ПРОИЗХОД И ЗНАЧЕНИЕ НА НАЙРАЗПРОСТРАНЕНИТЕ
АЛБАНСКИ СОБСТВЕНИ ИМЕНА
След 1912 г. в Албания започва постепенно заменяне на турскоарабските имена с национални и с такива от международната практика,
основно от Европа. Този процес се ускорява след Втората световна война
по време на управлението на Албанската партия на труда. Същата
насърчава избора на патриотични албански имена на новородените. В
продължителната кампания в тази област е включена цялата държавна
администрация. През 1982 г. излиза от печат речник с лични имена,
изготвен от нарочна комисия в състав проф. Андрокли Косталари, проф.
Махир Доми, науч. сътрудник Пальок Дака и науч. сътрудник Сеит
Мансаку. Речникът има препоръчителен характер и включва само имена от
илирски произход, както и имена, създадени на базата на албанския език.
Процесът на въвеждане на албански имена се ускорява през 70 -те и
80 - те години на миналия век. Увеличават се имената от два елемента,
създадени на основата на албанския език – Jamarb, Çeldit, Fatmira и пр.
Нараства броят на личните имена от имената на планини, реки, морета,
езера, градове и пр. – Korab, Shelbun, Drin, Vjosa, Adriatik, Vlora, Tirana.
Присъствието на имена с международна употреба също нараства.
Честотата на прибягване към имена от религиозен произход в Косово
намалява постепенно през годините след Втората световна война. През 80те и 90-те години на ХХ-ти век употребата на лични имена с патриотично
съдържание се разширява значително. Този процес достига своя връх в
началото на 90-те години на века. Явлението се свързва особено със
събитията в Косово през 1981 г. и следващите години. Характерни имена
за периода са: Edona, Kosova, Republika, Kosovare (косовка), Kushtrim
(тревога; призив), Flamur (знаме), Luftëtar (боец) и др.
От 1990 до 1999 г. се увеличава броят на имената от рода: Armelinda
(родена с оръжие), Atdhe (отечество), Durim ( съпротива), Trim (храбър),
Fitore (победа), Lirim (освобождение), Çlirimtar (освободител), Jetlira
(свободен живот), Herolinda (родена героиня) и др.
През 2009 г. в кантона Юра /Jura/ в Швейцария е било направено
изследване относно личните имена на учениците от албански произход,
деца на емигранти, учещи в различни учебни заведения. То обхваща
периода 1980 – 2009 г. и е показателно за тенденциите при даването на
лични имена на новородените. Данните са взети от учителските дневници.
Обхванати са 400 ученици, като от тях родените в Косово са били 182, в
Швейцария – 179, в Република Македония – 20, в Прешевската долина в
Сърбия – 16, в Германия – 1 и в Либия – 1.
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За улеснение имената си били разделени на 6 основни категории.
Имената с албански произход са били 293, имената с религиозно
съдържание – 38 /мюсюлмански/ и 12 /католически/, с илирски произход –
22, имена на населени места и реки в Албания – 23, чужди имена – 8 и
имена неозначаващи нищо – 4.
Както се вижда, в първата група преобладават имената въз основа
на албанския език, свързани с понятията за свобода, права, с историята и
културата. В тази група присъстват и имена на различни птици, планини,
растения, природни явления, както и такива с абстрактно значение. Тук
присъстват красиви имена като Afrime, Arbnore, Arbenita, Arlinda, Afërdita,
Besa, Besfort, Blerim, Bujar, Blerta, Besart, Bardha, Rreze, Rudina, Dafina,
Mimoza, Shpend, Shqiponjë, Kreshnik, Kreshnike, Petrit, Luan, Leutrim, Lulie,
Herolindja и др. Тези имена имат пожелателно значение и показват
желанието на родителите децата им да се отличават с честност,
добродетели и съзидателна дейност.
В тази група влизат и имена от типа Lirije, Liridon, Liridona, Lirifiton,
Jetëlira, Lirak и др. Те отразяват значението на понятието свобода - liri,
която родителите пожелават в живота на децата си.
Тук влизат и имената Durim, Durime, Duresa. Те са на базата на
глагола duroj - търпя, устоявам, издържам. Посочените имена
представляват 0.3 % от общия брой на учениците. Тези имена се свързват с
усилията на албанците за запазване на идентичността си в републиките на
бивша Югославия. Така например, в Косово имената на новородените са в
пряка връзка с положенето на албанското население.
Учениците, родени в периода 1980 – 1981 г., носят имена на
населени места и реки в Албания – Atikë, Artë, Albulenë, Antigonë, Berat,
Drilon, Elbasan, Korab, Sarandë, Shkodran, Rinas, Vjosa, Shkumbin, Erzen,
Valbonë, Vlorë и др. Следва да се отбележи, че албанските деца в Косово не
носят имена на населени места в Косово.
В първата група влизат и имена, свързани с различни исторически
събития: Teuta, Agron, Genc, Alban, Albana и др.
Във втората група като знак за илирския континюитет родителите
са давали имена на децата си по имената на илирските племена. Тук влизат
имена като: Alban, Altin, Bardhyl, Erion, Ergon, Etrit, Dardan, Dardane,
Luburn, Labeate, Labinot, Taulant, Agron, Gent и др. Произходът обаче на
повечето от тези имена все още остава неясен.
В третата група са имената от религиозен произход при
изповядващи католическа религия от типа Tunë, Nikollë, Olivera, Gjergj и
др. В тази група са и имената от турски или арабски произход: Nuredin,
Zekerja, Shermine, Jaser, Sadat и др. Среща се и собствено име в резултат на
влиянието както на католическата, така и на ислямската вяра: Gjergjelez
(Gjergj + Elez, от Eljaz – арабска форма на еврейското име Eliyah – „Йехова
е моят бог” ).
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Ако се сравнят имената от 1980 – 1981 с тези от периода 1990 – 1991
г. се вижда, че албанците все по-рядко прибягват до имена от религиозен
произход. При това при значителен брой ученици имената нямат никакъв
смисъл. Такива са Durresa, Mone, Nole, Lentor и др. Понякога личните
имена не са изписани според правописа: Shkumbin е записано Shkumbim,
Shpëtim - Shpejtim, Mërgim – Mergim и т. н.
В резултат на емиграционните процеси децата на албанските
емигранти израстват в чужда среда. Родителите често са принудени да
дават на новородените местни имена. Честа е практиката да се дават имена
на известни актьори и певци. Това се случва и когато родителите са от две
различни националности – албанска и местна. Сред новите имена можем
да посочим: Teo, Xhenifer, Xhesika, Dilan, Klea, Alisa, Vanesa и др.
Интересен е фактът, че често при смесените брачни двойки в
Швейцария /баща албанец и майка швейцарка/ на новороденото се дава
името Alban. Това се дължи на факта, че Римокатолическата и
Англиканската църква почитат Св. Албан/Saint Alban – първият британски
християнски мъченик. Това име съвпада с албанското Alban и улеснява
избора на име от двамата родители.
Голяма част от албанските емигранти дават на новородените имена,
които се използват в страната на пребиваване. Разпространени са имена от
типа: Xhon, Mikelanxhelo, Patrik, Serxhio, Arnold и др.
Участието на Албания в интеграционните процеси в Европа засили
употребата на лични имена, употребявани в различни европейски страни –
Италия, Франция, ФРГ, САЩ и др.
______________________
В албанския език личните собствени имена могат да се членуват.
Имената от мъжки род в определена/членувана форма завършват на -i или u, а тези от женски род окончават на -a. Някои имена от мъжки род се
членуват също с – -a: . В нашия език също има членуване при имена от
мъжки род от типа: Борката (Борето) - от Борис; Ванката – от Иван,
Симката – от Симеон (Симо) и пр.
Значителна част от имената при албанците са образувани на базата
на съществителни имена от рода: планина, река, море, небе, въздух,
светлина, слънце, луна, зора, сняг, вода, живот, дъб, бук, ясен, явор,
злато, сребро, желязо, камък, скъпоценен камък, благородство, вяра,
вярност, чистота, честност, надежда, смелост, както и от глаголите
живея, стоя, трая, подарявам, обичам, обожавам, надявам се, боря се и
др. Те влизат в състава на различни сложни имена, чието значение е лесно
за разгадаване.
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СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА
алб. - албански
съкр. - съкратено
англ. - англйски
съчет. - съчетание
ар. - арабски
татар. - татарски
арам. - арамейски
тур. - турски
арб. - арбърешки
уел. - уелски
ариан. - ариански
умал. - умалително
бълг. - български
финик. - финикийски
гег. - гегийски
фр. - френски
гел. - гелски
черног. - черногорски
гл. – глагол
шумер. - шумерски
гот. - готски
гр. - град
вж. - вижте
влад. - владетел
гр. - гръцки
илир. - илирски
инд. - индийски
ирл. - ирландски
итал. - италиански
катал. - каталански
келт. - келтски
книж. - книжовно
лат. - латински
междум. - междуметие
нар. - наречие
нем. - немски
норм. - нормандски
обл. - областна употреба
перс.- персийски
план. - планина
предл. - предлог
пр. н. е. – преди новата ера
р. - река
рус. - руски
с. - село
сакс. - саксонски
сем. - семитски
ср. – сръбски
срвн. - сравнете
старобълг. - старобългарски
старонем. - старонемски
старофр. - старофренски

