правилната им употреба 
в речта, част от глаголите, включени като заглавни думи, са във форма за 3 л. 
ед.ч.: окози се, коти се, окучи се и пр., с което се различават от съответните 
словоформи, включени в новоиздадения правописен речник – окозя (се), -иш, 
котя (се), -иш, куча (се), -иш и др. 

С форми за 3 л. ед.ч. са включени и глаголи като никне, покълни, различ-
ни от формите никна, -еш, покълна, -еш в правописния речник. Различието се 
обуславя от отсъствието на инфинитив в българския език, а предпочитането 
на третоличните форми се предопределя от семантиката и употребата им. Това 
отклонение от традицията, установена в лексикографската практика, улеснява 
оформянето на по-логично тълкуване. 

Тълкуването на думите е кратко, със стремеж към точно представяне на 
лексикалното значение. При многозначните думи на първо място се посочва 
основното значение, от което са изведени производните.

Без да се представят и тълкуват самостоятелно, производните думи се 
включват в речниковата статия на съответната произвеждаща, от чиято се-
мантика се извежда закономерно словообразувателното им значение, напр. 
лòвък прил., лòвкост ж.; морàл м., морàлен прил., морàлност ж. В речника 
не са включени и тълкувани наречията, които се извеждат от формата за сре-
ден род на прилагателните (весело, светло, пъргаво и пр.), както и отглаголните 
съществителни с наставка -не (носене, ходене, мислене). Тяхната словообразу-
вателна мотивация еднозначно и достатъчно пълно определя лексикалното им 
значение. 

Тъй като в лексикографската практика доста непоследователно се разгра-
ничават характеристики като „диалектно“ и „областно“, „народно“ и „просто-
народно“, а също и „просторечно“, стилистичната характеристика на думите е 
максимално обобщена, като предимно са използвани определенията разговор
но и неодобрително. Лексикални единици, които се определят като „нежела-
телни“, „вулгарни“, „жаргонни“ и пр., не са включени в речника. Тяхната упо-
треба би трябвало да се ограничава, а не да се популяризира чрез включването 
им в справочник, адресиран към по-широк кръг читатели. Това има отношение 
и към въпроса за изграждане на езикова култура и не означава, че тази лексика 
няма място в многотомен или в по-пълен тълковен речник. 

Много рядко се посочват синонимни по значение думи, и то предимно при 
тълкуване на заетите чуждоезикови лексикални единици. 

След граматичната характеристика в речниковата статия се отбелязва про-
изходът на чуждите думи, като в отделни случаи се посочва езикът посредник: 
долàп (пер.тур.).



библиогРаФиЯ 

Български етимологичен речник. Отг. ред.: Георгиев, Вл., Ив. Дуриданов. Изд. 
на БАН. T. I–VI. София, 1971–2002.

Български тълковен речник. Андрейчин, Л., Л. Георгиев, Cm. Илчев, Н. Костов, 
Ив. Леков, Cm. Стойков, Цв. Тодоров. I изд. 1955, II изд. 1963, III изд. 1973, 
IV изд. доп. и прераб. от Д. Попов. Изд. „Наука и изкуство“. София, 1994.

Български тълковен речник. Радева, В. Изд. къща „Хермес“. Пловдив, 2004, 
823 с.

Корективен речник на чужди думи в българския език. Авторски колектив. УИ 
„Св. Климент Охридски“. София, 2012, 173.

Нов правописен речник на българския език. Отг. ред.: чл.кор. ст.н.с. I cm. 
Валентин Станков. Изд. „Хейзъл“, София, 2002.

Нови и най-нови думи в българския език. Антонов, Н. Изд. „Пеликан Алфа“. 
София, 1994.

Отименна лексика в словника на българския език. Енциклопедичен речник 
на производни от собствени имена. Парашкевов, Б. Изд. „Изток-Запад“. 
София, 2011, 404 с.

Официален правописен речник на българския език. Авторски колектив. БАН, 
Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“. Изд. „Просвета – 
София“ АД. София, 2012.

Речник на българския език. Авторски колектив. БАН. T. I–XIII. София, 1977–
2008.

Речник на новите думи и значения в българския език. Пернишка, Ем., Д. 
Благоева, С. Колковска. Изд. „Наука и изкуство“. София, 2001.

Речник на новите думи в съвременния български език. Бонджолова, В., Ан. 
Петкова. Изд. „Слово“. Велико Търново, 1999.

Речник на новите думи в българския език (от края на ХХ и първото десетилетие 
на ХХI в. Е. Пернишка, Диана Благоева, Сия Колковска. Изд. „Наука и изку-
ство“. София, 2010, 513 с.

Речник на съвременния български книжовен език. Гл. ред. Cm. Романски. БАН. 
София, т. I A–K 1955, т. II Л–П 1957, т. III Р–Я 1959.

Речник на чуждите думи в българския език. Отг. ред. Ст. Илчев. Изд. на БАН. 
София, 1982, 1016 с.

Речник на чуждите думи в българския език. Пашова, Г., Б. Наймушин, Б. Велева. 
Изд. къща „Хермес“. Пловдив, 2001.

Съвременен тълковен речник на българския език с илюстрации и приложения. 
Отг. ред. Cm. Буров. II прераб. и доп. изд. Изд. „Елпис“. София, 1995.

Универсален енциклопедичен речник. т. 1–2. Касабов, Ив., Кр. Симеонов. Изд. 
къща „Свидас“. София, 1999–2003.



съкРаЩениЯ

австрал. – австралийски
ам. – американски
англ. – английски
ар. – арабски
арх. – архаично
афр. – африкански
безл. – безлично
белг. – белгийски
браз. – бразилски
вин. – винителен (падеж)
воен.  – военно
възвр. – възвратен (глагол, 

залог)
гр. – гръцки
диал. – диалектно
евр. – еврейски
егип. – египетски
ед. – единствено число
език. – езиковедски
еским. – ескимоски
ж. – съществително име 

от женски род
жарг. – жаргонно
зват. – звателна форма
знач. – значение
инд. – индийски
индиан. – индиански
upoн. – иронично
исл. – исландски
ист. – историзъм
ит. – италиански
келт.– келтски
кит.– китайски
книж. – книжно
л. – глаголно лице

лат. – латински
м. – съществително име от 

мъжки род
малай. – малайски
мат. – математически
мед. – медицински
межд. – междуметие
мекс. – мексикански
мест. – местоимение
мн. – множествено число
напр. – например
нгр. – новогръцки
неизм. – неизменяемо
нем. – немски
неодобр. – неодобрително
несв. – несвършен вид
нечл. – нечленувано
нидерл. – нидерландски
нлат. – научен латински
норв. – норвежки
нпрех. – непреходен глагол
нрч. – наречие
обикн. – обикновено
ост. – остаряло
перс. – персийски
перуан. – перуански
повел. – повелително
поет. – поетично
пол. – полски
полинез. – полинезийски
порт. – португалски
прабълг. – прабългарски
предл. – предлог
прех. – преходен глагол
прил. – прилагателно име

разг. – разговорно
рум. – румънски
рус. – руски
санскр. – санскритски
св. – свършен вид
сз. – съюз
сказ. – сказуемо
сканд. – скандинавски
собств. – собствено
спец. – специализиран
ср. – съществително име 

от среден род
субст. – субстантивирано
събир. – събирателно
сьчет. – съчетание
съществ. – съществително 

име
тиб. – тибетски
тунг. – тунгуски
тур. – турски
тюрк. – тюркски
унг. – унгарски
фин. – фински
фр. – френски
циг. – цигански
цслав. – 

църковнославянски
ч.– число
част. – частица
чеш. – чешки
числ. – числително име
швед. – шведски 
юр. – юридически
якут. – якутски
яп. – японски



а1 ср. без мн. Първата буква от българска-
та азбука. G От а до я – отначало до-
край.

а2 сз. 1. Съпоставителен: а) за изразяване 
на различие. Сутрин закъснява, а вечер 
рядко се връща навреме; б) за свързва-
не на едновременни действия. Всички 
очакват отговор, а тя продължава 
да мълчи. 2. Противопоставителен. За 
свързване на действия и мисли, които 
взаимно се отричат. Не се борим, а се 
примиряваме. 3. Присъединителен. 
За изразяване на последователност. 
Мръкна се, слънцето се скри, а малко
то селце притихна.

а3 част. 1. За подкана и подбуда. Ще ми 
кажеш ли, а? 2. За изясняване на не-
разбрани думи. Кой се върнал? А, кой 
си дошъл? 3. За потвърждение и одо-
брение. А, добре, разбрахме се. 4. За 
ирония и закана. А да видим, докога ще 
те търпят.

a4 межд. 1. За неувереност при питане. Ще 
му ги подариш, а? 2. За насърчение и 
предизвикване. А кажи му де. 3. За за-
кана, раздразнителност. А ме остави 
сега. 4. За учудване и изненада. Аa, 
така няма да се разберем. 5. За досе-
щане. А да, вярно, че обещах.

а – а  сз. Съотносителен. За последова-
телност на две противоположни, но 
вътрешно зависими възможности. А 
му кажеш, а всички са разбрали.

а пък  сз. За подсилено противопоставя-
не. Беше обещал, а пък после отрече.

а- Представка в прилагателни за означа-
ване ‘отсъствие на признака’: алоги
чен, аморален, анормален, асинхронен, 
атонален.

абˆ ж. (ар.-тур.) 1. Домашен груб вълнен 
плат. 2. Горна мъжка дреха от такъв 
плат. аб˜н прил.

абаджЈя м. (от тур.) Лице, което шие и/
или продава дрехи от аба. абаджЈй
ски прил., абаджЈйство ср.

абажІр м. (фр.) Декоративно покривало 
на лампа за насочване на светлината и 
предпазване на очите.

абанĄс  м. без мн. Черно твърдо тропи-
ческо дърво, от което се изработват 
мебели; Diospyrus ebenus. абанĄсов 
прил.

абˆт  м. (лат.) 1. Игумен на католически 
мъжки манастир. 2. Католически све-
щеник. абˆтски прил.

абˆтство ср. 1. Католически манастир за-
едно със собствеността. 2. Длъжност 
на абат.

абдикˆция ж. (лат.) 1. Отказване на мо-
нарх от престол. 2. Отказване от пра-
ва, задължения и отговорност.

абдикЈрам несв. и св. нпрех. Отказвам да 
изпълнявам своите задължения.

абзˆц м. (нем.) 1. Празно място пред нов 
ред на текст. 2. Част от текст между два 
нови реда.

абитури˜нт м. (лат.) и абитури˜нтка ж. 
Лице в последния клас на гимназия 
(средно училище). абитури˜нтски 
прил.

абонам˜нт м. (фр.) 1. Право за получава-
не или ползване на нещо за определен 
срок. 2. Предплатена сума за такова 
право. абонам˜нтен прил.

абонˆт м. (фр.) и абонˆтка ж. Лице, або-
нирано за нещо.

абонЈрам несв. и св. прех. Записвам або-
нат. ~ се нпрех. Ставам абонат.

абордˆж  м. (фр.) Плътно приближаване 
до неприятелски кораб, за да се преми-
не в него и да се води бой.

абориг˜н  м. обикн. мн. (лат.) 1. Пър-
воначални жители в дадено място; 
тузем ци. 2. Изостанало в своето 
развитие население. абориг˜нски 
прил.

абĄрт м. (лат.) Преждевременно прекъс-
ване на бременност.

абортЈрам несв. и св. прех. и нпрех. Правя 
аборт.

А
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абрˆзия  ж. (фр.) 1. Рушене на брега 
от действието на морските вълни. 
2. Изстъргване на заболяла тъкан от 
орган или на зъбен камък.

абревиатІра ж. (ит.) 1. Съкратени слож-
ни названия или думи в текст: ДДС – 
данък добавена стойност; ДСК – 
Държавна спестовна каса. 2. В нотен 
запис – знак за съкращаване на повто-
рени тонове, тактове или откъси.

