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Дисертацията е монографично описание на 

шуменския говор – основен представител на източните 

мизийски диалекти. Темата не е разработвана цялостно 

повече от век, а в публикациите под шуменски говор се има 

предвид преди всичко съседният съртски диалект, 

разпространен в Провадийско. 

В Шуменския край, център на североизточния 

български мизийски диалектен ареал, се говорят два типа 

мизийски говори - шуменско-преславският и съртският. 

Естествената граница по между им - Провадийското плато 

(Сърта) - позволява да ги обособим и да ги класифицираме 

като два отделни, макар различията между тях да не са 

големи (БДА 2, II: 16). Диалектите на югоизток от Шумен са 

съртски, а на югозапад - шуменско-преславски (название, 

очертаващо по-ясно териториалното му разпространение). 

Те са добре запазени и са тясно свързани със старината в 

българския език, което се потвърждава и от най-новите 

данни на съвременната лингвистична география (БДА, 1 – 3, 

2001). 

Изследването се опира на цялостно проучване на 

езиковата ситуация в Шуменския край и южния дял на 

Източна Стара планина, където живее българско население, 



т.е. освен езикът на старото местно мизийско население, са 

изследвани и останалите диалектни типове. Това се наложи 

заради интензивните миграционни процеси. В 

продължителен контакт са носители на български език от 

различни ареали на диалектния континуум, което е 

предпоставка за появата на смесени говори – проблематика, 

нова за българската диалектология. 

Пълното проучване на региона има за резултат не 

само прецизирането на границите на шуменския говор, но и 

установяването на съвременната езикова ситуация с оглед 

продължаващо изследване на езиковите явления и 

тенденциите в тях. 

Дисертацията е композирана по общоприетия модел 

в диалектологията. Тя включва увод, три глави, заключение. 

Приложението съдържа различни видове карти, показалци, 

копия на документи и диалектни текстове. Значението на 

лексикалните диалектизми е обяснено в текста. Речникът на 

говора е предмет на друга работа. 

Теренните материали са на аудиокасети, файлове, 

снимки и фишове и се съхраняват в Диалектния архив към 

Катедрата по български език на Шуменския университет 

„Еп. Константин Преславски“. 

 



Уводът включва 6 рубрики. 

В Предмет и задачи на изследването са поставени 

следните основни задачи на работата: 

1) Да изследва чрез модерни изследователски 

програми за комплексно теренно проучване езика на 

българското население в Шуменския край и да постави 

шуменския говор в актуалния лингвистичен контекст на 

българското езиково пространство с оглед важното му 

място на лингвичната карта като основен представител на 

мизийските говори 

2) Да очертае границите на диалекта, центъра и 

периферията и да прецизира вътрешните му граници и 

класификационната номенклатура, като картографира в 

съответствие с изискванията на диалектологията и 

ареалогията всички селища, в които говорът е 

разпространен, и да представи основните изоглосно-

диаглосни снопове в границите на ареала 

3) Да опише днешното състояние на говора в 

центъра на ареала (шуменско-преславският тип), като 

акцентира върху езикови равнища, системи и подсистеми, 

които го открояват в съпоставка с други типове говори 

(главно мизийски), илюстрирайки в достатъчен обем най-



важните фонетични, акцентни, морфологични и 

синтактични характеристики на езика 

4) Да покаже резултатите в езика от смесването на 

мизийското население в ареала с преселническо население, 

продължило в достатъчен за достоверността им период 

5) Да очертае тенденциите в развоя от синтетизъм 

към аналитизъм и единството и вариативността в 

шуменския говор в ареален аспект. 

В рубриката Специфика и методология на 

теренното проучване се описва начинът на събиране, 

систематизиране и архивиране на емпиричния материал. 

Очертан е ареалът, в който е проведена теренната работа. 

Изследвани са лично всички селища в Шуменския край и 

пунктове с компактно мизийско население в Североизточна 

България и Подбалкана. Проучени са гъсто населените 

географски области (от север на юг): Южна Добруджа и 

Лудогорието, Сърта / Съртовете (Каспичанско, 

Новопазарско, Провадийско), басейнът на р. Врана 

(Търговищко), Шуменското плато, Камчийската долина (р. 

Голяма Камчия) и Преславският балкан (Преславско, 

Смядовско), Герлово (Върбишкият балкан), южният дял на 

Източна Стара планина от Ришкия и Върбишкия проход до 



р. Луда Камчия (Сунгурларско, Карнобатско); вж. 

Приложение (Географски карти: 1 - 5). 

Шуменският край има по-голяма територия в 

сравнение с днешната Шуменска област, която включва 152 

населени места. Някои села вече не съществуват поради 

промени в терена, свързани с големи инфраструктурни 

проекти, а при други има промяна в административния им 

статут; среща се и частична промяна в наименованията. Две 

съседни селища са с едно и също име, но са различни 

административни единици: град Каспичан и село Каспичан. 

Данните в лингвистичните карти са записани в селото. 

Изследвани са на терена и преселническите говори 

от Шуменско в Бесарабия, но те са предмет на друга работа 

поради различната лингвистична ситуация в диаспората. 

Статистическите данни за селищата и населението в 

Приложението са официални и са според актуалното 

административно деление. В данните, свързани с 

лингвистичната география, се придържам към 

номенклатурата на селищата, използвана в БДА и 

диалектоложките трудове (вж. Приложение, Показалци: 7). 

Записите на терена са направени с диктофон в 

условията на продължително пребиваване на терена. На 

практика това е първото теренно проучване на шуменския 



говор, осъществено със звукозаписна техника. Анкетата с 

информаторите е направена според изискванията за 

доброволно участие и конфиденциалност. Данните са 

автентични и са надежден източник за анализ. 

Методиката на теренната работа е съобразена с 

изискванията на ареалогията (Радева 2001). 

Програмите, по които са провеждани анкетите на 

терена, са два типа: 

1) Програма на БАН за събиране на материали за 

български диалектен атлас (Стойков 1955) 

2) Програма за МДАБЯ (Малый диалектологический 

атлас балканских языков / Kleiner balkansprachatlas) от 1996 

- 1997 на Руската академия на науките (Институт за 

лингвистични изследвания в Санкт-Петербург, Институт по 

славистика и балканистика в Москва) и редица европейски 

научни центрове (вж. Седакова 1999: 56 – 69; Узеньова 

2007). 

В рубриката Проучвания върху шуменския говор. 