5

Транскрипция на еврейски и арабски букви с латиница
Буква
Произношение
ā
- а дълго
ä
- отворено е
ğ
- дж
h
-х
h
-х
ī
- и дълго
к
-к
q
-к
š
-ш
ū
- у дълго

Произношение на букви от турската азбука
c – дж
ι- ъ
ş-ш
ü – подобно на ü в нем. език; в текста е предадено с бълг.буква ю
y-й
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МЪЖКИ ИМЕНА
A
Abaz, -i
Abedin, -i
Abdullah, -u

(< ар. abbās – разгневен лъв)
(< ар. abidin – набожен; тур. Ebedin)
(< ар. abd - роб, слуга + allāh - господ, бог.
Варианти: Abdi, Abdul, Abdulla, Abdyl.
Abdurrahim, -i (< ар. abd - роб, слуга + äl-rrahīm - милосърден:
роб, слуга на Милосърдния)
Abdurrahman, -i (< ар. abd - роб, слуга + äl-rahman - всеопрощаващ:
роб на Всеопрощаващия)
Abdylatif, -i
(< ар. abd - роб, слуга + al-latif - добър: роб, слуга
на Добрия)
Abdylazis, -i
(< ар. abd - роб + äl-aziz - силен, могъщ)
Abdylfetah, -u (< ар. abd – роб, слуга + al fattah – великомъченик;
велик съдник)
Abdylhamit, -i (< ар. abd - роб, слуга + äl-hamīd - уважаван,
почитан, пълен със слава: роб на Прославения)
Abdylkader, -i (< ар. abd - роб + al-qādir - могъщ: роб, слуга на
могъщия, на бога)
Adalbert, -i
(< нем. Adal - благороден + bert - светъл, знаменит)
Вариант: Albert.
Adam, -i
(< ивр. adamah - земя; adham - човешка раса; ādām мъж.
Adain, -i
(< ивр. addai – човек на бога, божи човек)
Adem, -i
(< ивр. Adam - Адам; ар. Ädäm - Адем)
Adil, -i
(< ар.ādil - справедлив, честен)
Admir, -i
(< алб. admiroj – възхищавам се, обожавам; лат.
admiratio, onis - възхищение)
Варианти: Admirim, Admerim, Admiron, Admiran,
Admirit, Admirid, Admirin, Admirush, Admiriot,
Admirjot, Admires.
Adon, -i
(< 1. финик. adon - господин; 2. ивр. adonay - моят
господ)
Варианти: Adonis, Adonian, Adonit, Adonid,
Adonin, Adonat, Adonad, Adonor.
Adrian, -i
(< гр. άνδρος - мъж; човек)
Adriatik, -u
(< алб. Adriatik, -u - Адриатическо море)
Adhurim, -i
(< лат. adoratio, onis - обожаване; итал. Adorazione)
Afrim, -i
(< алб. afrim, -i - сближаване, приближаване;
близост, сродност)
Agaton, -i
(< гр. άγαθος - добър, благороден, смел) Албански
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Agim, -i
Agrin, -i
Agron, -i
Argor, -i
Agush, -i
Ahmet, -i
Aid, -i
Aidan, -i
Ajdin, -i
Aidrin, -i
Aigest, -i
Aikid, -i
Ailis, -i
Aimir, -i
Ajas, -i
Ajdin, -i
Ajdon, -i
Ajet, -i
Ajni, -i
Ajrin, -i
Akash, -i
Akif, -i
Akil, -i
Aladin, -i
Alaron, -i
Alasin, -i
Alaudin, -i