абсолв˜нт  м. (лат.) и абсолв˜нтка  ж. 
Лице, което завършва висше образо-
вание. абсолв˜нтски прил.

абсолЅтен прил. 1. Приет сам за себе 
си, неограничен и независим от друго 
нещо. 2. Изцяло проявен, в пълнота. 
Абсолютна тишина.

абсолютизЈрам  несв.  и  св. прех.  Пре-
връщам нещо в безусловен факт.

абсорбˆтор м. Кухненски апарат за улавя-
не на изпаряващи се вещества и газове.

абсорб˜нт м. (лат.) Вещество, което по-
глъща.

абсолютЈзъм м. (фр.) без мн. Държавно 
управление с еднолична и неограниче-
на върховна власт.

абсĄрбер м. (нем.) 1. Устройство за ула-
вяне и задържане на изпаряващи се ве-
щества и газове. 2. Абсорбатор. 

абсорбЈрам несв. и св., прех. Поглъщам, 
всмуквам вещества.

абстрˆкция ж. (лат.) 1. Мислено отделя-
не на съществените свойства на пред-
метите и явленията. 2. Обобщено по-
нятие, изградено чрез отделяне на съ-
щественото. абстрˆктен прил.

абстрахЈрам  несв. и св. прех. Мислено 
отделям и обобщавам съществено-
то от несъщественото. ~ се нпрех. Не 
вземам предвид. Абстрахирам се от 
създаденото мнение.

абсІрд м. (лат.) Нещо безсмислено; явна 
глупост. абсІрден прил., абсІрдност 
ж.

абсц˜с м. (лат.) Гнойно възпаление с оток.
абсцЈса  ж. (лат.) Разстояние на точка 

върху хоризонталната ос в равнината 
до ординатната ос.

авангˆрд м. (фр.) 1. Войскова част, която 
се движи пред главните сили, за да ги 
предпазва и разузнава. 2. Ръководна 
обществена група, партия, организа-
ция. авангˆрден прил.

авангардЈзъм м. без мн. Направление в 
изкуството и литературата за търсене 
на нови изразни средства и оригинална 
форма, без да се опира на традицията.

авангардЈст  м. Привърженик на аван-
гардизма.

авˆнпĄст м. (френ.) Преден пост.
авˆнс  м. (фр.) 1. Парична сума, която 

се изплаща за договорено задълже-
ние преди окончателното му изпъл-
нение. 2. Предварително изплатена 
част от заплата, хонорар, наем и др. 
3. Отпусната сума на учреждение или 
предприятие за стопански цели и ко-
мандировки. 4. Преднина, предимство  
при състезание. авˆнсов прил.

авансЈрам  несв. и св. прех. Плащам в 
аванс.

авˆнсц˜на  ж. Предна част на театрална 
сцена пред завесата.

авˆнта ж. (ит.-тур.) разг. Изгода, получе-
на без труд и усилие.

авˆнтаджия м. и авˆнтаджийка ж. разг. 
Лице, което търси аванта (изгода).

авантˆж  м. (фр.) Благоприятно положе-
ние на играч, срещу когото е извърше-
но нарушение, при което играта не се 
прекъсва.

авантЅра ж. (фр.) 1. Необикновено при-
ключение. 2. Рисковано необмислено 
действие. 3. разг. Авантюрист.

авантюрЈзъм м. без мн. Склонност към 
приключения и рисковани действия.

авантюрЈст м. и авантюрЈстка ж. Лице, 
което проявява лекомислие и склон-
ност към рисковани действия. аван
тюрЈстки прил.

аварЈрам несв. и св. нпрех. Претърпявам 
авария. 

авˆрия  ж. (ит.-гр.) 1. Повреда на транс-
портно средство (машина, съоръжение), 
която прекъсва дейността му. 2. разг. 
Неуспех, несполука. аварЈен прил. 

А
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ˆвгиев  прил. В съчет. ˆвгиеви обĄри – 
нещо изоставено и замърсено.

авджЈя м. (тур.) разг. Ловец.
авенЅ ср. (фр.) Широка оживена улица с 

дървета; булевард.
ав˜р м. (ар.-тур.) разг. Другар.
авиˆтор м. (фр.) и авиˆторка ж. Летец.
авиˆция  ж. (фр.) 1. без мн. Теория и 

практика на движението на летателни 
апарати по въздуха. 2. Въздушен флот. 
авиациĄнен прил.

ˆвио- Първа част на сложни думи със зна-
чение ‘авиационен’: авиобаза, авио
конструктор, авиомодел, авиотранс
порт, авиосалон, авиошоу.

ˆвитаминĄза ж. (гр.-лат.) Заболяване по-
ради липса или недостатъчност на ви-
тамини.

авлЈга ж. Пойна прелетна птица Oriolus 
galbula; жълтурка.

ˆвиосалĄн м. Изложение на самолети.
авоˆри  мн. (фр.) Налични пари в бан-

ка, които са на разположение на вло-
жителя.

автентЈчен прил. Който се опира на из-
точници и документи. автентЈч
ност ж.

ˆвто-1  (гр.) Първа част на сложни думи 
със значение ‘сам, собствен’: автобио
графия, автогол, автопромоция, ав
топортрет.

ˆвто-2 (фр.) Първа част на сложни думи 
със значение ‘автомобилен’: авто
аларма, автобаза, автоборса, ав
тоизложение, автомафия, автома
гистрала, авторали, автотранс
порт.

ˆвто-3  (гр.) Първа част на сложни думи 
със значение ‘автоматичен’: автобло
кировка, автопилот, автоуправле
ние.

ˆвтоалˆрма ж. Монтирано в автомобил 
звуково устройство за предпазване от 
кражба.

ˆвтоапˆш м. разг. Автокрадец. 
автобІс  м. (фр.-нем.) Многоместен път-

нически автомобил, който се движи по 
маршрут. автобІсен прил.

автогрˆф м. (гр.) 1. Собственоръчен под-
пис. 2. Собственоръчно посвещение с 
подпис.

ˆвтокˆр  м. (фр.) Малка моторна кола за 
превоз на товари на къси разстояния.

ˆвтокˆско  ср. без мн. Застраховка за 
обезщетение при повреждане на мо-
торно превозно средство.

ˆвтокозм˜тика ж. Препарати за почист-
ване и поддържане на автомобили.

ˆвтокрад˜ц  м. Крадец на автомобили, 
или на оборудване и части за тях; ав-
тоджамбазин.

ˆвтокіща ж. Предприятие за търговия с 
моторни превозни средства. 

автомˆт м. (гр.) 1. Механизъм, който сам 
извършва действия, свързани с опре-
делен процес. 2. Автоматична пушка. 
3. разг. Човек, който действа меха-
нично, без да мисли. автоматЈчен 
прил., автоматЈчески прил.

автоматизˆция ж. Използване на уреди 
и машини, с които производството се 
извършва механично.

автоматизЈрам  несв. и св. прех. Въ-
веждам автоматизация. ~ се  нпрех. 
Върша нещо механично, несъзнателно.

автомобЈл м. (гр.-лат.) Кола с двигател за 
движение по безрелсов път. автомо
бЈлен прил.

ˆвтомˆфия  ж. Организирана престъпна 
група, която се занимава с доставяне и 
продажба на крадени коли.

ˆвтомĄрга ж. Депо за складиране, разгло-
бяване и рециклиране на стари авто-
мобили.

автонĄмия  ж. (гр.) Право на управле-
ние в дадена област със свои закони 
и администрация. автонĄмен прил., 
автонĄмност ж.

ˆвтопилĄт  м. Автоматична система за 
управ ление на самолет.

ˆвтопортр˜т  м. Портрет на творец (ху-
дожник), направен от самия него.

ˆвтор м.  (лат.) и ˆвторка ж.  1. Създател 
на научно или художествено произ-
ведение. 2. Лице, което е извършило 
нещо; извършител. ˆвторски прил.

А
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ˆвтореферˆт м. Сбито изложение на на-
учен труд, подготвено от самия автор.

авторитˆрен прил. Основан на безусловно 
подчинение на властта. Авторитарен 
режим. авторитˆрност ж.

авторитаризЈрам  несв. и св. прех. При-
давам на нещо авторитарен характер.

авторит˜т  м. (лат.) 1. без мн. Признато 
влияние, значение, сила. 2. Лице, 
което се ползва с признание и влия-
ние. Няма място за авторитети. 
авторит˜тен прил., авто ри т˜т
ност ж.

ˆвтород˜о  ср. 1. Демонстриране на уп-
равление на автомобили при труд-
ни или екстремни условия. 2. разг. 
Нерегламентирано преследване с бър-
зи автомобили.

ˆвтостĄп м. В съчет. пътувам на авто
стоп – пътувам, като спирам и из-
ползвам превозни средства, движещи 
се в същата посока.

автохтĄнен прил. Който е с местен про-
изход и не е пренесен от другаде (насе-
ление, растения, животни).

агˆ м. (тур.) Почетно название (обръще-
ние) на турчин, господар.

агарѕнец  м. остар. Турчин, нехристия-
нин.

аг˜нт м. (лат.) и аг˜нтка ж. 1. Лице, което 
изпълнява задачи като представител на 
организация, учреждение и др. 2. Таен 
служител или сътрудник на властта или 
на чужда държава. аг˜нтски прил.

агентІра  ж. без мн. Организация (гру-
па) в служба на чужда държава. аген
тІрен прил.

аг˜нция ж. Представителство на инфор-
мационна, транспортна или посредни-
ческа служба.

агитˆтор м. (лат.) и агитˆторка ж. Лице, 
което агитира. агитˆторски прил.

агитˆция ж. (лат.) Дейност за разяснява-
не и разпространение на идея за пече-
лене на привърженици. агитациĄнен 
прил.

агитЈрам несв. и св. прех. Върша  агита-
ция в полза на някого или нещо.

агЈтка ж. (рус.) Група лица, които изпъл-
няват специална програма с агитацио-
нен характер.

ˆгне ср. Малкото на овца. ˆгнешки прил.
ˆгни се несв. нпрех. в 3 л. 1. Ражда агне 

(за овца). 2. Ражда се (за агне).
агностицЈзъм  м. без мн. Философско 

учение, което отрича възможността за 
опознаване на обективния свят.

агонизЈрам несв. и св. нпрех. Намирам се 
в агония.

агĄния ж. (гр.) Мъчително предсмъртно 
състояние.

агрˆрен прил. Който е свързван с владе-
енето, използването и обработването 
на земята.

агрегˆт  м.  (лат.) 1. Механична смес или 
съединение в едно цяло  на части (поч-
ва, минерали и др.), които запазват 
свойствата си. 2. Сложна машина от 
самостоятелно функциониращи съо-
ръжения за цялостно завършен про-
цес. агрегˆтен  прил. G Агрегатно 
състояние – Едно от трите състояния 
на телата – твърдо, течно, газооб разно.

агрегˆтор м. Сайт с включена обновява-
на информация за публикации в други 
сайтове, като представя част от съ-
държанието им с линк към цялостния 
текст. 

агремˆн м. без мн. (фр.) Съгласие на дър-
жава да приеме посочен от друга дър-
жава дипломат.

агр˜сия  ж. (лат.) 1. Военно нападение 
на държава със завоевателна цел. 
2. Активна проява на  настъпател-
ност и динамичност.  агресЈвен прил., 
агре сЈвност ж.

агр˜сор м. (лат.) Лице, което върши агре-
сия; нашественик. агр˜сорски прил.

ˆгpo- Първа част на сложни думи със зна-
чение ‘който се отнася до селскосто-
панска дейност’: агробизнес, агрове
домство, агродеятел, агроминистер
ство, агротехника.

агронĄм  м. (гр.)  и агронĄмка  ж. Спе-
циалист по агрономия. агро нĄм ски 
прил., агронĄмство ср.

А



15ˆдски 

агронĄмия ж. без мн. (гр.) Наука за земе-
делието; агрономство.

ˆгротурЈзъм м. без мн. Аграрен туризъм. 
Туризъм с посещаване и пребиваване 
в земеделски  стопанства за запознава-
не с живота в тях. ˆгротуристЈчески  
прил.