Извори са реферирани всички публикации, свързани с 

темата (монографии и студии на Милетич 1905; Младенов 

1974; Попиванов 1940; Цонев 1904), непубликувани 

дисертации за други мизийски говори, архивни документи 

(Герчев 1908) и статиите в периодиката и други издания. 



Налага се изводът, че след монографичното изследване на 

Л. Милетич (Милетич 1903) няма толкова пълно и надеждно 

описание на ареала на шуменския говор. 

Специално внимание е отделено на мястото на 

шуменския говор в лингвистичната география. В началото 

на 60-те години на XX в. за том II на БДА (БДА, 2. 

Североизточна България, I, II, 1966) са проучени 8 селища с 

автохтонно българско население в Шуменско-Преславско: 

Имренчево (пункт № 1803), Лозево (1808), Дивдядово, днес 

квартал на Шумен (1811), Кочово (1813), Драгоево (1855), 

Салманово (1820), Ивански (1902) и Кълново (1909). Две от 

тях не са посочени от Л. Милетич (Ивански и Имренчево). 

Изследваните съртски селища са 15. Пет от тях са в 

Шуменския край: с. Каспичан (1870), Кюлевча (1874), 

Овчарово (1977), Марково (1880) и Косово (1891). Към 

списъка на Милетич е добавено с. Падина (1981); вж. 

Приложение, Показалци: 3, 4. 

В отделна рубрика Мизийският диалектен ареал и 

шуменският говор в общодостъпни източници за първи път 

се обобщава и се коментира общодостъпната в глобалната 

мрежа информация за мизийския ареал и шуменския говор, 

тъй като тя формира популярната представа за диалектната 

картина в тази част на българския диалектен континуум. 



Информация е научна (класическият труд на Ст. Стойков 

„Българска диалектология” в дигитален формат) и научно-

популярна (Тетовска-Троева 1986). Данните за говора в 

популярните и специализираните сайтове представляват 

копие в различен обем на изследването на Ст. Стойков. 

Разработвайки сбита информация за българските 

говори (наречия), специалистите от БАН предлагат на сайта 

си нова класификация въз основа на материалите за БДА. 

Обобщаващ том 1 – 3. Фонетика. Акцентология. Лексика 

(2001), посочвайки чуждестранни и български източници, 

доказващи тезата за единството на българския език на 

диалектно равнище. За първи път в библиографията са 

включени 13 аудио материала. За шуменския говор записът 

е от Кривня, Провадийско. Очевидно тук се има предвид 

съртският (под)говор. Най-новите е-ресурси на БАН за 

българските диалекти се опират на концепцията за 

единството на българския език и на данните в диалектната 

картотека в Института за български език при БАН, въз 

основа на които продължава работата по Обобщаващия том 

на БДА. 

През 2014 г. на сайта на Института за български език 

е публикувана Карта на диалектната делитба на 

българския език (http://ibl.bas.bg/bulgarian_dialects/), която 



има интерактивен характер. Това свидетелства за идеята на 

авторския колектив да направи достъпна и интересна 

богатата и сложна информация за диалектното членение на 

българския език. Картата е отпечатана и като дипляна 

(Карта БАН 2014). Електронната карта има линкове с 

текстови и звукови файлове. Тя има отворен характер и дава 

възможност да бъдат добавяни звукови файлове. В нея 

мизийските говори са класифицирани като 

източномизийски. Ареалът им е описан по следния начин: 

„Разпростират се в Източна Мизия, т.е. в Дунавската 

равнинана изток от Янтра, на юг от Дунав и на север от 

Стара планина. Българското северно Черноморие е най-

източната им граница. Макар че са архаични, в резултат на 

експанзията на будното и енергично балканско население, 

слязло в равнината през XIX и XX в. и смесило се с 

автохтонното (хърцойско), голяма част от тях са загубили 

редица свои особености и сега вече биха могли да бъдат 

разглеждани като мизийско-балкански, или дори още по-

общо, като смесени североизточни диалекти.” Това 

кореспондира с подхода ми на изследване на езика на 

българското население в Шуменския край и основанието да 

включа в работата обзор на смесените и преходните говори 

в ареала. 



Според авторите на Картата на БАН „добре са 

съхранени четири мизийски диалекта, доста близки 

помежду си: шуменският (или плиско-преславският), 

съртският в Провадийско, гребенският в Тутраканско, 

Силистренско и Русенско, и капанският в Разградско. Тези 

говори са налице и в Северна Добружда (днес вече в 

Румъния). Най-отличителната черта на източномизийските 

говори е членната морфема -о (под ударение) и -у вън от 

ударение, тип вратò, л’àбу, поради което цялото наречие 

носи името о-диалект.” Шуменският говор е типичен 

(представителен) източномизийски говор. Образецът е 

запис от с. Кочово, има и кратък текст (Карта БАН 2014: 1 - 

2). 

Най-прецизна, макар и най-кратка, е информацията 

за мизийските говори и за основния им представител 

(шуменският говор) в интерактивната Карта на диалектната 

делитба на българския език. 

Общата характеристика на шуменския говор 

включва най-ярките особености на шуменския диалект, 

чийто макроареал е най-голям в сравнение с останалите 

мизийски говори – съртски, капански и гребенски. Говорът 

споделя общите типологични особености на българските 

говори в техните исторически граници (вж. Приложение, 



Обобщаващи лингвистични карти, Карти от БДА). 

Основните му особености го представят като по-архаичен 

във фонетиката и акцентологията и по-нов в морфологията. 

Говорът е сравнително единен. Географията на примерите 

показва вътршнодиалектната вариативност, обяснимо по-

силно изразена в най-динамичното равнище – фонетичното. 

Сред най-ярките фонетични особености (вж. Савицка 

1997) е наличието на три особени гласни под ударение 

(широко е на мястото на стб. ятовата гласна пред мека 

сричка, дифтонгът ы и веларното ъ), които са свидетелство 

за архаичността на говора (Жобов 2004). Веларното ъ, 

регистрирано от Милетич, днес се среща само в шуменския 

и съртския диалект. Тенденцията е да се разширява 

употребата на ы и гласната да се появява на 

неетимологично място. 

Типична североизточнобългарска особеност е 

редукцията на широките неударени гласни в съответните им 

тесни. Преобладава полуредукцията. 

Ярка особеност на консонантната система е 

наличието на много меки съгласни, неограничени 

позиционно. Праславянските съчетания *tj и *dj имат 

рефлекси шт и жд. Ликвидната метатеза е извършена. 