аналог - Mirash, Fisnik.
(< алб. agim, -i - зора, зазоряване)
Вариант: Agimor.
(< илир. име)
(< име на влад. на илир. племе ardianë, съпруг на
Teuta)
(< алб./обл. agror, -i – тънка греда, греда на калкан)
(< тур. ağa – господин)
(< ар. ahmäd – прославен. Алб. аналог - Lavdim,
Lavdërim.
(< ар. aid – посетител, гост)
(< 1. илир. име. 2. старо ирл. име Aidan – „малък
огън”)
(< тур. ajdin – сияещ; радостен)
Варианти: Hajdin, Aidin.
(< алб. ai – той + Drin – р. Дрин)
Варианти: Ajdrin, Ajdrint.
(< илир. aigestë – илир. род)
Варианти: Agest, Ages, Igest, Iges.
(< илир. владетел)
Варианти: Aiakid, Ajakid, Ajkid, Akid.
(<алб.ai - той + lis - бук)
(< алб. ai - той + i mirë – добър.
(< ар. - лъв)
Вариант: Ajaz.
(< тур. aydin – светеш, блестящ; щастлив.
(< Ajdonat – турско название на Парамития – главен
град на Теспротия/Чамърия. Има значение „shën
Donat” – „свети Донат”.
(< ар. āyät – символ, знак)
(< ар. - истински, неподправен)
(< алб. aj/ër, -ri – въздух; лат. aer, aeris)
(< санскр. – небе)
(< ар. ākif – постоянен, неуморен)
(< гр. Αχιλλέυς,; лат. Achilles – Ахил)
Варианти: Akilt, Akild, Akilan, Akileid.
(< ар. alà ad din – „почтителен”, „отдаден на вярата”)
Варианти: Alron, Alrond, Alront.
(< илир. име)
Други форми - Alron, Alront, Alrond.
(< илир. име)
Вариант: Alsin, -i.
(< лат.alauda, ae – чучулига; преносно - войник от
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римски легион в Галия с такова украшение на
шлема)
Alban, -i
(< От името на илир. племе Albanë, дало името
албани/албанци. Споменато е от историка Птоломей
през втори век от н.е., а главният гр. на племето е бил
наречен от него Албанополис - град на албаните/
албанците)
Вариант: Albanor.
Albin, -i
(< лат. albus – бял) Алб. аналог - Bardh, Bardhec,
Bardhok, Bardhosh.
Вариант: Albi.
Album, -i
(< лат. album – бяло; белота)
Albzan, -i
(< лат. alba, ae – зора + алб. Zanë - Зана)
Вж. Zan/ë, -a.
Aleard, -i
(< старонем. аристократично име Alhard – „с много
качества”)
Aleksand/ër, -ri (< гр. αλέξω – защитавам + άνδρος – човек; ар. alIskander; тур. Iskender > алб. Skënder > Skënderbej –
Skënderbe, -u)
Варианти: Aleksanrin, Aleks, Aleko, Alesio, Lek, Leko,
Lekë, Leks, Leksan, Lesh, Llesh, Lleshan, Skendi
Skëndo, Skënder, Skëndero, Neri, Nerin, Nerind,
Sandër.
(< ар. aliyy, alī – дълъг, висок; блестящ; благороден)
Ali, -u
Алб. аналог - Fisnik, Bujar.
Вариант: Alush, -i.
Aldvin, -i
(< англ. - сакс. aldwyn – другар, стар приятел)
Alem, -i
(< ар. alem – свят, вселена)
Alfred, -i
(< нем., англ., сакс. alf - дух + rath: посъветван)
Algas, -i
(илир. име)
Aligin, -i
(< съч. от името Ali + името Gjin)
Alishan, -i
(< перс. – известен, прочут)
Alk, -u
(< топоним: Alk, -u - село в окръг Лежа)
Вариант: Alkan, -i
Alkest, -i
(< гр. άλκιμος – силен, здрав, бодър; името е познато
от гръцката митология, както и сред илирите)
Варианти: Alked, Alket, Elked, Elket.
Altιn, -i
(< тур. altin – злато)
Alloiz, -i
(< нем. Alwisend – всезнаещ, рядка употреба)
Alqi, -u
(< гр. αλκή– сила, бодрост;мъжество)
Alzan, -i
(< илир. име)
Варианти: Alzanin, Alzanit.
Alzen, -i
(< илир. име)
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Amant, -i
Amant, -i

Amarin, -i
Amat, i
Amir, -i
Anastas, -i
Anatol, -i
Anden, -i
Andet, -i
Andik, -u
Andin, -i
Anil, -i
Andre, -u
Anesti
Anil, -i
Antian , -i
Anton, -i
Apollon, -i
Apostol, -i
Aqif, -i
Aranit, -i

Варианти: Alzet, Alzent, Alzent, Alzend, Alzed,
Alzetin, Alzetit.
(< лат. amans, -antis – обичащ; предан, привързан;
любвеобвилен, ласкав; влюбен)
(< топоним: име на илир. гр., днес населено
място Plloça в окръг Вльора; от лат. произход <
amans, -antis – обичащ; предан, привързан;
любвеобвилен, ласкав; влюбен)
(< ивр. amaria – „бог рече”)
(< лат. amatus - обичан; ит. amato; исп. amado; порт.
amado; фр. aimé)
(< ар.1. āmīr - колонист; жител; домашен, домашар.
2. āmir - командир, който дава заповеди; ämr давам заповеди, заповядвам)
(< гр. aνάστασις – възкръсване)
Съкр. форми: Stas, Nasto, Tase, Tasi, Taskë, Taso,
Tasho, Tashko, Caci, Nastjan.
(< гр. ανατολή - изгрев на слънцето, човек от
Изтока; фр. Anatol)
(< илир. име)
(< алб. anëdet = bregdet – морски бряг)
Варианти: Andetin, Andetri, Ander, Andret, Endet.
(< илир. име)
(< илир. божество)
(< илир. име)
(< гр. άνδρας – мъж; храбрец; лат. Andreas)
Варианти: Andrea, Androkli Ndre, Ndrec, Ndrecë,
Ndrekë, Ndre.
(< гр., от минало св. време на гл. ανασταίνω –
възкресявам, съживявам) Бълг. вариант: Àнещи.
(< илир. име)
(< илир. име)
Antjan, Antion, Antjon
(< лат. ante – пред, преди; Antonius – лат. родово име)
Варианти: Antun, Andon, Andonaq, Ton, Ndoc, Ndokë,
Nokë, Ndue, Tunë.
(< гръцки и римски бог на красотата, слънцето,
медицината, изкуствата, музиката и поезията)
(< гр. απόστολος - пратеник, апостол; лат.
Apostollus)
Варианти: Postol, Tole, Tolo, Cole.
(вж. Akif)
(< илир. име)
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Arban, -i
Arben, -i
Arber, -i
Arbënor, -i
Arb/ër, -ri
Arbëresh, -i
Arbëror, -i
Arbnesh, -i
Arb, -i
Arbian, -i
Arbnor, -i
Arbor,-i
Ardian, -i