ад м. 1. Място в задгробния свят за души-
те на грешниците (според християн-
ската религия). 2. Място, където пре-
биваването е мъчително. 3. Мъчително 
душевно страдание.

адˆжио (ит.) 1. нрч. Бавно (за темпо в му-
зиката). 2. ср. Музикална творба или 
част от нея, изпълнена в бавно темпо.

Адˆм м. Първият човек на Земята (според 
библейското предание). адˆмов прил. 
G От Адам и Ева – от много отдав-
на. G От Адамово време – отдавна. 
G Адамова ябълка – горната изпък-
нала част на гръкляна при мъжете.

адаптˆция  ж. (лат.) Приспособяване на 
организма към околната среда.

адˆптер м. (англ.) Съединително устрой-
ство на компютър.

адаптЈрам  несв. и св. прех. Приспо-
собявам.

адˆш м. (тур.) Съименник.
адвокˆт  м. и адвокˆтка  ж. 1. Лице с 

юридическо образование, което защи-
тава страна в съда. 2. разг. Лице, което 
защитава някого (нещо) на всяка цена 
или дава ненужни съвети. адвокˆтски 
прил., адвокˆтство ср.

адвокˆтствам.  несв. нпрех. Работя или 
действам като адвокат.

адеквˆтен прил. Напълно съответстващ. 
адеквˆтност ж.

ад˜т  м. (ар.-тур.) разг. 1. Възприет оби-
чай. 2. Навик.

аджамЈя  (ар.-тур.) разг. 1. прил. не
изм. Който е млад и неопитен. 2. м. 
Неопитен човек.

администрˆтор  м. (лат.) и адми ни-
стрˆторка  ж. 1. Длъжностно лице, 
което участва в управлението на уч-
реждение, селище, предприятие и пр. 
2. Лице със способност да ръководи. 

3. м. Специалист, който контролира 
дейността на компютърна мрежа, сис-
тема, сайт и под. администрˆторски 
прил.

администрˆция ж. (лат.) 1. Орган на уп-
равление в държава, селище, учреж-
дение и пр. 2. Длъжностните лица в 
управлението. 3. Сграда, където се по-
мещават органите на управление. ад
министратЈвен прил.

администрЈрам  несв. и св., нпрех. Уп-
равлявам, ръководя като администра-
тор.

адмирˆл м. (ар.) Най-висок чин във воен-
ната флота. адмирˆлски прил.

адмирˆция ж. (лат.) Възхищение, удивле-
ние.

адмирЈрам  несв. и св. прех. Изразявам 
почит и възхищение.

адреналЈн м. без мн. Хормон на надбъ-
бречната жлеза, който усилва обмяна-
та на веществата. адреналЈнов прил.

адр˜с  м. 1. Писмено указание върху 
плик, колет и др. за името и местона-
хождението на лице, учреждение и др. 
2. Данни за местонахождение и место-
живеене. Временен адрес. 3. Писмено 
обръщение от длъжностно лице за 
изразяване на благодарност, поздрав 
и под. 4. Символи, които определят 
мястото, където се изпраща и съх-
ранява информация в компютърна 
памет или в мрежата. адр˜сен прил.  
Електронен адрес – последовател-
ност от  символи като виртуален адрес 
за електронна кореспонденция; Јмейл 
адр˜с, мейл адр˜с. 

адресˆнт м. (фр.) и адресˆнтка ж. Лице, 
което изпраща съобщение.

адресˆт м. Получател на съобщение.
адресЈрам  несв. и св. прех.1. Поставям 

адрес на съобщение, писмо, колет и др. 
2. Задавам електронен адрес в компю-
търна мрежа или памет.

ˆдски  прил. 1. Който се отнася до ад (в 
1. знач.). 2. Който преминава граници-
те на нормалното и е непоносим. Адска 
жега.

А
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ˆдуер  м. (англ.) Компютърна програ-
ма, безплатна версия на комерсиа-
лен софт уер, която показва рекламни 
съоб щения при работа  

адютˆнт  м. (лат.) 1. Офицер към висш 
началник за изпълнение на служебни 
поръчки. 2. Неразделен другар и по-
мощник.

ˆеро- Първа част на сложни думи със зна-
чение ‘авиационен, въздушен’: аерога
ра, аероклуб, аерокомпания, аероли
ния, аероснимка, аерофилтър.

аерĄбик- Първа част на сложни думи със 
значение ‘който се отнася до аеробика’: 
аеробикзала, аеробиксъстезание, ае
робикучилище.

аеробЈка  ж. (англ.) Гимнастически 
упраж нения с енергичен ритъм за по-
добряване на кислородния обмен.

ˆероконѕк м. без мн. Спиртно питие от 
коняк, яйца и захар.

ˆеромасˆж м. Масаж чрез въздушна струя 
от специални отвори на вана с вода.

аерĄн  м. без мн. Лекарство против по-
връщане при въздушна или морска бо-
лест.

аеронˆвтика ж. Наука за движението на 
летателните апарати.

аероплˆн м. ост. Самолет.
ˆерошоколˆд м. Млечен шуплест шоко-

лад.
ажІр м. Бродерия с дупки в тъканта и из-

вадени от нея нишки.
аз  мест. 1. Лично мест. в 1 л. ед.ч., с 

което говорещият означава себе си. 
2. м. Собствената личност. Само
чувствието на Аза.

ˆзбест м. (гр.) Влакнест сиво-бял огнеупо-
рен материал. ˆзбестов прил.

ˆзбука ж. 1. Подредени в установен ред 
букви, приети в дадена писменост. 
2. Основни познания в дадена об-
ласт. Азбуката на фотографията. 
ˆзбучен прил.

ˆзбучник м. Тефтер за вписване на данни 
по азбучен ред.

азиˆтец м. и азиˆтка ж. Лице от народ, 
населяващ Азия. азиˆтски прил.

азĄт м. без мн. Безцветен газ без мирис 
и вкус, главна съставка на въздуха. 
азĄтен прил.

ай межд. За израз на изненада, учудване, 
уплаха или болка.

айванЈя  ж. Сорт жълточервена ябълка 
със сладък вкус.

айрѕн  м. без мн. Разбито и разредено с 
вода кисело мляко.

ˆйсберг м. (нем.) Огромен леден блок от 
полярен ледник, който плава във воден 
басейн. G Връх на айсберга – видима 
част на дейност, чиято същност остава 
скрита за обществото.

академЈзъм м. без мн. (гр.) Следване на 
установени в науката и научната прак-
тика традиции. 

академЈк м. Звание на лице, избрано за 
редовен член на академия на науките.

академЈчен  прил.  1. Който отговаря 
на високи изисквания; издържан, съ-
вършен. Академично слово. 2. Който 
е свързан с академизма. 3. Присъщ на 
академия. академЈчност ж. 

академЈчески  прил. Който принадле-
жи на академия или е свързан с нея. 
Академически справочник.

акад˜мия  ж. 1. Най-висше научно уч-
реждение за развитие на науката и 
култу рата. 2. Висше учебно заведение 
за определена област. Духовна акаде
мия.

акˆунт м. (англ.) Абонамент на потреби-
тел с персонален идентификационен 
номер, парола и достъп до услуги в 
компютерна мрежа.

акˆция ж. (гр.) Бодливо дърво с ароматни 
медоносни цветове; Robinia pceudoa-
cacia. акˆциев прил.

ˆквааерĄбика  ж. (англ.) Аеробика, из-
пълнявана във воден басейн.

ˆквагимнˆстика ж. Гимнастически упра-
жнения, изпълнявани във вода.

аквалˆнг м. Апарат за леководолази със 
сгъстен въздух за дишане под вода.

ˆквапˆрк  м. Открит воден парк със 
спортно-развлекателни атракции; ак
валенд.

А
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аквар˜л м. (ит.) 1. Водна боя. 2. Картина с 
водни бои. аквар˜лен прил.

аквˆриум м. 1. Стъклен съд или специа-
лен басейн за отглеждане на водни жи-
вотни. 2. Учреждение със специално 
помещение за наблюдения и научни 
изследвания на водни животни.

акламЈрам несв. и св. прех. Поздравявам 
с шумни възгласи; одобрявам.

аклиматизЈрам  несв. и св. прех. При-
способявам жив организъм към нови 
климатични или жизнени условия. 
~ се нпрех. Привиквам към нови усло-
вия.

акĄ сз. Въвежда подчинено условно изре-
чение – в случай че. Ако ти трябва, 
почакай го.

акомодˆция  ж. (лат.) Приспособяване, 
нагаждане.

акомпаним˜нт  м. (фр.) Музикален съ-
провод на песен или основен инстру-
мент.

акомпанЈрам  несв. и св. нпрех. Съпро-
вождам с музика солово вокално или 
инструментално изпълнение.

акĄрд1 м. (ит.) Хармонично съчетание на 
повече едновременно звучащи музи-
кални тонове, различни по височина.

акĄрд2 м. без мн. Отчитане и заплащане 
на труда в зависимост от извършената 
работа. G Ha акорд – според извър-
шената работа.

акордеĄн  м. Музикален инструмент с 
клавиатура и мях. акордеĄнен прил.

акордеонЈст  м. и акордеонЈстка  ж. 
Лице, което свири на акордеон.

акордЈрам несв. и св. прех. Настройвам 
клавирен музикален инструмент.

акостЈрам  несв. и св. нпрех. 1. в 3 л. 
Спира на брега (кораб). 2. Намирам се 
в кораб, който спира на брега.

акредитˆтор м. Упълномощено лице или 
орган за извиршване на акредитация. 
акредитˆторски прил.

акредитˆция  ж. Комплексна оценка на 
институт (организация) от държавен 
орган по определени стандартни изи-
сквания. акредитациĄнен прил.

акредитЈвен прил. Препоръчителен, до-
верителен. G Акредитивни писма – 
документи за упълномощаване на ди-
пломатически или търговски предста-
вител в чужда страна.

акредитЈрам  несв. и св. прех. 1. На-
значавам някого за дипломатически 
или търговски представител в друга 
страна. 2. Извършвам акредитация.

акробˆт м. и акробˆтка ж. Лице, което 
изпълнява сложни гимнастически уп-
ражнения. акробˆтски прил.

акробˆтика  ж. 1. Цирково изкуство 
със сложни изкусни упражнения. 
2. Спортна гимнастика с динамични 
упражнения, които изискват и разви-
ват гъвкавост и силна мускулатура. 
акробˆтически прил.

акростЈх м. (гр.) Стихотворение, начал-
ните букви на чиито редове образуват 
дума или израз.

аксесоˆр  м. (фр.) Нещо допълнително, 
което подчертава и доукрасява основ-
ното.

аксиĄма  ж. (гр.) Изходно положение, 
прието без доказване.

акт м. 1. Проява на човешка дейност; по-
стъпка. 2. Писмен указ с държавно или 
обществено значение. 3. Отделна част 
на театрално представление; действие. 
4. Училищно тържество в края на учеб-
ната година. 5. Изображение на голо 
човешко тяло. ˆктов прил.

актЈв  м. (лат.) 1. без мн. Дейната част 
на организация, сдружение. 2. без мн. 
Постижение, което се оценява в полза 
на някого 3. Част от баланса на пред-
приятие, която включва всички мате-
риални ценности, а също вземания. 

актЈвен  прил. 1. Който действа живо и 
енергично; деен. 2. Чиито налични 
средства са по-големи от задължения-
та. актЈвност ж. (от 1. знач.).

активизЈрам  несв. и св. прех. Правя 
ня кого (нещо) активен. ~ се  нпрех. 
Ставам активен.

активЈрам  несв. и св. прех. 1. Акти ви-
зирам. 2. Задействам (устройство).

А
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активЈст м. и активЈстка ж. Деен член 
на организация, партия и под.

актрЈса ж. (фр.) Артистка.
актуˆлен прил. Съществен за настоящия 

момент; навременен. актуˆлност ж.
актуализЈрам  несв. и св. прех. Правя 

нещо да е актуално и необходимо за 
настоящето.