Иновация е появата на х – звук, който или изпада, или има 

различни субститути. 

Ударението в мизийските говори е архаично. В някои 

категории думи то е преметнато върху началото (основата). 

Граматичната система е свидетелство за 

неравномерния хода на развоя от синтетизъм към 

аналитизъм (Герджиков 1987: 32 - 41). 

Стабилно се пази членната морфема за мъжки род -о 

под ударение и -у вън от ударение – особеност, която е 

посочена от Л. Милетич като маркер за мизийските говори 

срещу членната форма -ъ, характерна за съседните 

балкански говори. 

Запазена е източнобългарската обща косвена форма 

за винителен падеж при имената от женски род: рък³, 

глав³, мум³. 

Системата на личните местоимения в именителен 

падеж е от типа ас – той – тий. 

Глаголната система е богата. Спреженията са три и 

преобладаващото окончание за 1 л., единствено число, 

сегашно време е -м. Синтактичните бележки са върху 

словореда на клитиките, употребата на предлозите и 

удвояването на обекта. 



Въпросът за границите на говора е от основно 

значение в работа от такъв тип. Като се имат предвид 

противоречията в становищата на изследователите на 

терена през различните синхронни срезове, той става 

особено актуален. Необходимо е познаване на промените в 

територията, извършени от човека, инфраструктурата, 

миграционните и демографските процеси, които също са 

фактор в изясняването на въпроса. 

Важни за изходната база на съвременното изследване 

на шуменския говор са изводите, които прави Милетич в “Das 

Ostbulgarische” за териториалния му обхват и за езиковите 

му особености: „Най-чист и старинен се е запазил о-

диалектът в околностите на Шумен, т.е. в следните околии: 

Шуменска, Преславска, Новопазарска и Провадийска. 

Главно въз основа на този говор, който съм изследвал най-

основно в т. нар. с³ртски села (с³рткьойлèр) между Шумен, 

Нови пазар и Провадия, ще разгледам по-долу фонетиката и 

морфологията на северния диалект, т.е. на о-диалекта. 

Преди това обаче ще изброя всички стари хърцойски 

селища, както и местата с техни преселници на север и на 

юг; по този начин ще се определят по-точно численото и 

географското разпределение на този диалект. За по-голяма 

прегледност ще изброя съответните села според 



принадлежността им към сегашните околии.” (Милетич 

1989: 25 - 26); вж. Приложение, Показалци 1 и 2. 

От посочените от Милетич 8 пункта в Шуменска 

околия и 10 в Преславска само преславските и едва 

половината от шуменските запазват демографския си облик 

и мизийския си говор. Показателна е ситуацията в с. 

Панайот Волово, Шуменско, където в началото на 20 век 

говорът на местното мизийско население започва да се 

смесва с диалекта на тракийските бежанци и този пункт, 

отбелязан от Милетич, не е картографиран за БДА 

(Приложение, Показалци: 3). В списъка на Милетич 

шуменско-преславските селища със старо местно население 

фактически са 16, тъй като 2 от тях са махали (днес 

квартали) на околийските градове. В края на 19 век 

експанзията на балканските говори на изток, довела до 

стесняване на ареала на мизийските говори и до смесване на 

ъ- и о-говора, е причина Милетич да обособи върбишки 

говор (в центъра на Герлово) като преходен (Милетич, цит. 

съч.: Карта на източните български говори). 

Списъкът у Милетич на съртските села в 

Новопазарска и Провадийска околия (27) е почти два пъти 

по-дълъг в сравнение с броя на шуменско-преславските (вж. 

и Милетич 1902). Това съотношение се запазва и в 



проучванията на Г. Попиванов, и на БАН за БДА 

(Приложение, Показалци: 3). На практика Милетич 

очертава ареала на шуменския говор по селищата със 

запазено и до днес старо местно население, като обособява 

териториално двата му дяла: същински шуменски: 14 пункта 

- в Търговищко (7), Шуменско (4) и Преславско (3) и 

съртски: 27 пункта - в Новопазарско (10) и Провадийско 

(17). 

В обощаващия си труд върху българските диалекти 

от 1968 г. Ст. Стойков се придържа към класификацията на 

Милетич. В характеристиката за мизийските говори е 

описан стесненият ареал на тези североизточни говори, без 

да се посочва детайлната им класификация. За основен 

техен представител е посочен шуменският говор в 

границите, очертани от Милетич – „Шуменско, Съртовете 

на изток, в селата Каспичан, Кюлевча, Марковча и пр.” 

(Стойков 1993: 105). Ученият подчертава, че „като типичен 

мизийски диалект той пази най-добре старите им 

характерни особености” (пак там). 

Максим Сл. Младенов прецизира класификацията на 

Ст. Стойков за южния дял на ареала въз основа на данните 

от БДА, в чието събиране участва, заменяйки по-общото 

название същински шуменски с по-конкретното шуменско-



преславски говор (Младенов 1974: 396 - 426). За първи път в 

диалектологията се обособява шуменско-преславски 

подтип, различен, както се подразбира, от съртския. М. Сл. 

Младенов очертава и ареала на капанския говор в 

Разградско в следващото комплексно проучване на 

Североизточна България през 1974 - 1977, посветено на 

капанците (Младенов 1985: 311 - 312). 

Съвременната ареална лингвистика развива 

фундаменталните проучвания на Л. Милетич и Б. Цонев, 

прецизира класификацията на говорите в българския 

диалектен континуум (Бояджиев 1988: 208 - 215) и дава 

възможност да се очертае характеристиката на всяка 

говорна група, да се откроят вътрешнодиалектните им 

различия (БДА 1964) и да се направи паралел с останалите 

български говори (БДА, 1 - 3 2001). 

В най-новата Карта на диалектната делитба на 

българския език (Карта БАН 2014) днешните мизийски 

говори са уточнени като източномизийски, което препраща 

към по-старата и по-широка териториална картина в 

географската област Мизия, простираща се и на запад от 

ятовата зона. От север на юг диалектните типове са: 

гребенски говор - по долното течение на р. Дунав 

(Русенско, Силистренско), капански говор – в Лудогорието 



(Разградско), шуменски говор – от Шуменското плато до 

Преславския балкан (Шуменско, Преславско) и съртски – в 

Съртовете – Мадарско – Провадийското плато 

(Новопазарско, Провадийско). Диалектите по южните 

склонове на Източна Стара планина са маркирани като 

подбалкански. Присъствието на мизийско население в 

Севернокарнобатско (т. нар. загорци) не е отбелязано 

специално. 