(вж. Arbëria)
(вж. Arbëria)
(< алб. Arbëria – Арбърия: страна на албанците)
(вж. Arbëria)
(вж. Arbëria)
(< arbëresh, -i - арбъреш, синоним на албанец)
(вж. Arb/ër, -ri)
(вж. Arb/ër, -ri)
(вж. Arb/ër, -ri)
(вж. Arb/ër, -ri)
(вж. Arb/ër, -ri)
(вж. Arb/ër, -ri)
(< илир. име, от племето ardianë - ардиани)
Варианти: Ardiam, Ardjan, Ardjant, Ardjand, Ardjam,
Ardion, Ardjon, Ardianin, Ardianit, Ardiejt, Ardiejd,
Ardies, Ardiet, Ardied, Ardjet, Ardjed, Ardien, Ardjen,
Ardiens, Ardjens.
Arianit, -i
(< илир. име)
Ardit, -i
(< илир. име)
Arenc, -i
(< алб./обл. arenc, -i - стомана)
Argjel, -i
(< древно име)
Argjend, -i
(< лат. алб. argjentum, i – сребро)
Варианти: Argjen, Argjendor, Ergjend, Ergjen, Ergjent,
Ergjant, Ergjand.
Argjendar, -i (< лат. argjentum + наст. ar: златар)
Argjir, i
(< гр. αργύριο - сребро)
Arion, -i
(< 1. илир. предполаг. значение – река; 2. име от
гръцката митология)
Варианти: Arjonel, Arionin, Arjonin, Arionit, Arjonit,
Arjonid, Arjol, Arjold.
Aristidh, -i
(< гр. άριστος – отличен, най-добър, превъзходен +
είδος – вид; род; лице: „изглежда най-добре”; „син на
най - добрия”, „син от благороден произход”;
Αριστείδης: Аристид - атински държавник, наричан
„справедливи”; прочут стратег, от аристократичен
произход, живял през V-ти и ІV-век пр. н.е.)
Варанти: Aristid, Aristir, Aris.
Arlind, -i
(< алб. ar, -i - злато + lind – раждам се)
Armand, -i
(< фр. форма, употребявана и в алб. език на нем. име
име Hermand. То произлиза от старонем. Hariman.
Лат. форма е Hermannus.
Състои се от heri – войска + man – мъж: боец)
Вариант: Armando.
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Armin, -i
Armir, -i
Arnen, -i
Arnis,-i
Arnold, -i
Arsen, -i

Arsim, -i
Artan, -i

Artlis, -i
Artor, -i

Artrin, -i
Artmir, -i
Artur, -i
Artvend, -i
Artzan, -i
Artzog, -u
Arvanit, -i
Arved, -i
Arzen, -i
Asdren, -i
Asim, -i

(< илир. име)
(< 1.алб. armir/ë, -a – вид билка 2. ar - злато + i mirë –
добър)
(< алб. arnen, -i – вид бор)
(< топоним: Arnisa – име на илир.ки гр. според
Птоломей; средновековната форма Arnis е
документирана през 1431 г.)
(< нем. Arnold - владетел на орлите)
(< гр. αρσενικός – мъж, мъжествен)
Варианти: Arsed, Arsel, Arsild. Счита се, че това е
старото име на съществуващата днес река Erzen – в
близост до Тирана.
(< алб. arsim, -i - образование)
(< 1. илир. хидроним: име на река, вливаща се в
Ister/Дунав. 2. значението на името остава неясно –
предполага се, че идва от формата Артам/идос от
Артемиса – гръцка богиня на природата и моралната
чистота)
Варианти: Artian, Artjan, Artanit.
(< алб. i artë – златен + lis - дъб)
Варианти: Arlis, Arlist.
(< илир., предполагемо значение – „земеделец, който
обработва земята”; със съвр. алб. език се обяснява като
съчетание от i artë - златен + orë - час)
Варианти: Artoran, Artorin, Artorit, Artorian.
(< алб. i artë - златен + гл. rrij – седя, стоя; живея,
съществувам)
(< алб. i artë – златен + i mirë - добър)
Варианти: Artmirt, Artmird, Armir, Armirt, Armird.
(< келт. arthur – мечок)
(< алб. i artë - златен + алб. vend – място < топоним)
Варианти: Arvend, Arven.
(< алб. i artë - златен + алб. zanë - глас)
Варианти: Arzan, Arzen.
(< алб. i artë - златен + zog - птица)
Вариант: Arzog.
(< гр. Αρβανίτηζ – албанец: гръцко название на
населението от алб. произход в Гърция)
(< швед., дат. ari – орел + vior – гора)
(< ар. – желан)
(< от псевдонима на алб. поет и публицист Aleksandër
Stavre Drenova, 1872 - 1947)
(< ар. āsim – защитник от злините)
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Вариант: Hasim.
Askan, -i
(< илир. име)
Asllan, -i
(< тур. aslan - лъв)
Варианти: Arsllan, Lan, Llan.
Asqer, -i
(< ар. asqär – войник; тур. asker)
Astrit, -i
(< гр. αστρίτης – смел; вид змия)
Arshin, -i
(< 1. ар. arši – престол на господ; 2. тур. arşin – мярка
за дължина, равна на около 2/3 от метъра)
Asim, -i
(< ар. āsim - защитник от злините
Ashli, -u
(< Ashley – топоним и лично име в англоезичните
страни. Има значение – „поле с пепел”).
Варианти - Ashlin, Ashlina.
Atanas, i
(< гр. αθάνατος - безсмъртен)
Вариант: Nasi, Thanas.
Atfisht, -i
(< от псевдонима на At Gjergj Fishtë – поет, лингвист,
свещеник и политик, 1870 – 1940; Fishtë,-a – с. в
окръг Лежа)
Atintan, -i (< илир. Atintanët – илирски род, обитавал днешния
район от Малакастра до Скрапар)
Варианти: Atint, Atin.
Atli, -u
(< тур. atlι - конник)
Audar, -i
(< илир. име Audarus)
Варианти: Audars, Audat, Audent, Adar
Augustin, -i (< лат. augustus – величествен, възвишен, свещен)
Вариант: Gustin.
Aurel, -i
(< лат. aureus – златен; скъп мил; Aurelius – римско
родово име)
Avdi, -u
(вж. Abdullah, -u)
Avdyl, -i
(вж. Abdullah, -u)
Avni, -u
(< ар. awn – помощник; помощ)
Azem, -i
(< ар. āzim – величествен; колосален; верен приятел)
Вариант: Azim, -i.
Aziz, -i
(< ар. azīz – могъщ, ценен, любим)