актьĄр м. (фр.) Артист. актьĄрски прил., 
актьĄрство ср.

акІла  ж. 1. Голяма хищна морска риба; 
Squalus carcharais. 2. Безогледно алчен 
човек.

акумулˆтор  м. Уред за натрупване на 
електрическа или друга енергия за 
по-късно използване. акумулˆторен 
прил.

акупунктІра  ж. без мн. Диагностика и 
лечение чрез бодене със специални 
игли на определени места по тялото.

акурˆтен прил. Който е старателен и из-
пълнителен. акурˆтност ж.

акІстик м. Специалист по акустика.
акІстика ж. без мн. (гр.) 1. Наука за зву-

ковите явления и свойства. 2. Въз-
можност за възприемане на звука в по-
мещение. акустЈчен прил.

акуш˜р м. и акуш˜рка ж. Лице с подго-
товка за оказване на медицинска по-
мощ при раждане. акуш˜рски прил., 
акуш˜рство ср.

акуш˜р-гинеколĄг  м. Специалист по 
акушерство и гинекология. акуш˜ро
гинекологЈчен прил.

акушЈрам несв. и св. нпрех. Оказвам ме-
дицинска помощ при раждане.

акц˜нт  м. (лат.) 1. Ударение. 2. Осо-
бености на изговора на даден език или 
диалект. 3. Наблягане на нещо, за да се 
изтъкне като важно.

акцентЈрам  несв. и св. нпрех. и акцен-
тІвам  несв. нпрех. 1. Произнасям с 
ударение. 2. Наблягам на нещо.

акцЈз м. (фр.) Косвен данък върху стоки  
за широко потребление. акцЈзен прил.

акцион˜р м. (фр.) и акцион˜рка ж. При-
тежател на акции и член на акцио-
нерно дружество. акцион˜рен прил. 

G Акцион˜рно дрІжество – форма 
на организация на предприятие, чийто 
капитал се оформя от вноски на акцио-
нери.

ˆкция1  ж. 1. Организирано целенасоче-
но действие в защита на позиция, ста-
новище и пр. 2. Организирано бойно 
действие, нападение на въоръжени 
групи. Наказателна акция.

ˆкция2  ж. Документ за паричен дял в 
акцио нерно дружество, банка и пред-
приятие. Цените на акциите падат.

акіл м. (тур.) разг. Ум.
акъллЈя (тур.) разг. 1. прил. Разумен, раз-

съдлив. 2. л. субст. Умен човек; умник.
алˆ  сз. разг. Съчинителен за противо-

поставяне. Питай, ала не очаквай от
говор.

алабˆш  м. Зеленчуково растение, чието 
удебелено стебло се яде.

аламинІт  (фр.) 1. нрч. Веднага. 2. м. 
Ястие, което се приготвя веднага след 
поръчката.

алˆрма  ж. (фр.) 1. Сигнал за трево-
га. 2. Неоснователна тревога, врява 
и шум. 3. Устройство, монтирано в 
кола, жилище и пр., което сигнализи-
ра за кражба, нападение и пр. алˆрмен 
прил. G ВЈбрационна алˆрма – сиг-
нализираща функция на мобилен теле-
фон чрез вибриране на апарата.

алармЈрам несв. и св. прех. 1. Давам сиг-
нал за тревога. 2. Предупреждавам за 
съществуваща нередност или опас-
ност.

албатрĄс м. (исп.) Едра морска птица от 
рода на чайките; Diomedinae exulans.

албинĄс  м. (порт.) Човек или животно, 
лишени напълно или частично от пиг-
ментация.

албІм м. (лат.) 1. Луксозна книга, при-
способена за подреждане на сним-
ки, марки, картички и пр. 2. Печатна 
книга с художествени репродукции, 
скици, чертежи и др. 3. Компактдиск 
с избрани или събрани музикал-
ни творби на автор или изпълнител 
(състав).

А
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албумЈн  м. (лат.) Белтъчни вещества в 
състава на всички животински и рас-
тителни тъкани.

алвеĄли мн. (лат.) 1. Малки мехурчета в 
края на дихателните тръбички на бели-
те дробове. 2. Вдлъбнатини в челюст-
та, където са поместени корените на 
зъбите.

ˆлгебра ж. (ар.) 1. без мн. Математическа 
дисциплина за изучаване на действия 
с величини, независимо от числената 
им стойност. 2. Учебник по тази дис-
циплина. алгебрЈчен прил., алгебрЈ
чески прил.

алебˆрда  ж.(фр.) Старинно копие с 
брадвичка на горния край.

алгорЈтъм м. Система от правила, които 
определят последователност на изчис-
лителните операции.

алегĄрия ж. (гр.) Поетически похват, при 
който чрез конкретни образи се раз-
криват отвлечени понятия и човешки 
характери. алегорЈчен прил. и але
горЈчески прил.

алегр˜то (ит.) 1. нрч. Живо, но по-бавно от 
алегро (за музикално темпо). 2. ср. без 
мн. Музикална творба с такова тем по.

ал˜гро  нрч. (ит.) 1. Бързо, игриво, весе-
ло (за музикално темпо). 2. ср. без мн. 
Музикална творба с такова темпо.

ˆлен прил. Яркочервен, кървавочервен.
ален˜я  несв. нпрех. 1. Ставам ален. 

2. Имам ален цвят. ~ се  нпрех. По-
казвам се в ален цвят.

ал˜ргия ж. Реакция на организма поради 
свръхчувствителност към вещества, 
лекарства, аромати и пр. алергЈчен 
прил., алергЈчност ж.

ал˜я ж. (фр.) Пътека в парк или градина.
алиˆнс м. (фр.) 1. Съюз. 2. Чуждоезиков 

курс.
алЈби  ср. без мн. (лат.) Пребиваване на 

обвиняемо лице далеч от мястото на 
престъплението в момента на извърш-
ването му.

алилІя межд. (евр.) Славословие в цър-
ковни песнопения със значение „Хва-
лете Бога“.

алкˆлен прил. Който съдържа химическа 
основа и оцветява червения лакмус в 
синьо. алкˆлност ж. 

алкалоЈд  м.Органично химическо съе-
динение със сложен състав.

алкохĄл  м. (ар.) 1. Спирт. 2. без мн. 
Спиртна напитка. алкохĄлен прил.

алкохолЈзъм м. без мн. Пристрастеност 
към алкохол.

алкохолЈк  м.  и алкохолЈчка  ж. Лице, 
пристрастено към алкохол.

Аллˆх м. без мн. (ар.) Название на Бог (в 
ислямската религия).

ˆлма-мˆтер ж. неизм. Ласкаво и почти-
телно название на университет.

алманˆх м. (ар.) 1. Сборник с литератур-
ни и публицистични произведения от 
определен период. 2. Справочник със 
сведения за определена област от нау-
ката или обществения живот.

ˆло межд. Възглас при телефонно обаж-
дане.

алĄе ср. (гр.) Тропическо растение с дебе-
ли сочни листа; Aloe.

алпакˆ ж. без мн. (ам.) Сплав от мед, ни-
кел и цинк, от която се изработват при-
бори за хранене.

алпЈйски  прил. 1. Който се отнася до 
Алпите. 2. Който е свързан с алпини-
зъм.

алпин˜ум м. Място в парк, където се от-
глеждат високопланински растения.

алпинЈзъм м. без мн. 1. Високопланински 
туризъм (или спорт). 2. Учебна дис-
циплина за този спорт.

алпинЈст м. и алпинЈстка ж. Лице, кое-
то се занимава с алпинизъм.

алт м. (ит.) 1. Нисък женски или детски 
глас. 2. Лице с такъв глас.

ˆлтерглобалЈзъм  м. (фр.) без мн. Об-
ществено движение за глобализация, 
съобразена с националния суверени-
тет, интересите и правата на развива-
щите се страни, както и с опазването на 
околната среда. ˆлтерглобалЈстки 
прил.

ˆлтермондиалЈзъм м. (фр.) без мн. Об-
ществено движение за нови (алтерна-
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тивни) принципи в световната полити-
ка. ˆлтермондиалЈстки прил.

алтернатЈва ж. Избор на едно от две въз-
можни, взаимноизключващи се реше-
ния или действия.

алтернатЈвен прил. 1. Който предста-
влява противоположна възможност 
на официалното и традиционното. 
2. Който замества нещо, традиционно 
установено и прието. алтернатЈв
ност ж. G Алтернативна военна 
служба – служба с общественополе-
зен труд. G Алтернативна меди
цина – прилагане на нетрадиционни 
лечебни средства и методи. G Ал
тернативен туризъм –  туризъм с 
не традиционни дестинации и посеща-
вани обекти. 

алтін м. (тур.) Златна турска монета.
алумЈний м. (лат.) Сребристобял лек ко-

вък метал, алумЈниев прил.
ˆлфа ж. (гр.) Название на първата буква 

от гръцката азбука. G Алфата и оме
гата – най-същественото.

алхЈмия ж. (ар.) Донаучна химия, която 
цели да превърне неблагородните ме-
тали в благородни.

ˆлчен прил. Който е жаден за материални 
облаги; ненаситен. ˆлчност ж.

амˆ сз. Съчинителен за противопоставя-
не или съпоставяне. Тя иска, ама май
ка Ј не дава.

амˆ част. За усилване, изненада, учудва-
не. Ама че работа!

амалгˆма  ж. (фр.) Живачна сплав. 
амалгˆмен прил.

аматьĄр  м. (лат.-фр.) и аматьĄрка  ж. 
Любител. аматьĄрски прил., ама
тьĄрство ср.

амбалˆж м. Опаковка на стока, обвивка. 
амбалˆжен прил.

амбЈция ж. (лат.) 1. Силен стремеж към 
постигане на нещо. 2. Силно изявено 
самолюбие, чувство за достойнство. 
амбициĄзен прил., амбициĄзност ж.

амбразІра ж.(фр.) Отвор в корпус на ко-
раб, танк, самолет или в стена на укре-
пление, през който се стреля.

амбреˆж м. Механизъм на моторна кола, 
който я свързва с мотора; съединител. 
амбреˆжен прил.

амбулˆнтен  прил. Който извършва дей-
ността си не в определено помещение, 
а на различни места, в движение.

амбулатĄрия  ж. (лат.) Лечебно заведе-
ние за лекуване на приходящи болни. 
амбулатĄрен прил.

амвĄн м. (гр.) Издигнато място в църква 
за четене на проповеди.

ам˜ба ж. (гр.-лат.) Низше едноклетъчно 
животно с микроскопичен размер и 
без постоянна форма; Amoeba.

американизˆция ж. Придобиване и про-
явяване на американски дух, черти и 
нрави.

аметЈст м. без мн. (гр.) Полускъпоценен 
камък, употребяван в бижутерията.

амЈ1  сз. Съчинителен съюз за противо-
поставяне. Не се върнал, ами продъл
жил да търси.

амЈ2 част. 1. За потвърждение. Ами ти 
нали ми го каза. 2. За отричане и въз-
ражение. Каза, че ще дойде. – Ами, ще 
дойде.

амЈн межд. (евр.) Възглас за потвържда-
ване в края на молитва.

амн˜зия ж. (гр.) Частично или пълно за-
губване на паметта поради заболяване 
или нараняване.

амнЈстия  ж. (гр.) Законодателен акт за 
освобождаване от отговорност извър-
шилите определени престъпления.

амĄк м. без мн. Остра психоза, която води 
до невменяемост.

амонѕк  м. без мн. (гр.) 1. Безцветен газ 
с остра миризма. 2. Воден разтвор на 
амоняка. амонѕчен прил.

амортизˆтор м. (лат.) Приспособление за 
намаляване на силата на ударите меж-
ду частите  в транспортна машина.

амортизˆция  ж. (лат.) 1. Намаляване 
стойността на съоръжения и имуще-
ства, отговарящо на стойността на 
износването им. 2. Постепенно на-
маляване на силата на ударите меж-
ду частите на транспортна машина. 
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3. Погасяване на дългосрочен заем 
чрез периодични вноски.