Проучвайки продължително и подробно всеки пункт 

в Шуменския край (територия, която включва географски 

райони с ясни граници) и изучавайки езика и културата на 

населението му, предлагам по-детайлна характеристика, 

която се опира на убеждението, че езиковите и 

вътрешноезиковите граници представляват и естествени 

границии. Миграционните процеси, ако не са 

документирани, могат да се установяват по данните на 

патриархалния език (спомените за рода, унаследената 

антропонимна система, традиционните практики, които се 

описват с репертоара на домашния / майчиния език). При 

анкетиране на възрастни хора тези данни са лесно 

разпознаваеми. 

Естествените граници в изследвания регион са 

високите плата и големите реки, чиито долини са гъсто 



населени. За да проуча цялостно езика на българското 

население в Шуменско, съм провела теренна работа общо в 

104 селища (Приложение, Показалци: 7). 

 

Първа глава е посветена на разпространението на 

шуменския говор в макроареала. Изследвани са 

демографията и езика на населението в микроареалите. 

Очертани са 4 микроареала. В номенклатурата е 

спазен териториалният принцип: централен микроареал 

(Шуменското плато), югозападен микроареал (Камчийската 

долина), северозападен микроареал (Герлово), южен 

микроареал –„загорският клин” в южния дял на Източна 

Стара планина). Отделна рубрика е посветена на 

населението и езика на Шумен, като данните са за най-

продължителен период от време поради изключително 

динамичните и незатихващи миграционни процеси. 

В края на главата се посочват данни за смесените 

(мизийски) и преходните говори в макроареала, което е 

новост в теренните изследвания у нас. Картографирани са 

изцяло и тракийските говори в ареала на шуменския говор – 

проблематика от съществено значение за прецизиране на 

диалектната картина в Североизточна България. 



Лингвистичните карти в Приложението дават 

достоверна информация за днешната езикова ситуация и до 

голяма степен са доказателство срещу стереотипите за 

обезбългаряването на Шуменския край. В тази глава тежест 

имат и многобройните статистически карти в 

Приложението за броя, етническия и конфесионалния 

състав на населението. 

 

Втора глава е посветена на фонетиката и 

акцентологията на шуменския говор. Тъй като двата дяла са 

добре представени в БДА. Обобщаващ том. Част I. 

Фонетика. Част II. Акцентология (2001) и събраните от мене 

данни от терена са предоставени в Диалектната картотека 

на БАН, тук показвам картината на явленията без всички 

примери. 

Резултатите от наблюденията ми върху ударението в 

мизийските говори и в частност в шуменския диалект са 

публикувани (вж. напр. Колева 2004) и тук спестявам 

голяма част от илюстративния материал, като се фокусирам 

върху тенденциите в системата (Гутшмит 1998). 

Към двата дяла на главата прилагам собствени карти 

за ярки особености, в които има данни за явленията и в 

шуменския, и в съртския говор. 



 

Трета глава представлява граматиката на 

шуменския говор и затова е най-обемиста. Описани са 

всички класове думи с пълния списък примери. 

Теоретичните модели са представени в необходимия обем. 

Приложени са карти, които съпоставят явленията в 

шуменския и в съртския говор. 

Употребите на формите в речта са предмет на 

отделно изследване, посветено на синтаксиса (вж. Цивян 

1977). Тук представям само най-важните синтактични 

особености в говора, описани в рубриката Синтактични 

бележки. 

 

Данните, събрани на терена в южния ареал на 

мизийските диалекти (шуменския и съртския говор) и 

анализирани в труда, дават възможност да се направи 

обобщение, което да ги постави в пространствен модел. В 

него намират място разнообразните форми, които в 

съответния описателен раздел могат да останат само като 

списък от варианти. С методите на ареалогията (Цихун 

1988) те се превръщат в доказателство за единството на 

говора и за очертаването на границите между два съседни, 



близки по характер диалекти, което дълго време е причина 

те да бъдат наричани с общо име. 

При изследването на диатопията на вариативността 

(Холиолчев 1971: 388 - 395) използвам понятията: диаглоса 

’разграничителна линия на две диатопично 

противопоставени езикови явления’; хетеронеми ’общо 

понятие за функционално аналогични, но пространствено 

противопоставени езикови елементи от едно и също 

равнище на езиковата структура’; хетерофони ’различни 

фонеми или фонемни варианти с една и съща функция’. 

Диаглосите описвам по общоприетите в лингвистичната 

география схеми. 

Инвентарът на вокалната система на шуменския 

говор е най-богат в сравнение с останалите български 

диалекти. Изоглосите са само 5. Прокарани са въз основа на 

рефлексите на старобългарските вокали: голяма носовка, 

голям ер и ятова гласна под ударение в коренна сричка. В 

това отношение говорът е единен. Диаглосите са 11 и 

повечето са очертани върху неакцентуван материал, 

резултат от редукцията. 

Диаглоса /1/ ъ // о. В крайна суфиксна сричка под 

ударение в думи от типа так³в – такòв, как³в – какòв. В 

съртските села се употребяват и двата варианта. Тази 



диаглоса съответства на морфологичната диаглоса на 

определителния член за мъжки род, единствено число. 

Както е известно, специфичният облик дава основание на Л. 

Милетич да нарече шуменския говор о-говор. 

Диаглоса /2/ # // ’у, и. Гласната И пред В след 

алвеолна съгласна: жив – ж’ув и в наставката за образуване 

на прилагателни имена -лив преминава в ’у. Лабиализацията 

се наблюдава във всички пунктове, а нелабиализуван 

вариант се среща само в съртските говори. 

Диаглоса /3/ # // ’ъ, ’е, и. Ударената гласна след мека 

съгласна пред членна форма за единствено число на 

съществителните имена от женски род от типа главня̀, земя̀ 

в Марково и Косово е ’ъ, в Ивански и Кълново – ’е, в 

Каспичан, Кюлевча и Овчарово – и, а във всички останали – 

’ъ и ’е. 

Диаглоса /4/ # // и, а / след ж /. Ударената гласна в 

крайна затворена сричка на формите за мъжки род, 

единствено число на миналото свършено деятелно 

причастие от глагола мога в шуменския говор се изговаря 

като и: можùл, само в Дивдядово – а: можàл. 