B
Bacol, -i
Baftjar, -i
Bahri, -u

(< алб. bac/ë, -a – батко, по-голям брат; чичо, чичко)
(< перс. baft – съдба; baftiyar - с щастлива съдба) Алб.
аналог Fatmir.
Вариант: Batjar, -i.
(< ар. bahr - море; bahriyy – моряк; тур. bahrı)
Варианти: Bahir, Barion, Barjol.
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Bajram, -i

(< перс., тур. bayram - празнуване, празник; мюсюлмански празници)
Варианти: Barjam, Bajo, Bajro, Bajrush.
Bajuk, -u
(< алб. bajuk/ë, -a – вид дива патица)
Bakir, -i
(< тур. bakır – мед, бакър)
Baki, -u
(< ар. äl-bāqī - жизнен)
Bákull, -i
(< алб. bákull - със здраво и силно тяло, як)
Bala
(< 1. санскр. – малко дете. 2. илир. Balaios – илирски
владетел, наследник на Теута – със значение „бял”)
Варианти: Balan.
Balil, -i
(< тур. Bali - старец)
Balonj, -i
(< алб./арб. balonj – танцувам, заето от итал. ballare)
Ballan, i
(< топоним)
Ballmir, -i
(< алб. ball/ë, -i – чело + i mirë – добър)
Варианти: Ballor, Ballush
Bamir, -i
(< алб./гег. наречие ba mirë – „прави добро”)
Варианти: Bamirt, Bamird. От словосъчетанието (ai)
“ban/bon mirë” - „(той) прави добре” се образуват
Banmirt, Banmird, Bonmir, Bonmirt, Bonmird.
Baral, -i
(< древно име)
Bardh, -i
(< алб. i bardhë – бял; Të Bardhat – самовили от алб.
легенди)
Варианти: Bardhec, Bardhok, Bardhosh, Bardhush,
Bardhim, Bardhan, Bardanj, Bardhal, Bardhjan, Bardhon,
Bardhjon, Bardhonj, Bardhin, Bardhes, Bardhesh, Bardhis,
Bardhit и др. От сливането на предпоставения член i с
прилагателното име се образува името Ibardh. През
средните векове в района на Шкодра е имало с. с име
Ibardhi. През същия период там е използвано и име
Ibard – със същото значение.
Bardhyl, -i
(< илир. име Bardylus - владетел на Илирия 449 – 359
преди н. е.)
Barzid, -i
(< илир. име)
Вариант: Barzidin.
Basir, -i
(< ар. - който вижда, наблюдателен, съобразителен)
Варианти: Basri, Bastri, Basiret.
Bashkim, -i
(< алб. bashkoj - обединявам, съединявам; споявам)
Bato, -ja
(< Bato, -ja - владетел на дарданите през трети век
преди н.е.)
От Bato, -ja произлизат и следните имена: Baton,
Batonian, Batul, Batun, Batuna, Batush, Betun, Betuna,
Vatë, Vation, Vatjon, Vatian, Vatjan.
Bec, -i
(< топоним kodra e Becit – хълм/рид Бец в окръг Кавая)
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Вариант: Becan, -i
Bedri, -u
(< ар. bädr – пълна луна; началник
Beg, - u
(< тур. beg, -u - бей: собственик на земя при турската
феодална система; чифликчия; тур. областен владетел
в османската администрация)
Begatim, -i (< алб. begatim, -i - забогатяване)
Begator, -i
(< алб. begator - богат, плодороден)
Behar, -i
(< перс. behār – пролет)
Behram, -i
(< перс. behram – планетата Марс)
Behxhet, -i (< ар.bähğä – красота; блясък; радост) Алб. аналози:
Mirash, Gëzim.
Варианти: Behgjet, -i; Bexhet, -i.
Bejtullah, -u (< ар. bäyt - къща + allāh - бог: bäaytu-llāh - къща на
бога.
Вариант: Bejto, -ja.
Bekim, -i
(< алб. bekoj – благославям, давам благослов; bekim, - i
- благославяне, благослов.
Bektash, -i
(< перс. bektāš – способен; достоен; връстник.
Вариант: Bektesh, -i
Behlul, -i
(< ар. behlul – радостен; добър; шегаджия.
Belshar, -i
(< алб. топоним: село Belsh - окръг Елбасан)
Ben, -i
(< 1. съкр. от илир. име Bennius; 2. вероятно съкр. от
евр. име Beniamin – син на съдбата, на щастието; евр.
име ben означава „синът”)
Варианти: Benar, Benart, Benard, Bens, Benton, Benin,
Benort и др.
Benedikt, -i (< лат. benedictus – благословен) Алб. аналог
Bekim.
Beniamin, -i (< ивр. син на съдбата; итал. beniamino - галено дете)
Beqir, -i
(< ар. bäkr – много начетен; тур. Bekir – пръв, първа
рожба)
Варианти: Beqo.
Berat, -i
(< бълг. Белиград)
Варианти: Beraton, Beration, Beratjon, Beratan,
Beratian, Beratjan, Beratin, Berald.
Berishan, -i
(< топоним: Berisha – село близо до Прокуплье, южна
Сърбия. 2. Berishan – село в окръг Тропоя)
Bernard, -i
(< хол. berin – мечок + hard – пламенен, огнен,
страстен; силен като мечок)
Варианти: Bernardin, Benard, Audenard и др.
Bersant, -i
(< илир. име)
Варианти: Bers, Bersad, Bersan, Bersat.
Bert, -i
(< съкр. от Robert)
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Berzan, -i