ˆмпер  м. Единица мярка за силата на 
електрическия ток.

амплитІда ж. (лат.) Най-голямото откло-
нение от средната стойност на една пе-
риодически изменяща се величина.

амплоˆ  ср. без мн. (фр.) 1. Характерни 
роли, които подхождат на даден ак-
тьор. 2. Поле за изява.

ампутˆция  ж. (лат.) Хирургическо от-
страняване на нелечимо болна част от 
тялото.

амул˜т м. (ар.) Малък предмет, който се 
носи за предпазване от нещастие и бо-
лест.

амунЈция  ж. (лат.) 1. Военно снаряже-
ние. 2. Приспособление за впрягане 
или яздене на кон.

амфетамЈн м. (нлат.) Лекарствен препа-
рат, използван и като наркотик.

амфибрˆхий м. (гр.) Трисрична ритмична 
стъпка с ударение на втората сричка.

амфитеˆтър м. (гр.) 1. Древен открит те-
атър, където местата за зрителите са 
разположени в кръг, като всеки след-
ващ ред е по-висок от предходния. 
2. Зала с разположени по същия начин 
редове. амфитеатрˆлен прил.

аналгЈн  м. Болкоуспокояващо лекар-
ство, което понижава и температурата.

анˆли мн. (лат.-фр.) Изложени в хроноло-
гичен ред исторически данни.

анˆлиз  м. (гр.) 1. Метод на проучване 
чрез разглеждане на съставни части. 
2. Разлагане на съставни части. ана
литЈчен прил., аналитЈчност ж.

анализЈрам несв. и св. прех. Правя ана-
лиз.

аналĄг  м. (гр.) Подобие, съответствие. 
аналогЈчен прил., аналогЈчност ж.

ананˆс м. (исп.) Тропическо растение с аро-
матни и сочни златистожълти плодове; 
Ananas comosus. ананˆсов прил.

анархЈзъм м. без мн.  (гр.) Обществено-
политическо течение, което отрича 
държавата и проповядва абсолютна 
свобода на личността.

анˆрхия  ж. (от гр.) 1. Отсъствие на 
държавна власт и законност. 2. На-
рушаване на установения ред и орга-
низация. анархЈчен прил. и анархЈ
чески прил.

анасĄн м. (гр.) Едногодишно растение, от 
чието семе се получава етерично мас-
ло; Pimpinella anisum. анасĄнов прил.

анˆтема и анат˜ма ж. (гр.) 1. Отлъчване 
от църквата чрез проклятие. 2. Про-
клятие изобщо.

анатĄм м. Специалист по анатомия.
анатĄмия  ж. (гр.) 1. без мн. Наука за 

формата и вътрешния строеж на ор-
ганичните тела. 2. Учебна дисциплина 
за тази наука. 3. разг. Учебник по тази 
дисциплина. 4. без мн. Строеж на отде-
лен орган или система на жив органи-
зъм. анатомЈчен прил. и анатомЈ
чески прил.

анахронЈзъм м. без мн. (гр.) 1. Свързване 
на хронологично несъвместими факти 
и явления. 2. Несъответстващ на съ-
временните условия факт.

ангажим˜нт м. (фр.) Поето задължение.
ангажЈрам  несв. и св. прех. 1. Наемам 

някого за извършване на нещо. 2. Об-
хващам изцяло, заемам. 3. За пазвам, 
наемам предварително.

ангарЈя ж. (гр.-тур.) Принудителна неза-
платена работа по време на турското 
робство.

ˆнгел м. (гр.) 1. Божи вестител, свръхес-
тествено същество. 2. Много добър и 
хубав човек. ˆнгелски прил.

ангЈна ж. (лат.) Възпаление на гърлото и 
сливиците.

ангрĄ  нрч. (фр.) На едро. G Говори на 
ангро – необмислено, несвързано.

андˆнте (ит.) 1. нрч. Бавно. 2. ср. Част от 
музикална творба в бавно темпо.

ˆнджак част. (тур.) разг. Именно, точно.
анекдĄт м. (гр.) Къс любопитен разказ за 

известна личност. анекдотЈчен прил.
анексЈрам несв. и св. прех. Насилствено 

присъединявам територия на чужда 
държава.

ан˜ксия ж. (лат.) Заграбване, присъеди-
няване на територия.
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анемЈчен  прил. 1. Малокръвен. 2. Слаб, 
безжизнен. анемЈчност ж.

ан˜мия ж. (гр.) Болестно намаляване на 
червените кръвни клетки в организма.

анест˜зия ж. (гр.) Обезболяване на орга-
низма или част от него с упойка.

анилЈн  м. без мн.  (ар.) Получавана от 
бензол безцветна течност, използвана 
за приготвяне на лекарства, багрила и 
др. анилЈнов прил.

анимˆция1  ж. 1. Движение на графични 
изображения и рисунки, създавано 
чрез специална програма. 2. Създаване 
на филми чрез снимане на поредица 
от рисунки. 3. Анимационен филм. 
анимациĄнен прил. 

анимˆция2 ж. Организиране на свобод-
ното време на туристи или почиващи 
чрез забавни и развлекателни прояви. 

анимЈрам несв. и св. прех. Чрез развлека-
телни и забавни прояви организирам 
свободното време на туристи или на 
почиващи.

анимˆтор  м. Лице, което се занимава с 
анимация, с анимационни филми.

аниĄн м. Йон с отрицателен заряд, чието 
движение е насочено към анода. 

анк˜та ж. (фр.) 1. Организирано разслед-
ване на повече хора по даден въпрос 
чрез разпит на място. 2. Събиране на 
сведения по предварителен въпрос-
ник. анк˜тен прил.

анкетЈрам  несв. и св. прех. Проучвам 
чрез анкета.

анкетьĄр  м. Лице, което провежда ан-
кета.

анклˆв м. Територия на една страна, от-
всякъде обкръжена от територията на 
друга страна.

анклавизˆция ж. Превръщане на дадена 
територия в анклав.

анĄд м. (гр.) Положителен полюс на елек-
трически елементи, акумулатор, мре-
жа и др.

аномˆлия ж. (гр.) Отклонение от нормата 
и от закономерността. аномˆлен прил.

анонЈмен прил. Който е с неизвестен ав-
тор. анонЈмност ж.

анĄнс м. (фр.) Кратко съобщение, обява.
ˆнорак м. (нем.) Непромокаема спортна 

горна дреха.
ˆнормˆлен прил. Който проявява откло-

нения от установените норми, прави-
ла, ред и действия. ˆнормˆлност ж.

антарктЈчен  и антарктЈчески прил. 
Който се отнася до южната полярна 
област на земното кълбо.

анотˆция ж. (лат.) Кратко изложение на 
съдържанието на книга, студия и др.

ансˆмбъл  м. (фр.) 1. Сполучлива съгла-
суваност между изпълнителите на ху-
дожествена творба. 2. Колектив със 
съгласуваност и хармоничност в из-
пълнението. 3. Комбинация от хармо-
нично съчетани части на облеклото. 
ансˆмблов прил.

антагонЈзъм м. без мн. (гр.-фр.) Не при-
миримо противоборство между про-
тиворечиви сили. антагонистЈчен 
прил. и антагонистЈчески прил.

ант˜на  ж. (лат.) Приспособление от 
провод ници за приемане и излъчване 
на елек тромагнитни вълни. ант˜нен 
прил.

антерЈя ж. (ар.-тур.) Горна дреха с ръка-
ви, подплатена с памук.

ˆнти мн. Източнославянски племена, на-
селявяли замите между реките Днес-
тър и Днепър, които през V в. идват на 
Балканския полуостров.

ˆнти- (гр.) Първа част на сложни думи със 
значение ‘против’: антибандитски, 
антивирусен, антивоенен, антинаро
ден, антимафиот, антиспинов.

ˆнтиˆудер м. Компютърна програма за 
отстраняване на аудер.

ˆнтивЈрус  м. Компютърна програма за 
откриване и унищожаване на компю-
търни вируси. ˆнтивЈрусен прил.

ˆнтиглобалЈзъм м. Политическо движе-
ние, което не приема глобализацията 
с нейните прояви и резултати; антиг-
лобализация. ˆнтиглобалистЈчен 
прил. и ˆнтиглобалЈстки прил.

ˆнтиглобалЈст м. Привърженик на анти-
глобализма. ˆнтиглобалЈстки прил.
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ˆнтигрипˆл м. без мн. Лекарство за про-
филактика на грипни и простудни за-
болявания.

ˆнтидепресˆнт  м. Медикамент за прео-
доляване на депресивни състояния.

ˆнтидĄпинг  м. Противодействие срещу 
приемането на допинг. ˆнтидĄпингов 
прил.

ˆнтидрĄга  ж. Дейност срещу разпро-
странението и приемането на дрога. 

антЈка ж. (лат.) Старинен ценен предмет.
антиквˆр  м. (лат.) Търговец или цени-

тел събирач на старинни предмети. 
антиквˆрен прил.

антиквариˆт м. Магазин за стари ценни 
книги и предмети.

ˆнтикорІпция ж. Дейност, насочена срещу 
корупцията. ˆнтикорупциĄнен прил. 

ˆнтикрЈзисен прил. Който е насочен към 
преодоляване на  криза.

антилĄпа  ж. (фр.) Чифтокопитно пре-
живно животно, подобно на сърна; 
Antílope cervicarpa. антилĄпски прил.

ˆнтимˆфия  ж. без мн. Организация за 
борба срещу организираната престъп-
ност. ˆнтимафиĄтски прил. 

антинĄмия ж. (гр.) Противоречие на две 
еднакво приемливи, но взаимно из-
ключващи се положения.

ˆнтиоксидˆнт  м. (фр.) Вещество, кое-
то предпазва клетките от окисляване 
и предотвратява вредните процеси в 
тях. ˆнтиоксидˆнтен прил. 

антипˆтия ж. (гр.) Чувство на неприязън 
и отвращение. антипатЈчен прил.

антипĄд м. (гр.) Лице (предмет), напълно 
противоположно по характеристика 
на друго лице (предмет).

ˆнтисемЈт м. Привърженик на антисеми-
тизма. ˆнтисемЈтски прил.

ˆнтисемитЈзъм м. без мн. Внушаване на 
умраза и ненавист към еврейството.

ˆнтистр˜с  м. без мн. Противодействие 
и предотвратяване на стреса. ˆнти
стр˜сов прил.

антит˜за  ж. (гр.) 1. Противопоставяне. 
2. Стилистичен похват на съпоставяне 
на противоположни мисли или образи.

ˆнтитоксЈни  мн. Противотела, които 
обезвреждат отровите в организма.

ˆнтифрЈз  м. (англ.) без мн. Вещество, 
което се прибавя към течност, за да по-
нижи точката Ј на замръзване.

ˆнтихˆкер м. Специалист по блокиране и 
предотвратяване на хакерски атаки на 
компютърни системи. ˆнтихˆкерски 
прил.

антихрЈст м. (гр.) 1. Последният против-
ник на Христос, който според христи-
янското учение ще се яви при Второто 
пришествие и ще бъде победен от 
Христос. 2. Противник на Христовото 
учение; безбожник.

антЈчен прил. Който се отнася до старата 
гръцка и римска култура. антЈчност 
ж.

антолĄгия  ж. Сборник от литературни 
творби на един или няколко автори.

антонЈм  м. (гр.) Дума, противоположна 
по значение на друга дума (млад–стар). 
антонЈмен прил., антонЈмност ж.

ˆнтракс  м. (гр.-нлат.) Разпространява на 
от бацил заразна болест по добитъ-
ка, която се предава и на човека; синя 
пъпка.

антрˆкт м. (гр.) Време между части (дей-
ствия) на сценично представление.

антрацЈт м. без мн. (гр.) Висококачестве-
ни каменни въглища с голяма кало-
ричност.