Диаглоса /5/ ъ // веларно ъ. Гласната ъ в ударено 

положение в говора се учленява по-назад в гласовия канал в 

сравнение с книжовния изговор. Веларното звучене няма 



задължителен характер: б³чва, свек³рва. Диаглосата е 

очертана въз основа на данните от Диалектния архив в 

Шуменския университет (ДАШУ), които потвърждават 

изледванията на Милетич (Милетич 1903). В БДА, т. II 

липсва материал по този въпрос. 

Диаглоса /6/ и // ы. Гласната Ы е характерна 

архаична особеност на шуменския говор, посочена още от 

Л. Милетич: ты̀, бы̀ли, ры̀ба, еды̀н. Тя се среща само в 

силна позиция. 

Диаглоса /7/ ъ // е. В повечето случаи коренната 

гласна в думи от типа: тèнко, жèне, винаги под ударение, е 

Е, застъпник на старобългарските предни гласни малък ер и 

малка носовка. Изключение прави изговорът в Лозево и в 

съртския говор, където има Ъ, резултат от смесването на 

носовките. 

Диаглоса /8/ # // ’а ’ъ. Пред твърда сричка и в 

съседство със сонор в думи от типа млекàр, стенà 

рефлексът на ятовата гласна е ’А или ’Ъ. За прегласа 

влияние оказва редукцията. 

Диалгоса /9/ # // ’и, ’ъ. В крайна затворена сричка на 

мястото на Е от старобългарската малка носовка в 

шуменския говор се изговаря И, а в съртския говор – ’Ъ: 

дèвит, дèсит – дèв’ът, дèс’ът. Обликът И е резултат от 



редукцията, а прегласът освен това се дължи на съседство 

със сонор; във втория пример – на аналогия. 

Диаглоса /10/ ’а // ’ъ, е, и. Крайната ударена гласна 

след мека съгласна в съществителни имена от женски род, 

единствено число в думи от типа дъщеря̀, свиня̀ в Ивански 

и Кълново е в два варианта: ’А / Е. В другите съртски села 

вариантите са: ’А / И, а в останалите селища – ’А / ’Ъ. 

Диаглоса /11/ ’а // ’е, ’ъ, и, която върви паралелно на 

диаглоса /10/, но се отнася се за членуваните форми: 

дъщеря̀та, свиня̀та. Последните две диаглоси имат връзка 

с явленията на граматичното равнище, които са резултат от 

генерализирането на винителния падеж във формите за 

женски род, единствено число, окончаващи на голяма 

носовка в старобългарския. 

Вокалната система е по-устойчива от консонантната. 

В диалекта все още се пазят изчезналите в по-голямата част 

от езиковата ни територия гласни: широко Е, Ы и веларно 

Ъ. 

В областта на консонантизма броят на диаглосите 

/17/ е също по-голям в сравнение с изоглосите /14/. 

Диаглоса /12/ на групите ър // ръ в думи от типа 

бърс / бръс. 



Диаглоса /13/ на сонорните съчетания мн // вн в 

думи от типа стòмна // стòвна. Изговор ВН има само в 

съртския говор на Каспичан, където се е запазил старият 

сонорен характер на фонемата В. 

Диаглоса /14/ на съчетанията тл // кл в думи от 

типа тлъст // клъст. По старинното съчетание КЛ се пази 

най-вече в шуменския говор. В съртските селища Каспичан, 

Кюлевча, Овчарово, Марково и Косово изговорът е ТЛ. 

Диаглоса /15/ на съчетанието пт # // шт, ст, т в 

думи от типа птùчка. С изключение на двуфонемния облик 

ШТ в Каспичан и СТ в Косово и Марково, в останалите 

пунктове съчетанието е опростено, което е резултат от 

стремежа на езика към икономия. 

Диаглоса /16/ л // л’ в средата на думите пред твърда 

сричка: бỳлка // бỳл’ка, бòлна / бòл’на. 

Диаглоса /17/ л // л’ пред мека сричка в думи от типа 

бỳлки // бỳл’ки, бòлни // бòл’ни. Преобладава по-

архаичният изговор с Л’ като резултат от антиципацията на 

мекостта. 

Група диаглоси /18/, определени от 

диференциалния признак палаталност / непалаталност в 

краесловие. Такива диаглоси са от типа òгън’ // òгън, зет’ 

// зет, пет’ // пет, езùк’ // езùк, ечемùк’ // ечемùк. 



Краесловният мек изговор е архаична особеност на 

изследвания говор. Явлението е илюстрирано на 

приложената лингвистична карта. 

Диаглоса /19/ й // в за наличие / отсъствие на 

съгласна В на мястото на Й след гласна О в думи от типа 

тояга, стоя [тойàга, стой³\. Преобладава архаичният 

изговор: Имренчево, Дивдядово, Драгоево, Кюлевча и 

Косово с двата варианта, Лозево, Салманово, Каспичан, 

Ивански и Кълново – само с В. В останалите селища 

изговорът е без В. 

Диаглоса /20/ в // w в началото на думи като в³глен 

// w³глен. В Сърта се изговаря В, а в шуменския говор 

протетичният консонант е билабиален. 

Диаглоса /21/ на съгласна В в абсолютно 

краесловие ф // w, й в думи от типа глỳпав, жив, лев, 

как³в. В Кюлевча и Овчарово лексемите се изговарят както 

с Ф, така и с W. Само в Ивански има хетерофон Й и то при 

местоименията: как³й. 

Диаглоса /22/ в // # за наличието или отсъствието на 

съгласна В в съчетание с предградните Т и Д в думи като 

твой, двор. В повечето от селищата облиците са без В, 

което не нарушава семантиката при възможната омофония с 



третоличното местоимение за мъжки род, единствено число, 

именителен падеж. 

Включването на В в толкова диаглоси не е случайно. 

Извесно е поведението на тази съгласна ту като сонор, ту 

като звучен корелат на по-късно настанилата се в езика ни 

фонема ф, поставящо опозитите В: Ф в периферията на 

консонантната система, което довежда до появата на 

различни техни субститути. 

Тази езикова особеност засяга и най-периферните 

съгласни - африкатите ДЖ и ДЗ. 

Диаглоса /23/ ж // дж в началото на думи от типа 

жел’àзо // джелàзо. В Кюлевча хетерофонът е Ж, а в 

Марково се изговарят и двата варианта. Във всички 

останали селища хетерофонът е ДЖ. Според данните от 

ДАШУ хиперкорекцията се наблюдава само у по-старите 

носители на диалекта. 