Besalb, -i
Besan, -i

Besbardh, -i
Besdiell, Besdit, -i
Besdrit, -i
Besfort, -i
Besgur, -i
Besen, -i
Besim, i
Besjet, -i
Beslind, -i
Beslir, -i
Besmal, -i
Besnik, -u
Besonj, -i
Besor, -i
Beshir, -i
Betim, -i
Betlem, -i
Bilall, -i
Bilbil, -i
Bim, -i
Binak, -u
Bind, -i

Варианти: Bertin, Bertis и др.
(< 1. Berzana – име на илир. крепост в Дардания. 2. име
на с. в окръг Лежа. 3. “e bërë zanë” – „станала само вила”. 4. слав. берза – бреза)
Варианти: Berz, Berzant, Berzand, Berzon, Berzond.
(< алб. besë – вяра + лат. alba - зора)
(< алб. bes/ë, -a – дадена дума, честна дума; вяра;
доверие)
Варианти: Besnik, Bestar, Besim, Besmir, Besart, Besard,
Besian, Besjan, Besion, Besjon, Besar, Besaret, Besared,
Beson, Besin, Beso, Beson, Besiold, Besiolt и др.
(< алб. besë - вяра + i bardh - бял)
(< алб. besë - вяра + diell - слънце)
(< алб. besë - вяра + ditë - ден)
(< алб. besë - вяра + dritë - светлина)
(< алб. besë - вяра + fort – силно)
(< алб. besë - вяра + gur - камък)
(< алб./арб. besen = besë - вяра)
(< ар. bäsim – усмихнат, радостен, весел; това име
съвпада по произношение с алб. име Besim - от besim,
-i - доверие, вяра; вероизповедание)
(< алб. besë - вяра + i lirë - свободен)
(<алб. besë - вяра + lind – раждам се)
(< алб. besë – вяра + i lirë - свободен)
(< алб. bes/ë, -a + mal, -i - планина)
(< алб. besnik – верен, предан, отдаден; лоялен)
(< алб./арб. besonj – вярвам)
(< алб. bes/ë, - вяра; има значение на религиозен,
вярващ)
(< ар. bäšir – носител на радостни новини) алб. аналог
Gëzim
(< алб. betim, -i – клетва, заклеване)
Варианти: Betar, Betor.
(< ивр.: beth - къща + lehem – хляб = къща на хляба;
гр. Bethlehem/Бетлеем близо до Йерусалим, където е
роден И. Христос)
(< ар. bilāl – пресен; здрав; вода; прясно мляко)
(< ар., перс. bulbul – славей; тур. Bilbil)
Варианти: Bylbil, Birbil – обл.
(< алб. bim/ë, -a - растение; билка)
(< алб. binjak, - u; от бълг. - близнак)
Варианти: Binjar, Binosh, Binok.
(< алб. bind - убеждавам)
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Birç/e, -ja
Birjon, -i
Birzim, -i
Bisen, -i
Bislim, -i

Bitil, -i
Bizat, -i
Bjeshkan, -i

Bjorn,-i
Blatin, -i
Blaton, -i
Bled, -i

Bleg, -u
Blegin, -i
Bleran, -i
Blerand, -i
Blerim, -i
Blert, -i

(< birç/e, -ja – юнак; умал. от bir - син)
Вариант: Birko.
(< алб. bir - син + jonë – наша)
Варианти: Birjont, Birjond.
(< алб. birësim, -i - осиновяване)
(< илир.име)
(< 1. ар. B’ism ‘il ‘lahi – съкр. от Bismilahi Rrahmani
Rrahijm – В името на аллах/милосърдния,
добротвореца. 2. Възможен вариант на името
Myslim)
(< илир. име)
(< илир. име)
(< алб. bjeshk/ë, -a – високопланинско пасище в
северна Албания)
Варианти: Bjeshkor, Bjeshtar, Bjeshtor, Bjeshkon. От
обл. дума bun, i (= bjeshkë) се образуват имената Bun,
Bunt, Bund, Bunz.
(< сканд. – търпение, търпеливост)
(< илир. име)
(< алб. blatoj – жертвам, принасям в жертва)
Варианти: Blatim, Blation, Blatjon, Blatjan, Blatjot,
Blatjor, Blates, Blatonj.
(< илир. име, предполаг. значение - зелен)
Варанти: Bledar, Bledaret, Bledat, Bledet, Bledes, Bleis,
Bledi, Bledin, Bledian, Bledjan, Bledion, Bledjon, Bledor,
Blediot, Bledjot, Blend, Blendar, Blendat, Blendi,
Blendian, Blendjan, Blendjat, Blendjon, Blendor,
Blendot, Blendjot, Blenar, Blenard, Blendes, Blendis.
(< алб. bleg/ë, -a – овчарка; blegtori, -a – говедовъдство)
(< илир. име)
(вж. Blerim, -i)
(вж. Blerim, -i)
(< алб. bleroj - ставам зелен, позеленявам, зеленея)
Blerian, Blerjan, Bleror, Blerort, Blerord, Bleron, Blerion,
Blerjon, Bleon, Bleonard, Blerosh, Blerush.
(< алб. i blertë - зелен)
Варианти: Blerti, Blertis, Blertes, Blertit, Blertid,
Blertan, Blertian, Blertjan, Blerton, Blertion, Blertjon,
Blertosh, Blerosh, Blertush, Blertjen; от членуваната
форма e blerta – зелената се образуват имената Eblert,
Eblertin, Eblerton, Eblertat. От членуваната форма i
blerti - зеленият се образуват имената Iblert, Iblertin,
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Blet, - i
Bletar, -i

Bletmir, -i
Blez, -i
Blirim, i
Blodin, -i
Blond, -i
Bludet, -i
Bludrit, -i
Boiken, -i
Bonin, -i
Bor, -i
Boris, -i
Branko, -a
Brelis, -i
Briken, -i
Briyll, -i
Bruzor, -i
Budrin, -i
Bujan, -i
Bujar, -i
Buklor, -i
Bukuran, -i
Bulim, -u
Bulin, -i
Burim, -i
Burrnor, -i