антр˜ ср. (фр.) Входна част на жилище.
антрополĄг м. Специалист по антрополо-

гия. антрополĄжки прил.
антрополĄгия ж. (гр.) Наука за произхода 

на човека и връзката му с обществени-
те закономерности. антропологЈчен 
прил. и антропологЈчески прил.

антропонЈмия ж. (гр.) 1. Наука за собст-
вените лични и фамилни имена. 
2. Собствените лични и фамилни име-
на на дадена общност.

анулЈрам несв. и св. прех. Обявявам нещо 
за невалидно.

ˆнус м. (лат.) Задният отвор на дебелото 
черво на човек или животно. анˆлен 
прил.
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анфˆс нрч. С лицевата страна към наблю-
дателя.

анцІг м. (нем.) Спортно облекло от дебе-
ло трико.

аншоˆ  ж. без мн. Дребна морска риба; 
Engraulis encrasicholus.

аĄрист  м. (гр.) език. Минало свършено 
време.

аĄрта ж. (гр.) Главна артерия, снабдяваща 
с кръв всички телесни органи.

апарˆт  м. (лат.) 1. Приспособление за 
механично извършване на дейност. 
2. Органи, които имат обща функция. 
3. Група лица, изпълняващи обща дей-
ност.

апаратІра ж. Система от апарати за обща 
дейност.

апарˆтчик  м. Лице от състава на упра-
вленски или партиен апарат.

апартам˜нт  м. (гр.) Отделно жилище в 
голяма жилищна сграда.

апˆтия ж. (гр.) Състояние на пълно без-
различие и липса на интерес. апатЈ
чен прил., апатЈчност ж.

апˆш ж. (фр.) разг. Дребен уличен крадец.
ап˜л м. (фр.) Призив за съдействие и по-

мощ.
апелˆция ж. (лат.) Начин за проверка на 

правилността на съдебно решение или 
присъда. апелатЈвен прил.

апелЈрам несв. и св. нпрех. Обръщам се с 
молба за разбиране и подкрепа.

ап˜ндикс  м. (лат.) Израстък на сляпото 
черво.

апендицЈт  м. (от лат.) Възпаление на 
апендикса.

аперитЈв м. (лат.) Питие преди ядене.
апетЈт  м. (лат.) 1. Желание за ядене. 

2. Силно желание за домогване до 
нещо. апетЈтен прил.

аплодЈрам  несв. и св. прех. Чрез ръко-
пляскане изразявам одобрение, под-
крепа и възхищение.

аплĄмб  м. (фр.) без мн. Самоувереност, 
изразена чрез говорене, поведение, от-
ношение и пр.

апог˜й м. (гр.) Връхна точка на разви-
тие.

апокрЈф  м. (гр.) 1. Отричано от офи-
циалната църква тайно разпростра-
нявано средновековно съчинение. 
2. Недостоверно съчинение, предста-
вено за оригинално. апокрЈфен прил., 
апокрЈфност ж.

аполог˜т  м.  (гр.) Страстен защитник на 
учение или теория.

аполĄгия  ж. (гр.) Защита и възхвала на 
някого или нещо.

апĄстол  м. (гр.) 1. Всеки един от два-
найсетте ученици на Христос. 2. Са-
моотвержен борец в служба на идея. 
3. без мн. Богослужебна книга за 
апос толските деяния и послания. 
апĄстолски прил.

апострофЈрам несв. и св. прех. С реплика 
прекъсвам чужда реч.

апт˜ка  ж. (гр.) Магазин за лекарства и 
предмети за обслужване на болен. 
апт˜чен прил.

аптекˆр м. и аптекˆрка ж. Лице, подгот-
вено за работа в аптека. аптекˆрски 
прил., аптекˆрство ср.

ар м. (лат.) Мярка за повърхнина, равна на 
100 м2.

араб˜ска  ж. (фр.) 1. Орнамент в живо-
писта, дърводелството и др. с геомет-
рично разположени стилизирани лис-
та и цветя със символично значение. 
2. Неголяма музикална или литератур-
на творба, изработена с голяма вещина.

арˆбин м. и арˆбка ж. Лице от семитски-
те народи, населяващи някои страни 
на Западна Азия и Северна Африка.
арˆбски прил.

арабЈст м. Специалист по арабистика.
арабЈстика  ж. Наука за арабския език, 

за арабската писменост, история, кул-
тура.

аранжЈрам несв. и св. прех. 1. Подготвям 
музикално произведение за изпълне-
ние от разни инструменти и гласове. 
2. Подготвям, подреждам витрина, из-
ложба, украса и др.

арˆп, арˆпин м. и арˆпка ж. разг. Лице, 
което принадлежи към черната раса; 
негър. арˆпски прил.
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арбитрˆж м. (фр.) Разрешаване и предо-
т вратяване на имуществени и меж-
дународни спорове. G Държавен 
арбитраж – орган  за разрешаване 
на подобни спорове. арбитрˆжен 
прил.

арбЈтър м. (фр.) 1. Член на арбитражен 
орган. 2. Лице, на което е възложе-
но разрешаване на спорен въпрос. 
3. Лице, подготвено да преценява пра-
вилното провеждане на спортни със-
тезания.

аргум˜нт  м. (лат.) 1. Доказателство, до-
вод в подкрепа на твърдение. 2. Про-
менлива независима величина. аргу
м˜нтен прил.

аргументˆция  ж.  1. Подкрепа на теза, 
мнение, решение и др. чрез привежда-
не на доводи, факти и доказателства. 
2. Събрани и представени факти и до-
води в подкрепа на нещо. 

аргументЈрам  несв. и св. прех. При-
веждам доводи в подкрепа на твърде-
ние.

ареˆл м. (лат.) Област на разпростране-
ние на растение, животно или явление. 
Езиков ареал. ареˆлен прил.

ар˜на  ж. (лат.) 1. Място в центъра на 
цирк, където се изпълнява програмата. 
2. Област на изява, поле на дейност.

ар˜нда ж. (лат.) Наем за временно пол-
зване на недвижим имот, земя. ар˜н
ден прил.

арендˆтор  м. (лат.) Лице, което наема 
недвижим имот под аренда. арен
дˆторски прил. арендˆторство ср. 

арендІвам несв. прех. Наемам недвижим 
имот за ползване при определени до-
говорни условия.

ар˜ст м. (фр.-рус.) 1. Задържане под стра-
жа. 2. Място за задържане под стража.

арестˆнт  м. и арестˆнтка  ж. Лице, за-
държано под стража. арестˆнт ски 
прил.

арестІвам несв. прех. Задържам под стра-
жа.

арЈец м. и арЈйка ж. Представител на 
индоевропейската раса. арЈйски прил.

аристокрˆт м. и аристокрˆтка ж. 1. Ли-
це, което принадлежи към аристокра-
цията. 2. Изискан в отношенията си 
към другите човек с висока култура и 
образование.

аристокрˆция ж. (гр.) Най-висшият слой 
от имотната класа, който по наслед-
ство е в привилегировано положение. 
аристокрˆтичен прил., аристокра
тЈчност ж.

аритм˜тика ж. без  мн. (гр.) Математическа 
наука за свойствата на целите числа 
и действията с тях. аритметЈчен 
прил. и аритметЈчески прил.

арЈтмия ж. (гр.) Болестно неравномерно 
редуване на сърдечните удари по сила 
и честота.

ˆрия ж. (лат.) Мелодична част от музи-
кално произведение, предназначена за 
вокално солово изпълнение с инстру-
ментален съпровод.

ˆрка ж. (лат.) 1. Свод над отвор в стена 
или между две колони. 2. Декоративна 
конструкция със сводеста врата, по-
строена в чест на важно събитие или 
личност. ˆрков прил.

аркˆда ж. (фр.) 1. Редица от арки. 2. Мяс -
то, оградено от свързани с арки ко  ло ни 
или стълбове. аркˆден прил.

аркопˆл м. (фр.) без мн. Термоустойчив 
синтетичен материал за изработване 
на фини съдове.

арктЈчен прил. и арктЈчески прил. Кой-
то се отнася до Северната полярна об-
ласт на земното кълбо (Арктика). 

армагˆн м (тур.) разг. Подарък, изпратен 
отдалече.

армˆда ж. Голяма военна флота; войска.
арматІра ж. (лат.) 1. Железен скелет на 

строеж. 2. Съоръжения и прибори към 
машина за безопасна работа и контрол. 
арматІрен прил.

арматурЈст м. и арматурЈстка ж. Лице, 
което монтира арматура (в 1. знач.).

арм˜ец м. Служащ в армията. арм˜йски 
прил.

арм˜нец м. и арм˜нка ж. Лице от основ-
ното население на Армения. арм˜нски  
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прил. G Арменски поп –  лице, което 
изслушва оплаквания, но не е в състоя-
ние да помогне.

ˆрмия  ж. (фр.) 1. Въоръжените сили на 
една държава. 2. Войсково обеди-
нение от няколко корпуса или ди-
визии за водене на бойни действия. 
3. Множество, обединено от обща цел 
и задачи. арм˜йски прил.

армЈрам несв. и св. прех. Придавам якост 
на материал, като го свързвам меха-
нично с по-здрава материя.

арогˆнтен прил. Който проявява и изра-
зява нахалство и грубост. арогˆнт
ност ж.

арĄма- Първа част на сложни думи, която 
се отнася до аромат или етерично мас-
ло с приложение за козметични и ле-
чебни цели: аромакозметика, арома
масаж, аромасауна, ароматерапия.

аромˆт  м. (гр.) Приятна миризма. аро
мˆтен прил. 

арпаджЈк  м. без мн. (тур.) Получен от 
семе кромид за разсад.

арсенˆл м. (ар.) 1. Фабрика със склад за 
оръжие и боеприпаси. 2. Запас от оръ-
жия. 3. Количество средства, знания и 
опит, използвани с дадена цел.

арс˜ник м. (гр.) Силно отровно вещество 
със сив блестящ цвят.

арт-  (англ.) Първа част на сложни думи 
със значение ‘който се отнася до изку-
ство’: артбизнес, артдилър, артзвез
да, артмениджмънт, артсалон, арт
форум.

арт˜рия ж. (гр.) 1. Кръвоносен съд, кой-
то снабдява с кръв органите на тялото. 
2. Съобщителен път с важно значение. 
артериˆлен прил.

артЈкул м. (лат.) Определен вид търгов-
ска стока.

артикулˆция ж. език. Дейност на говор-
ните органи за образуване на звукове-
те на речта. артикулациĄнен прил.

артикулЈрам  несв. и св. прех. 1. език. 
Произнасям звукове на речта; извърш-
вам артикулация. 2. Изказвам, изразя-
вам мисъл, идея и пр.

артил˜рия ж. (фр.) 1. Войска, която дей-
ства с тежки оръдия. 2. Сбор от огне-
стрелни оръдия от един вид. арти
лерЈйски прил.

артЈст  м. (фр.)  и артЈстка  ж. 1. Лице, 
подготвено за изпълнение на художе-
ствена програма пред публика. 2. Из-
ключителен майстор и изпълнител в 
изкуството. 3. Който умее да се пре-
струва и да скрива същността си. ар
тистЈчен прил., артистЈчност ж.

артрЈт м. без мн. (гр.) Възпалително за-
боляване на ставите с подуване и де-
формация.

ˆрттерˆпия ж. Метод за лечение чрез за-
нимания на пациентите с определени 
видове   изкуство. ˆрттерап˜вт м. 
спе циалист по арттерапия.

ˆрфа  ж. (нем.) Струнен музикален ин-
струмент с удължена триъгълна рам-
ка с резонатор (на който се свири чрез 
дърпане на струните с пръсти).

архаЈзъм  м. (лат.) Рядко употребявана 
старинна дума. архаЈчен прил. Който 
е старинен, древен. архаЈчност ж.

археолĄг м. и археолĄжка ж. Специалист 
по археология. археолĄжки прил.

археолĄгия ж. (гр.) Наука за паметниците 
на материалната култура. археологЈ
чен прил. и археологЈчески прил.

архи- (гр.) Първа част на сложни думи със 
значение ‘свръх, най-висок по степен’: 
архилъжец, архиподлец; архидякон, 
архиепископ.