Диаглоса /24/ з // дз в началото на думи като звездà 

// дзвездà, зàден, // дзàден. Хиперкоректни форми се 

изговарят в Драгоево и Каспичан. 

Диаглоса /25/ з // дз в средата на думи от типа сълзù 

// сълдзù, б³рзам // б³рдзам. Преобладава хиперкоректният 

изговор. 



Последните диаглоси се отнасят до други две 

периферни съгласни, чиято поява в езика ни е най-късна и 

затова често те отсъстват от консонантните системи на 

българските диалекти: х и ф. 

Диаглоса /26/ х // й, в вместо Х във формата т’àхна. 

Очертават се два ареала: Имренчево, Кочово, Лозево, 

Дивдядово и Салманово с изговор Й и Драгоево, Ивански, 

Кълново, Каспичан, Кюлевча, Овчарово – с В. 

Диаглоса /27/ х // в, ф в краесловие в думи от типа 

смях, кожỳх, глух, сух. Преобладава изговорът с Х. 

Диаглоса /28/ ф // в в началото на думи като фенèр, 

фитùл и в средисловие между гласни: Стèфан, кòфа. 

Хетерофон Ф е отбелязан само в Лозево и Салманово. 

За вариативността в консонантната система на 

шуменския говор е характерно, че вариантите не се 

групират, което свидетелства, че те взаимно си влияят. 

 

В акцентно отношение шуменският говор е единен. 

Затова тук се очертават предимно изоглоси. Ударението е 

преметнато върху основата, което е архаичен акцентен 

модел. Диаглосите са ограничени на брой, като общото 

между тях е, че акцентните варианти са форми за 

множествено число. Вариантите се предочитат в съртския 



подговор. От шуменско-преславските селища изключение 

правят по-редовно Имренчево и Дивдядово. 

Диаглоса /29/ месò // мèсо в съртските села Косово и 

Марково. 

Диаглоса /30/ _ `  // ` _ на съществителни имена от 

женски род, множествено число от типа женù, жèни. 

Преобладава формата жèни в Кочово, Драгоево, Дивдядово 

и Имренчево. 

Диаглоса /31/ _ ` _ _ // _ _ ` _ на съществителни 

имена от среден род от типа коляно в членуваните им 

форми за множествено число: колèнете, коленèте. 

Преобладава първият акцентен тип, който отсъства в 

Овчарово, Имренчево, Кочово, Дивдядово и Каспичан. 

Диаглоса /32/ ` _ // _ `  на формата за мъжки род, 

единствено число на миналото свършено деятелно 

причастие от глагола вùдя и формата за множествено число 

на същото причастие от глагола съм. Преобладават 

формите с ударение върху основата: вùдел, бùли, които се 

срещат в съртските села Косово, Марково, Овчарово, а 

също и в шуменско-преславските Драгоево, Имренчево, 

Кочово. 

Съвременните изследвания на шуменския говор за 

ДАШУ, в които данните са от носители на диалекта на 



различна възраст и с различно образование, показват, че в 

общи линии традиционната диалектна система се запазва в 

отделните комуникативни ситуации. Това се потвърждава и 

от богатата лингвогеографска картина на фонетичното 

равнище, включваща 47 явления с основна посока на 

разпространение североизток – югозапад. 19 от тях 

очертават изоглоси, а диаглосите, които заедно с 

акцентните преобладават, с множеството варианти 

илюстрират спецификата на шуменския говор, която го 

отличава ярко както от останалите български диалекти, така 

и от книжовния език. Разбира се, при информатори в по-

млада възраст и с по-високо образование се наблюдава 

силно влияние на книжовния език, но това са 

социолингвистични проблеми. 

 

Морфологичното равнище е по-устойчиво. 

От изследваните 34 морфологични особености на 

шуменския говор 19 представят диаглоси, т.е. преобладават 

явления, илюстриращи вариативността в диалекта. 

В областта на именната система вариантите показват 

различия и при трите задължителни за тези класове думи 

граматически категории род, число и определеност ~ 

неопределеност. 



Диаглоса /1/ на употреба на рода при 

съществителни имена, фиксирани в книжовния език като 

имена от женски род пот /женски род/ - поттà // пот /мъжки 

род/ - пот³т. 

Диаглоса /2/ на рода при съществителни имена от 

типа вечер (в старобългарски – мъжки род). С развоя на 

езика съществителното име преминава от мъжки в женски 

род. Въпреки това в някои селища (Дивдядово, Кълново) 

шуменският говор запазва грамемата мъжки род. 

Наблюдава се вариативна употреба: вèчер /женски род/ - 

вèчер / мъжки и женски род/. 

Вариативността и в двата случая се дължи на 

движението в категорията род и се наблюдава в много по-

широк диалектен ареал. 

Повечето варианти се наблюдават при формите за 

множествено число, тъй като тази категория обобщава 

наследеното голямо разнообразие в старобългарския език. 

Диаглоса /3/ на окончанието за множествено 

число на съществителните имена от среден род от типа 

кол’àно # // колèни (в Кюлевча). 

Диаглоса /4/ на окончанието за мъжки род, 

множествено число на едносрични съществителни имена 

от типа мъж, кон, ден, гост, и др. # // гòсте, # // дèнове. 



Диаглоса /5/ на окончанието за множествено 

число на многосрични съществителни имена от мъжки род 

– названия на лица от типа гражданин, градинар и 

названия на предмети и животни # // грàждане, г³лъби // # / 

в Смядово /, # // г³лъбе (в Кюлевча и Кълново). 

Диаглоса /6/ на суфикса за множествено число на 

съществителни имена от среден род от типа име, рàмо # // 

ùмета (Драгоево и Имренчево), именà // #, раменè // # , # // 

рамè, раменà // # (в останалите селища). 

Диаглоса /7/ на окончанието за множествено 

число в членуваната форма на съществителни имена от 

мъжки род от типа градинар, гражданин, ръкав # // 

градинàрт’ç, гуйдàрит’ç // # (в Имренчево, Лозево, 

Дивдядово, Кочово, Салманово, Кюлевча, Овчарово). 

Най-ярки различия има при членуването в мъжки 

род. 

Диаглоса /8/ на членната форма за единствено 

число под и без ударение след твърд и мек консонант при 

съществителни имена от мъжки род от типа вол, път # // -о 

(вòло), # // -’о (п³т’о). БДА, том II, сочи, че членната форма 

за единствено число под и без ударение след твърд и мек 

консонант при съществителни имена от този тип е -о // -’о, а 



вариантите -ъ // -’ъ се срещат по-рядко – в Ивански и 

Кълново (БДА 1966: к. № 169, 170, 171,172). 