Iblerton, Iblertat.
(< алб. blet/ë, -a - пчела; bletar, -i - пчелар)
Вариант: Bletak, -u
(< произв. от Blet, -i)
(< алб. bletar/bletërritës - пчелар)
Варианти: Bletis, Bletor, Bleton, Bletion, Bletjon, Bletan,
Bletian, Bletjan. От обл. дума bjetë се образуват
имената: Bjetan, Bjeton, Bjetis, Bjetin.
(< алб. bletë, -a - пчела + e mirë - добра)
(< топоним Blezo: илир. крепост в Дардания)
(< алб. blirim, -i - преливане, за река)
(< 1. илир. име; 2. уелс. Bloduin – бяло цвете)
Варианти: Blod, Blodian, Blodion.
(< илир. име)
(< алб. blu - синьо + det - море)
(< алб. blu – синя + dritë - светлина)
(< илир. име)
Варианти: Bojken, Boiket, Bojket, Boiked, Bojked,
Bojker.
(< илир. име)
(< алб. bor/ë, -a - сняг)
Варианти: Boran, Borash.
(< прабълг. Бóгорис, бълг. Борис)
(< съкр. от ср. Бранислав)
(< алб. brelis, -i: синоним на qukapik, -u - кълвач)
(< 1. Briken/ë, a – илир. принцеса, дъщеря на илир.
владетел Bardhyl. 2. в съвр. алб. език името има
значение “bir kena/kemi” – „имаме син”)
(< алб. bri – близо до + yll - звезда )
(< алб. bruz, -i – скъпоценен камък със синьозелен или
небесносин цвят; тюркоаз; брус – инструмент за
точене на сечива
(< алб. Bu/në – съкр. от р. Буна + Drin – р. Дрин; на ср.
р. Буна се казва Бояна/Bojana)
(< алб. bujan/ë, -a – дълбоко място в река; излив)
(< бълг., рус. болярин – благороден)
Варианти: Bujarin, Bujaron, Bujaronj, Bujarit, Bujart.
(< алб. buklor - хубав, красив)
(< алб. i bukur - хубав)
(< алб. bulim, -i – пускане на пъпки, разпъпване)
(< алб. bulinë – илир. племе; на съвр. алб. език bulin
означава вид винт)
(< алб. burim, -i – извор, кладенец)
(< алб. burr/ë, -i – мъж; burrnor - мъжествен)
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Burror, -i
Busid, -i
Butar, -i
Butrint, -i
Buzagaz, -i
Bylin, -i

(вж. Burrnor, -i)
(< илир. име)
(< алб. i butë - мек, благ, нежен, мил, кротък)
Вариант: Butor.
(< по името на древния град Butrint/Buthrotis –
близо до Саранда )
Варианти: Budrint, Butrot.
(< алб. buz/ë, -a - устна + gaz – веселба, радост:
усмихнат, ведър, весел )
(< илир. име)

C
Cak, -u
Cakol, -i
Cal, -i
Carmen, -i
Cel, -i
Celestin, -i
Celush, -i
Cem, -i
Cemtar, -i
Cer, -i
Ceril, -i
Cicero, -ja
Ciril, -i
Cirkél, -i
Cirkét, -i
Cok, -u
Col, -i
Cukal, -i
Curr, -i

(< алб. cak, -u – цел; граница, межда)
(< топоним)
(древно име)
(< лат. carmen, inis – песен, звук; стих, стихотворение;
предсказание)
(древно име)
(< лат. caelestis – небесен)
(< от древно име)
(< 1. топоним: р. в северозападната част на
алб. Алпи. 2. алб/.гег. cem, -i – планински поток с
бистра и студена вода)
(< алб. i cemtë – много студен, много хладен, много
леден )
(древно име)
(< алб. cëril, -i – пеещ дрозд)
(< лат. Cicero, onis - римски император)
(< гр. Κύριλλος – Кирил)
(древно име)
(древно име)
(древно име)
(древно име)
(< топоним: 1. планина в района на Шкодра. 2.
планинско пасбище в окръг Тропоя)
(< алб. curr, -i – висока скала; твърд камък)
Вариант: Curran.
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Ç
Çajup, -i
Çapajev, -i
Çeldit, -i
Çeldrit, -i
Çelebi, -u
Çelik, -u
Çelin, -i
Çeljan, -i
Çeljet, -i
Çelo, -ja
Çerçiz, -i
Çerkez, - i
Çesk, -u
Çetin, -i
Çezar, -i
Çiltran, -i
Çlirim, - i
Çun, -i

(< топоним: Çajupi – връх в планинската верига
Люнджърия, окръг Гирокастър)
(< рус. Чапай)
(< алб. çel - отварям + ditë - ден)
(< алб. çеl – отварям + dritë - светлина)
(< тур. çelebi, -u – господин; издигнат човек; благородник)
(< тур. çelik – стомана; много силен)
(< алб. i çelët – светъл, ясен, ведър)
Вариант: Çeltar, -i.
(< алб. çel - отварям)
(< алб. çel – отварям + jetë - живот)
Вариант: Çiljet, -i.
(< тур. çеlebi - благороден, господин)
Вариант: Çel/ë, -a
(< тур. çerçi – скитник, който продава)
(< тур. çerkez, -i - черкез)
(< съкр. от Françesk, -u)
(< алб. çetin/ë, -i – черен бор, един от найразпространените в видове бор в Албания)
Вариант: Çetinak, -u – от разновидност на черния бор.
(< лат. Caesar, aris – Цезар)
(< алб. i çiltër – открит, искрен; с чисто сърце)
(< алб. çliroj – освобождавам; çlirim, -i - освобождение)
Варианти: Çliron, Çlirit, Çlirid.
(< алб. çun, -i - малко момче)