архЈв  м. (гр.) 1. Сбирка от стари доку-
менти, свързани с важни събития и 
личности. 2. Помещение за съхранява-
не на такава сбирка. архЈвен прил.

архЈва ж. (гр.) 1. Сбирка от администра-
тивни документи на учреждение, орга-
низация и под. 2. Служба за събиране 
и подреждане на такива документи. 
архЈвен прил.

архивˆр м. и архивˆрка ж. Служител в 
архива. архивˆрски прил.

архивЈрам  несв. и св. прех. 1. Сис те-
матизирам и обработвам за съхране-
ние документи, писма и др. материали. 

А



27астероЈд

2. Записвам информация от паметта на 
компютъра върху преносим носител.

архиепЈскоп  м. (гр.) 1. Сан на духовно 
лице в християнската църква, което 
управлява област от няколко епис-
копства. 2. Лице с такъв сан. архи
епЈскопски прил.

архиер˜й м. 1. Сан на висше духовно лице 
в православната църква. 2. Духовно 
лице с такъв сан. архиер˜йски прил. 

архипелˆг  м. (гр.) Близко разположени 
група острови, които се възприемат 
като цяло.

архит˜кт м. и архит˜ктка ж. Специалист 
по архитектура.

архитектĄника  ж. Хармонично съчета-
ване на елементи в стройна компози-
ция (в строителство, художествена 
творба, живопис и др.).

архитектІра  ж. без мн. (лат.) 1. Проек-
тиране и изграждане на художествено 
оформени сгради. 2. Учебна дисци-
плина за проектиране и изграждане на 
сгради. 3. Стил на строителство. архи
тектІрен прил.

аршЈн  м. (перс.-тур.) 1. Стара мярка за 
дължина, равна на 68 см. 2. Метална 
или дървена линия с такъв размер.

ас м. (фр.) 1. Карта за игра с един знак в 
средата; асо. 2. Голям специалист в 
своята област.

асансьĄр м. (фр.) Подемно съоръжение в 
сграда, шахта и под. за издигане и сва-
ляне на хора и товари.

асимилˆтор  м. (лат.) Лице, което про-
вежда политика на асимилация спрямо 
други народности. асимилˆторски 
прил.

асимилˆция  ж. (лат.) 1. Усвояване на 
вли защи в организма вещества. 2. По-
глъщане на една народност от друга. 
3. език. Изравняване на съседни звуко-
ве по акустични и учленителни особе-
ности. асимилациĄнен прил.

асимилЈрам несв. и св. прех. 1. Усвоявам 
вещества, необходими за изграждане 
на организма. 2. Извършвам асимила-

ция на чужд народ, език. 3. Усвоявам 
напълно знания, теория, идеи.

асист˜нт м. и асист˜нтка ж. Помощник 
на професор, лекар, режисьор и др. 
асист˜нтски прил.

асистЈрам  несв. и cв. нпрех. Действам, 
работя като асистент.

аск˜т  м. 1. Привърженик на аскетиз-
ма. 2. Лице, което води суров, пълен 
с лишения живот. аск˜тски прил. 
аск˜тство ср.

аскетЈзъм  м. (гр.-фр.) без мн. 1. Ре-
лигиозно учение за нравствено усъ-
вършенстване чрез въздържане от 
житейските блага. 2. Прекалено суров 
начин на живот. аскетЈчен прил.

асмˆ ж. (тур.) Лозница.
асĄ ср. разг. Ас (в 1. знач.).
асортим˜нт  м. (фр.) Наличие на раз-

ни видове и размери от една стока. 
асортим˜нтен прил.

асоциˆция  ж. (лат.) 1. Връзка между 
представи (мисли, чувства), които се 
предизвикват взаимно. 2. Сдружение. 
асоциатЈвен прил.

асоциЈрам несв. и св. прех. Свързвам по-
ради асоциация (в 1. знач.).

асп˜кт м. (лат.) 1. Изходна гледна точка. 
2. Възможност, изглед.

аспирˆнт м. и аспирˆнтка ж. Докторант. 
аспирˆнтски прил.

аспирантІра ж. (лат.) Докторантура. 
аспирˆтор м. 1. Уред за изтегляне и всмук-

ване на въздух или газове за изследва-
нето им. 2. Отделна селскостопанска 
машина или част към нея за всмуква-
не и изтласкване на зърно, слама и др., 
за да бъдат пренесени. аспирˆторен 
прил.

аспирˆция ж. (лат.) Домогване към нещо 
или към някого.

аспирЈн м. (нем.) без мн. Лекарство с ки-
село-тръпчив  вкус за сваляне на тем-
пература и успокояване на болка. 

астероЈд м. Планета от Слънчевата сис-
тема, чието движение е между орби-
тите на Марс и Юпитер. астероЈден 
прил. 
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астигматЈзъм м. без мн. Болестен недо-
статък на зрението, при който обра-
зите са разкривени. астигматЈчен 
прил.

ˆстма ж. (гр.) Задух, предизвикан от за-
боляване на сърцето, нервната система 
или алергия. астматЈчен прил.

астматЈк м. и астматЈчка ж. Лице, бол-
но от астма.

ˆстра  ж. (гр.) Градинско есенно цвете; 
Aster.

астрагˆн  м. Скъпа кожа от каракулско 
агне с къдрав косъм. астрагˆнен 
прил.

астро-  (гр.) Първа част на сложни думи 
със значение ‘който се отнася до звез-
дите’: астробиолог, астроботаника, 
астронавигация, астрофизика.

астролĄг  м. Лице, което се занимава с 
астро логия. астролĄжки прил.

астролĄгия ж. Предсказване на бъдеще-
то според разположението на звез-
дите и влиянието им върху събития-
та на Земята. астрологЈчен прил. и 
астро логЈчески прил.

астронĄм м. (гр.) Специалист по астроно-
мия.

астронĄмия ж. (гр.) Наука за Вселената и 
небесните тела. астрономЈчен прил. 
и астрономЈчески прил.

асфˆлт м. без мн. (гр.) Черна смола, с коя-
то се заливат пътища. асфˆлтов прил.

ат м. (тур.) Добре гледан буен кон.
атавЈзъм м. без мн. Проява на неактуа-

лен вече белег, съществувал у далечни 
прадеди. атавистЈчен прил. и ата
вистЈчески прил. 

атˆка ж. (фр.) 1. Стремително военно на-
падение. 2. Енергично действие срещу 
учение, позиция, постъпка. 3. Пристъп 
на болест.

атакІвам несв. прех. Предприемам атака; 
действам решително.

атамˆн  м. (тюрк.-рус.) истор. Водач на 
казашка дружина. атамˆнски прил.

аташ˜  м. (фр.) Член на дипломатическа 
мисия за осведомяване по специални 
въпроси.

аташЈрам несв. и св. прех. Причислявам 
някого към официална мисия (лице) за 
изпълнение на определена задача. 

атеЈзъм м. без мн. (гр.) Възглед, който от-
рича всяка религия и божествени сили. 
атеистЈчен прил.

атеЈст м. и атеЈстка ж. Лице, което от-
рича религията и божествените сили.

атели˜  ср. (фр.) 1. Помещение за ра-
бота на художник, скулптор и др. 
2. Работилница за модна и по-изискана 
изработка. Ателие за шапки.

атентˆт  м. (нем.-фр.) Нападение с цел 
убийство или разрушение.

атентˆтор м. и атентˆторка ж. Лице, кое то 
върши атентат. атентˆторски прил.

ˆтеросклерĄза ж. Заболяване на големи-
те и средните артерии, което намалява 
еластичността им.

атестˆт м. (от лат.) 1. Документ за обра-
зование или получено научно звание. 
2. Атестация.

атестˆция  ж. (лат.) Писмена прецен-
ка за деловите възможности на лице, 
учебно заведение, учреждение. атес
тациĄнен прил.

атестЈрам несв. и св. прех. Правя атеста-
ция.

ˆтика ж. Надстройка над главния корниз 
на сграда за поставяне на балереф или 
надпис.

ˆтипЈчен  прил. Който е нехарактерен, 
различен от очакваното. Атипична 
реакция.

атлˆз м. (ар.-тур.) Лъскав копринен плат. 
атлˆзен прил.

Атлˆнтика  ж. без мн. Океанът между 
Европа и Америка и страните по бре-
говете му. атлантЈчески прил.

атлˆс  м. Карти (рисунки, таблици или 
чертежи) от дадена област на зна-
нието, подредени в албум или книга. 
Лингвистичен атлас.

атл˜т  м. (гр.) и атл˜тка ж. Лице, което 
се занимава с атлетика. атлетЈчен 
прил. и атлетЈчески прил., атле
тЈчност ж.

атл˜тика ж. (гр.-лат.) Система от упраж-
нения за развиване на сила, ловкост и 
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издръжливост. G Лека атлетика – 
вид спорт (бягане, скачане, хвърляне и 
др.). G Тежка атлетика – вид спорт 
(бокс, борба, вдигане на тежести).

атмосф˜ра ж. (гр.) 1. Въздушна обвивка 
около Земята или други небесни тела. 
2. Обкръжаваща среда, обстановка. 
3. Единица за измерване на налягането 
на газовете. атмосф˜рен прил.

атĄл  м. (англ.) Пръстеновиден коралов 
остров. атĄлов прил.

ˆтом м. (гр.) Най-малката частица от хи-
мически елемент, неразложима по хи-
мически начин. ˆтомен прил.

атомЈзъм м. без мн. и атомЈстика  ж. 
без мн. Философско учение, което 
приема, че материята се състои от не-
делими малки частици (атоми). ато
мистЈчен прил. 

ˆтомник  м. Специалист по атомна фи-
зика.

ˆтонˆлен прил. Които не  е мелодичен и 
хармоничен; лишен от тоналност.

атрактЈвен  прил. Който предизвиква 
ефект, впечатлява. атрактЈвност ж.

атрˆкция ж. (лат.) Ефектен номер от за-
бавна програма. атракциĄнен прил.

атрибІт  м. (лат.) 1. Основен същностен 
белег на предмет. 2. Характерен бе-
лег със символично значение. 3. език. 
Определение. атрибутЈвен прил. (от 
3. знач.).

атропЈн м. (лат.-нем.) без мн. Растителен 
отровен алкалоид с приложение в ме-
дицината.

атрĄфия ж. Израждане на клетките и за-
губване на функциите им поради недо-
хранване или бездействие.

атрофЈрам несв. и св. нпрех. 1. Подлагам 
се на атрофия. 2. прех. Предизвиквам 
атрофия. 

ау межд. За израз на учудване или непри-
ятна изненада.

ауди˜нция ж. (лат.) Официален прием от 
лице с висок държавен или обществен 
пост.

ˆудио-  Първа част на сложни думи със 
значение ‘който се отнася до възприе-

мане, записване и възпроизвеждане на 
звук’: аудиокасета, аудиодиск, аудио
система, аудиотехника.

ˆудиопирˆтство  ср. Незаконно произве-
ждане и разпространение на аудионо-
сители на музикални творби.

ˆудиопл˜йър м. 1. Възпроизвеждащо ус-
тройство на аудиозаписи от външен 
носител. 2. Портативно устройство за 
възпроизвеждане на записани в памет-
та му аудиозаписи.

аудитĄрия ж. 1. Университетско помеще-
ние за учебни занятия (лекции, семи-
нари и под.). 2. Слушателите на лекция, 
доклад и др.

аукциĄн м. (лат.-нем.) Публична разпро-
дажба чрез наддаване; търг.

ˆула ж. (гр.) Тържествена зала в универ-
ситет.

ˆуспух м. (нем.) Тръба на мотор за изпус-
кане на отработените газове.

ˆут м. (англ.) без мн. Попадане на топката 
извън игрището при спортна игра.

ˆутлет м. (англ.) Магазин за продажба с 
намалена цена на маркови стоки от 
стари колекции.

ˆутлЈния ж. Страната на футболно игри-
ще, където се намира вратата.