Г. Попиванов твърди, че в края на 30-те години 

членната морфема -о се среща рядко, а по-често се членува 

с -ъ, в някои случаи с изяснени в -а (Попиванов 1940: 359), 

с което той се разграничава от известното становище на 

Милетич, определящ шуменския диалект като о-говор въз 

основа на членна за мъжки род. Ученикът на Милетич, 

шуменецът Христо Герчев, в бележките си за шуменския 

говор от началото на века дава примери само с член -о 

(Герчев 1908). В днешния традицонен диалект 

преобладаващо е разпростространена по-старинната членна 

морфема -ò / -у (вж. картите в Приложението). 

Диаглоса /9/ на членната форма за единствено 

число, мъжки род от типа бял, голям, # // бèлийу, бèлийъ 

(Драгоево, Ивански, Кълново) по аналогия на диаглоса /8/. 

Диаглоса /10/ на словообразователната наставка 

при относителни прилагателни от типа балкàнски, гòрски 

# // балкàнцки (с изкючение на съртските села Косово и 

Марково). Данните от ДАШУ показват, че предпочитаната 

наставка вече е -ски. 

В местоименната система вариантите се наблюдават 

при най-фреквентните местоимения – личните – в 



категорията падеж. Това е обяснимо, като се има предвид 

развоят в тази категория и йерархията в падежните 

отношения. 

Диаглоса /11/ на кратката форма за винителен 

падеж на личното местоимение за 1 л., множествено число 

ни // #. Само в Каспичан се употребява # // нъ. 

Почти във всички селища формата за именителен 

падеж на личното местоимение за 1 л., множествено число е 

ний. Само в съртските села Косово и Марково се среща и 

ние. 

Диаглоса /12/ на употребата на форми за 

винителен падеж на личното местоимение за 3 л., 

единствено число със значение на показателно местоимение 

/ в съчетанията от типа тòзи ден / # // нèго ден (Косово, 

Марково), тòзи ден // # (Кюлевча, Кълново, Овчарово), # // 

нèго ден (Ивански). За Имренчево, Лозево, Дивдядово, 

Кочово, Салманово липсват данни в БДА, том II. Според 

ДАШУ в тези пунктове се употребява нèго ден. Замяната на 

показателното местоимение с третолично е възможна 

поради генетическата връзка между тях. 

Диаглоса /13/ на формите за именителен падеж на 

личното местоимение за 3 л., множествено число те // тий. 

В Косово и Марково се употребява формата те, а в 



останалите селища – само формата тий, получена по 

аналогия на облиците за 1 и 2 л., множествено число ний, 

вий (вж. Приложението). Подобна диатопика се наблюдава 

вообще на изток от ятовата граница. 

Диаглоса /14/ на употребата на именителната 

форма на личното местоимение в службата на допълнение 

(конструкции от типа) мен ме болù # // ас ме болù и мен ме 

болù // # (съртските села Косово и Марково). # // ас ме болù 

– във всички останали селища. Разколебаването на 

винителната форма е в резултат от развоя към аналитизъм. 

На този процес, който много силно засяга именната 

система и слабо глаголната, се дължи и съотношението 

между диаглосите при имената и глагола. В глаголната 

система, която слабо се е променила в развоя на езика, 

диаглосите са значително по-малко. 

Диаглоса /15/ на окончанието за 1 л., множествено 

число, сегашно време при глагола от I и II спрежение от 

типа бера, водя. В Сърта (Косово и Марково) се употребява 

формата берèме, а в останалите селища има по две форми: 

берèм и берèме. 

Диаглоса /16/ на окончанието за 1 л., единствено 

число, аорист при глаголи от I и II спрежение от типа мета, 

донеса -ох (мèтох) // -ах (мèтах). Окончание -ох без 



ударение има в Кюлевча, а в останалите селища завършекът 

е -ах (вж. Приложението). 

Преобладаването на окончанието -ах показва 

стремежа към изравняването на парадигмите по аналогия на 

доминиращия модел (при глаголите от III спрежение, които 

са и най-много на брой). От друга страна преобладаването 

на -ах разреда е доказателство за много по-ранното 

обособяване на -ах спрежението в българския език. 

Диаглоса /17/ на окончанието под ударение за 

множествено число на миналото свършено деателно 

причастие -и (билù) // -и (бùли), -е (билè). В Косово се 

среща само формата бùли, в Имренчево, Кочово, Драгоево 

и Дивдядово се употребяват формите билè и бùли, а в 

останалите селища – само обликът билè. 

Диаглоса /18/ на наставката за образуване на 

минало страдателно причастие (МСП) от глаголи с корен, 

завършващ на консонант, от типа женя, храня. В Кюлевча 

и Овчарово -н (жèнен) // # или # // -т (жèнет). Каспичан, 

Косово, Марково # // -т (жèнет). Във всички останали 

селища -н (жèнен) // # (вж. Приложението). Както е 

известно, изборът на наставката зависи от фонетични 

причини, затова по-ограничено е разпространен обликът 

жèнет (в Сърта). Очевидно трябва да се търси и друго 



обяснение, още повече, че двете форми се конкурират в 

един и същ пункт (Кюлевча, Овчарово). Освен това Г. 

Попиванов специално отбелязва, че МСП на -т „има в 

шуменския говор по-голямо разпространение, отколкото в 

много други говори” (Попиванов 1940: 364) и дава случаи, 

които не са посочени от Милетич: заслàта, исклàт, 

прострèти (Преслав), с’ат (Дивдядово), збрàти (Енево), 

ожèнета (Драгоево), зърнàти ’запомнени’ (Градинарово), 

родèта, ударùто ’ударено’ (Мараш), обелùто (Салманово), 

убл’àта (Каспичан). От примерите се вижда, че 

формообразуването с -т е било разпространето не само в 

Сърта. Прочее тази картина е много сходна с явлението в 

македонските говори. 

Последната морфологична диаглоса се отнася до 

неизменяемите класове от думи и има фонетично 

обяснение. 

Диаглоса /19/ на формата (кратка или разширена) 

на предлога в # // в (Каспичан, Косово, Марково) и във // # 

(в останалите селища). Данните от ДАШУ показват 

различие – в съртските села се срещат успоредно и двете 

форми на предлога. 

Традиционно смятаният за сравнително единен стар 

мизийски диалект показва голяма вариативност и в 



определяната в граматиките като устойчива морфологична 

система. Тази вариативност е наследство от многообразието 

в начините на изразяване на граматическите категории в 

старобългарския език и се поддържа от неравномерния ход 

на развоя от синтетизъм към аналитизъм. Преобладаващите 

диаглоси се групират и подкрепят делението на шуменски 

говор и съртски говор в южния дял на мизийския ареал, 

което е последователно защитено в тази работа. 

Данните от терена доказват съществуването на два 

типа говори, доста сходни, което се дължи и на липсата на 

големи естествени вътрешни граници. Те потвърждават 

четиридялбата на мизийските говори, показана на новата 

Карта на диалектната делитбата на българския език (2014). 

 

В заключението се подчертава, че шуменският 

говор е една от най-интересните териториални езикови 

системи заради комплекса от лингвистични и 

екстралингвистични факти, които го правят важен не само 

за диалектологията и ареалната лингвистика, но и за редица 

научни направления, свързани с проучването на Шуменския 

край, на населението и на културната антропология, 

съчетана със широк спектър интердисциплинарна 

проблематика, с помощта на която стават по-ясни редица 



явления в конкретната езикова система. Патриархалният 

език, традиционният диалект съхранява колективната и 

индивидуалната памет по-точно и по-надеждно, отколкото 

артефактите от материалната култура, с които районът 

изобилства. Затова събирането на езиковите факти от терена 

подхранва базата данни не само за диалектоложки 

изследвания, но и осигурява емпиричен материал за 

многобройни по-мащабни и по-частни изследователски 

проекти. 

Важността на данните от този терен е безспорна. 

Шуменският край включва земи със старо местно 

(автохтонно) население в мизийския ареал с център Шумен, 

където се пресичат стратегически за Балканите и Европа 

пътища. Тук се намират най-важните в историята на 

Първата българска държава селища – двете стари столици 

Плиска и Велики Преслав, култовите средища Мадара и 

Патлейна. В диоцеза на епархията има мрежа от манастири, 

в които делото на Кирило-Методиевите ученици, създали 

Плисковско-Преславската книжовна школа, е продължено и 

е в основата на Златния век. Книжнината, чиито езикови 

особености не случайно съдържат атрибутивната 

характеристика с териториалноезиков маркер преславска, 

има мизийска диалектна основа. 



Многобройните и нестихващи миграционни процеси 

по тези земи, свързани не само с българското население, 

правят езиковата ситуация пъстра и динамична. Интересна 

и перспективна е темата за езиковите контакти, които тук 

имат мултилингвален характер, и взаимодействието между 

диалектите на различните етноси в контакт. Началото на 

тази изследователска задача е поставено с тази работа. 

Проучването на шуменския диалект като основа за 

смесени диалектни формации е продължаваща задача. В 

това изследване е изяснена напълно географията на 

шуменския говор в съвременното му състояние. 

Актуални са данните за шуменския говор като 

преселнически на юг от Балкана. Съчетани с 

етнолингвистичната информация, която те съдържат, 

обогатяват представата за загорското мизийско население. 

Теренните данни и направеният анализ могат да 

послужат за основа на социолингвистични изследвания. 

Перспективна е задачата за проучването на днешния 

шуменски градски говор и за съпоставянето му с езика в 

Шумен от Възраждането, за който има натрупана 

литература. 

Богатият и разнообразен ономастичен материал е 

основа за друго перспективно изследоване. 



Шуменският говор е разпространен и извън 

диалектния континуум. Съпоставянето на синхронни данни 

от езика в метрополията и в диаспората е интересна и 

полезна тема и в теоретичен аспект. 

Предстои публикуването на данните от терена, 

събрани по програмата за МДАБЯ. 

Тази работа може да бъде полезна и за методиката на 

родноезиковото обучение в диалектна среда. 

Шуменският край все още не е познат като 

интердисциплинарен научен обект. Проектът за издаване на 

енциклопедично изследване от академичната серия 

„Етнографски, фолклорни и езикови проучвания” чака да 

бъде завършен. Езиковедската част на такъв тип издание 

може да се смята за готова с този труд. 

Данните от терена доказват съществуването на два 

типа говори в южния дял на мизийския ареал – шуменски и 

съртски, доста сходни, което се дължи и на липсата на 

големи естествени вътрешни граници. Ареалната 

характеристика, направена тук, потвърждава четиридялбата 

на мизийските говори, показана на новата Карта на 

диалектната делитба на българския език (2014). В нея обаче 

в ареала на шуменския говор не са включени всички 



селища, за които тук се привеждат езикови и социокултурни 

доказателства. 

Изобилният емпиричен материал и данните за 

населението и терена може да се използват за решаването на 

задачи и в други научни парадигми. 
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Справка за приносните момени в дисертационния труд 

 

1. Трудът е първото монографично изследване на 

шуменския говор повече от век след публикуването на 

книгата на Л. Милетич за североизточните български 

говори (1903) и повече от половин век след 

картографирането на ареала за Българския диалектен атлас. 

Т. 2. Североизточна България (1966). 

2. Това е първото теренно проучване на говора със 

звукозаписна техника в условията на продължително 

пребиваване на терена. Данните са предоставени за 

обобщаващи изследвания. 

3. Освен с Програма за събиране на материали за 

български диалектен атлас (Ст. Стойков, София: БАН, 

1955), говорът е изследван и с комплексна дигитализирана 

програма за Малый диалектологический атлас балканских 

языков / Kleiner balkansprachatlas (РАН, Марбургски 

универитет, 1996 - 1997). 

4. Проучен е съвременният гъсто населен и 

етнически смесен ареал на мизийските о-говори (95 селища 

в Североизточна България и 10 пункта в южния дял на 

Източна Стара планина). Картографирани са за първи път 



30 пункта с мизийско население. Разширен е ареалът на 

шуменския говор. 

5. Проучени са българските диалекти в Шуменско и 

са установени за първи път новите смесени диалектни 

формации, отделено е специално място на мизийско-

балканските говори. 

6. Очертани са изоглосите на говорните типове в 

центъра на ареала. 

7. Картографирана е диатопията на вариативността 

на над 50 важни явления в шуменско-преславския и 

съртския тип говори. Диаглосите потвърждават тезата за 

обособяването на шуменския говор в установените при 

изследването граници. 

8. Изводите доказват четиридялбата в актуалната 

класификация на мизийските говори на БАН (2014) и 

прецизират границите на шуменския говор. 
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