аутобˆн  м. (нем.)  Широк автомобилен 
път с две платна за скоростно движе-
ние без пресичане  с други пътища на 
едно равнище. 

аутĄпсия ж. (гр.) Изследване на животин-
ски или човешки трупове за установя-
ване причините за смъртта.

аутопсЈрам несв. и св. прех. Извършвам 
аутопсия.

аутострˆда ж. (ит.) Аутобан.
ˆутсˆйдер м. (англ.) Отбор или състеза-

тел, за когото се знае, че няма шанс за 
класиране.

афˆзия ж. (гр.) Заболяване на главния мо-
зък, при което се загубва способността 
за говорене и разбиране на реч.

аф˜кт м.  (лат.) Силна нервна възбуда със 
за губване на контрол върху действията.

афектˆция ж. Силна емоционална възбу-
да с много оживен говор и поведение. 
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афектЈрам несв. и св. прех. Предизвиквам 
афект. ~ се нпрех. Изпадам в афект.

аф˜ра ж. (фр.) Непочтена проява с широк 
отзвук в обществото.

афинит˜т  м. (лат.-нем.) 1. Способност 
на елементи, съединения и радикали 
да реагират химически помежду си. 
2. Психическа близост, душевно пред-
разположение.

афиĄн  м. (ар.-тур.) 1. Градински мак, 
от който се получава суров опиум. 
2. Втвърден сок от макови главички за 
получаване на опиум.

афЈш м. (фр.) Печатна обява за предста-
вление, събрание, концерт и др., която 
се разлепва ръчно.

афишЈрам несв. и св. прех. 1. Разгласявам 
чрез афиш. 2. Изтъквам, обявявам 
публично.

афорЈзъм м. (гр.) Кратък израз на важна 
мисъл или мъдрост.

африкˆт  м. език. Преградно-прохо ден 
по учленение съгласен звук (дж, ч,  
дз, ц).

ˆфтършейв м. без мн. (англ.) Лосион за 
омекотяване на кожата след бръснене.

ах межд. За израз на радост, съжаление, 
изненада.

ахˆ межд. За израз на досещане, потвърж-
дение или закана.

ахˆт  м. без мн. Разноцвете минерал от 
кварц и опал, използван като полускъ-
поценен камък. ахˆтов прил.

ахил˜сов  прил. От  съчет.  ахил˜сова 
петˆ – уязвимо, слабо място. 

ˆхкам несв. нпрех. Произнасям „ах“.
ахмˆк м. разг. неодобр. (ар.-тур.) Глупав, 

простоват човек.
ацетизˆл м. без мн. Аспирин.
ацетил˜н м.  (лат.) Безцветен леснозапа-

лим отровен газ с приложение в мета-
лургията, химическата промишленост, 
а също и за осветление. ацетил˜нов 
прил. 

ацетĄн м. (лат.) Безцветна течност с остра 
миризма, използвана като разтвори-
тел. ацетĄнов прил.

ацт˜ки мн. Основната индианска народ-
ност в Мексико до идването на испан-
ците през XVI век.

ачигьĄз прил. неизм. разг. (тур.) Който е 
нестеснителен, буден; отворен.

ачЈк  прил. неизм. разг. (тур.) Който е 
явен, очевиден.

ашЈк м. (тур.) 1. Кост от задно коляно на 
овца или агне, употребявана за игра. 
2. Игра с такава кост.

ашладЈсвам  несв., ашладЈсам св. прех.  
Облагородявам растение чрез при-
саждане.

ашламˆ ж. (тур.) Облагородено чрез при-
саждане растение.

аѕзмо ср. (гр.) 1. Извор, чиято вода се при-
ема за свещена и лековита. 2. Местност 
с такъв извор.

аятолˆх м. (ар.) Шиитски духовен водач.
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ба част. разг. За възражение, за съгласие.
бˆба  ж. 1. Майка на родителите по от-

ношение на децата им. 2. Стара жена, 
старица. 3. неодобр. Безхарактерен 
мъж. 4. разг. Жена, която помага на 
родилки. бˆбин прил. G Бабин ден м. 
разг. – денят, в който се оказва почит 
на акушерките.

бабалік м. Баща на съпругата; тъст.
бˆбини мн. Домът и семейството на баба.
бабІвам несв. прех. и нпрех. Акуширам.
бавˆчка ж. Жена, която занимава деца.
бˆвен прил. 1. Който действа с малка ско-

рост, без да бърза. 2. Който продължа-
ва дълго, извършва се полека.

бˆвя1 несв. прех. 1. Преча за бързото из-
вършване на нещо. 2. Задържам някого 
да остане по-дълго. 3. Протакам, отла-
гам нещо във времето. ~ се несв. 1. Не 
пристигам навреме, задържам се ня-
къде. 2. Не действам своевременно.

бˆвя2 несв. прех. Забавлявам, занимавам 
дете.

багˆж  м. (фр.) Вещи (в чанта, куфар и 
под.), които се носят при пътуване.

багˆжник м. Място за багаж в превозно 
средство.

бˆгер м. (нем.) Самоходна машина за ко-
паене и товарене на насипни мате риали.

багерЈст м. и багерЈстка ж. Лице, което 
управлява багер.

баг˜та ж. (фр.) Тънка дълга франзела.
бˆгра  ж. 1. Цвят от спектъра на боите. 

2. Вещество за оцветяване.
багренЈца  ж. Дълго наметало от скъп 

пурпурен плат, носено от царя като 
символ на власт.

бˆгря несв. прех. 1. Оцветявам, боядис вам. 
2. в 3 л. Осветява нещо, като му при  дава 
червен цвят (за слънце, светлина).

бˆдана ж. (араб.-тур.) Мазилка за стени с 
разтвор от вар, хума или каолин.

баданĄсвам  несв. и баданĄсам св. прех. 
Из маз вам с разтвор от вар, хума или 
као лин.

бад˜м м. (перс.-тур.) 1. Овощно дърво с 
продълговати плодове с твърда черуп-
ка; Amygdalus communis. 2. Плодът на 
това дърво. бад˜мов прил.

бадж м. (англ.) Табелка, прикрепена към 
дреха, с информация за името и длъж-
ността на лицето.

баджанˆк м. (тур.) Съпруг на балдъзата.
бˆза ж. (гр.) 1. Главно положение, пред-

поставка за нещо. 2. Наличност на 
съоръжения и материални блага като 
източник за съществуване. 3. По ме-
щения, складове със запаси за снабдя-
ване на армия, учреждения, предприя-
тия и под. бˆзов прил.

базˆлт м. Дребнозърнеста скала от вулка-
ничен произход с приложение в пътно-
то строителство. базˆлтов прил. 

базˆр  м. (перс.) 1. Покрит пазар. 2. Раз-
продажба на стоки, свързана с някакъв 
повод.

базЈлика  ж. (гр.) 1. Антична римска по-
стройка с полукръгла сводеста част и 
право ъгълна форма, отвътре разде лена 
на части от редове колони. 2. Хрис-
тиянска църква с такава конструкция.

базЈрам се несв. възвр. Основавам се на 
нещо.

баЈр м. (тур.) Височина, хълм.
бай част. В съчетание със собствено име 

от м. род за израз на уважение и почит.
байрˆк м. (тур.) разг. Знаме.
байрˆм м. (тур.) Голям мохамедански ре-

лигиозен празник.
байт  м. (англ.) Количество информация 

от осем съседни бита (за компютърна 
памет). бˆйтов прил.

бˆка ж. (нидерл.-рус.) Меден съд за пре-
насяне на войнишка храна.

бакалˆвър  м. (лат.) 1. Звание на пър-
вата по-нисша образователна сте-
пен във вис ше учебно заведение. 
2. Лице с такава образователна степен. 
бакалˆвърски прил.

бакˆлин  м. (ар.-тур.) ост. Търговец на 
дребни стоки за храна. бакˆлски прил.

Б
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бакелЈт м. без мн. Неразтворима пласт-
маса с добри електроизолационни 
свойства.

бакенбˆрди  мн. (нем.) Брада от слепо-
очието покрай ушите при обръсната 
долна част на лицето.

бакЈи мн. (тур.) разг. Неуреден дълг.
баклˆ ж. без мн. (тур.) Бобово растение; 

Vicia faba. баклѕн прил. 
баклавˆ  ж. (тур.) Вид баница с орехи, 

подсладена със захарен сироп.
бˆкпІлвер м. (нем.) Вещество с натриев 

бикарбонат, което се използва за бух-
ване на тесто.

бактериолĄг м. и бактериолĄжка ж. Ли-
це, което се занимава с бактериология. 
бактериолĄжки прил.

бактериолĄгия  ж. Наука за бактериите. 
бактериолĄжки и бактериологЈ
чен прил.

бакт˜рия ж. (гр.) Едноклетъчен органи-
зъм с биохимични свойства.

бакшЈш м. (перс.-тур.) разг. Дребна сума 
към възнаграждението за извършена 
услуга.

бакір  м. разг. 1. без мн. Мед2. 2. Котел. 
3. събир. Медни съдове. бакірен прил.

бал1 м. (фр.) Голяма танцова забава.
бал2 м. (фр.) Обща оценка от всички из-

питни предмети.
бˆла  ж. (ит.) Голям стегнат вързоп със 

стока.
балˆда  ж. (ит.) Лирико-епична стихо-

творна творба с легендарно-фантас-
тичен сюжет. баладЈчен прил., бала
дЈчност ж.

балалˆйка  ж. (рус.) Музикален тристру-
нен инструмент, подобен на мандо лина.

бˆлама м. (тур.) разг. Човек, когото лесно 
могат да излъжат и заблудят.

баламĄсвам несв. и баламĄсам св. прех. 
Заблуждавам някого.

балˆнс м. (фр.) Финансово състояние на 
предприятие или учреждение към оп-
ределена дата.

балансЈрам несв. и св. 1. прех. Привеждам 
в равновесие; уравновесявям. 2. нпрех. 
Стремя се към средно положение меж-
ду две възможности.

балансьĄр м. Лице (организация), което 
поддържа баланс между противопо-
ложни мнения, позиции.

балˆст м. без мн. (нем.) 1. Допълнителен 
то вар в превозно средство за устойчи-
вост и равновесие. 2. Натрошени ка мъ-
ни за железопътна настилка. 3. събир. 
Ненужни и неполезни подроб ности.

балˆстра ж. (ит.) Строителен материал от 
чакъл и пясък.

балˆтум м. (нем.) Плътна мушама за по-
дове. балˆтумен прил.

балдахЈн м. (ит.-нем.) Завеса над легло от 
скъпа материя.

балдіза ж. (тур.) Сестра на съпругата.
балерЈна ж. (ит.) Танцьорка в балет.
бал˜т  м. (фр.) 1. Сценично изкуство с 

драматически замисъл, при което 
танцът е основно изразно средство. 
2. Сценично представление на про-
изведение на това изкуство. 3. събир. 
Изпълнители на такова произведение. 
бал˜тен прил.

балетЈст м. (фр.) Танцьор в балет.
бал˜тмˆйстор м. (нем.) Постановчик, ръ-

ководител на балет.
балЈрам несв. и св. прех. Правя нещо на 

бали. 
балЈстика  ж. (фр.) воен. Наука за дви-

жението на снаряда при стрелба. ба
листЈчен прил. и балистЈчески 
прил. Балистична експертиза.

балкˆн м. (тур.) 1. разг. Планина. 2. Като 
собств. – Стара планина.

балканджЈя  м. (тур.) и балканджЈйка 
ж. Жител на планинска област. бал
канджЈйски прил.

балканиˆда  ж. Състезание между уче-
ници, спортисти и др. от Балканския 
полуостров. Математическа балка
ниада.

балканЈзъм м. език. Особеност, явление, 
присъщо на всички балакнски езици.

балканЈст  м. и балканолĄг  м., балка-
нЈстка  ж. и балканолĄжка  ж. Спе-
циалист по балканистика.

балканЈстика и балканолĄгия ж. Наука 
за общите характеристики на балкан-
ските народи.

Б