D
Dajt, - i
Dakol, -i
Dalan, -i
Dalin, -i

Dalip, -i
Dalmat, -i
Dalton, -i

(< алб. Dajt, -i – планина в близост до Тирана)
(< алб./обл. dakól – смел, юначен)
(< тур. dalan – коридор, гостна)
(< топоним: илир. град Dali – близо до Осийек в
днешна Хърватия)
Варианти: Dalind, Dalit, Dalid, Dalion, Daljon, Daliat,
Daliad, Daljat, Daljad, Dalian, Daljan, Daliot, Daliod,
Daljot, Daljod, Dalins.
(вж. Galip, -i)
(< илир. племе dalmatë)
(< бълг., ср. daltoj – дялам, обработвам дърво, камък;
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dalt/ë, -a длето)
Damad, -i
< перс. – зет; младоженец)
Damian, -i
(< гр. δαμάζω – укротявам животни)
Вариант: Damjan, Damien, Damjen, Demian, Demjan.
Dan, -i
(< 1. Dan – едно от дванадесетте деца на Яков. 2. перс.
dan – учен)
Варианти: Danish, Danush.
Dandon, -i
(< име на илир, живял 500 години – според легенда)
Вариант: Dand.
Daniel, -i
(< ивр. Dan-i-El - „Бог е моят съдник”)
Danish, -i
(< санскр. dhanishta - звезда)
Darant, -i
(< илир. име Daranti, Daranto)
Варианти: Daran, Darand
Dardal, -i
(< алб./обл. dardali, -a – проливен дъжд)
Dardan, -i
(< топоним: по името на историческата и географска
област Dardania)
Dardhan, -i (< алб. dardhë – круша)
Варианти: Dardhon, Dardhar, Dardhes; от топонима
Darzele в Реп. Македония се образува името Darzel.
Darov, -i
(< ср., хърв. darovina – дар, подарък)
Варианти: Drovin, Darovit, Dorov.
Dars, -i
(< топоним: село в окръг Мат)
Варианти: Darsan, Darzan, Darsian, Darsen, Darset,
Darsed.
Dasant, -i
(< илир. име)
Dasantil, -i (< илир. име)
Dasar, -i
(< илир. dasaretët – илир. племе)
Варианти: Desra, Desad, Desjad, Desart, Desard,
Desarel, Dasarel, Dasaret, Dasared, Dasart, Dasard,
Dasarid, Dasarit, Dasret, Dasred, Dasren, Dasrit, Dasrid,
Dasrin, Dasron, Dasrot, Dasrod, Dasaresh.
Dasaren, -i (< dasarenë – илир. племе)
Варианти: Dasren, Dasrent, Dasrend.
Dasmon, -i (< алб. dasmoj – правя сватба, сватбувам)
Dastid, -i
(< илир. име)
Dash, -i
(< алб. dash, -i - здрав и красив човек)
Dashalir, -i (< алб. liridashës - свободолюбив)
Dashamir, -i (< алб. dashamir - добронамерен, благосклонен;
любезен, услужлив; приятелски)
Варианти: Dashmir, Dashmirt, Dashmird.
Dashatar, -i (< алб./обл. dashatar, -i – любовник; dashatar = dashnor)
Dashnor, -i (< алб. dashnor, -i - любовник, любим)
Dasho, -ja
(умал. от Dashamir, -i)
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Dashurim, -i
Datlind, -i
Daul, -i
Daun, -i
David, -i

(< алб. dashuroj - обичам)
(< алб. datë – дата + lind – раждам се)
(< илир. град Daulia)
(< илир. име Daunas)
(< 1. ивр. dod, dodhavahu – любим, много обичан;
2. според друго тълкуване – „избраният”; Давид –
вторият еврейски цар, бивш овчар; ар. Däwūd; тур.
Davud)
Вариант: Daut, Davis.
Dazan, -i
(< илир. име)
Dazem, -i
(< илир. име)
Dazer, -i
(< илир. име)
Dazim, -i
(< илир. име)
Dazin, -i
(< илир. име)
Dazmend, -i (< илир. име)
Dean, -i
(< англ. – долина)
Deandre, -u (< итал. предлог de + Andrea)
Dearb, -i
(< итал. предл. de + Arb/ën)
Debor, -i
(< 1. алб. dëbor/ë, -a - сняг . 2. Debor – село в окръг
Делвина)
Dedal, -i
(< гр. име от митологията)
Ded/e, -ja
(< тур. dede – дядо, прадядо)
Dedegjin, -i (< алб. Dedë + Gjin, средновековно име)
Вариант: Dedgjin.
Ded/ë, -a
(< 1. илир. име с предполаг. значение det – море.
2.Did - илир. име)
Варианти: Dedosh, Dedush, Dedi, Dedin, Dedon, Dedis,
Dedit, Dedan, Dedian, Dedjan, Dedion, Dedjon.
Dejan, -i
(< 1. алб. dej/ë, -a – място, където снегът се е стопил
напълно или почти; плитко място в река, брод; 2. в
средните векове е било заето от ср. име Деjан/Деян)
Варианти: Dejon, Dejar, Dejat, Dejis, Dejit, Dejot, Dejor,
Dejtor.
Dejk, -u
(< алб. dejk/ë, -a – дългокрила лястовица)
Варианти: Dejkon, Dejkin.
Deldiell, -с
(< алб. del - излиза + diell - слънце )
Deldit, -i
(< del - излиза + ditë - ден)
Delil, -i
(< ар. delil - водач, вожд; тур. deli - силен; луд)
Варианти: Deli, Delin, Delis, Delit, Delid, Delian,
Deljan, Delion, Deljon.
Delmar, -i
(< итал. del + mar – море)
Delmin, -i
(< топоним)
Demir, -i
(< тур. demir - желязо) Алб. аналог Hekuran.

22

Demosten, -i (гр. Demosthenes – съдник на народа)
Варианти: Dhimosten, Dhimo.
Demush, -i (< алб. от dem, -i - телец: здраво и силно дете)
Denat, -i
(< топоним)
Denad, Denald. Умал. Dejnat, Dejnad.
Denik, -u
(< алб./обл. denik, -u – силен вятър с дъжд; южен
вятър, носещ дъжд)
Deodan, -i
(< санскр. devdan – подарък от бога, божи дар;
помилване от бога)
Варианти: Dodan.
Deodat, -i
(< лат. adeodatus - подарен на бога)
Deretin, -i (< deretinët – илир. племе, обитавало днешна Босна)
Варианти: Dertin, Eretin.
Derjan, -i
(< топоним: селище Derjan в окръг Мат)
Варианти: Derian, Derjon, Derjat, Derjot.
Dervish, -i (< перс. derwīš - беден, бедняк) Алб. аналози Vorf,
Varf.
Desmir, -i
(< топоним: Desmira – село близо до Корча)
Варианти: Desmirt, Desmird.
Destan, -i
(< перс. dastan – „ръцете”; тур. destan – разказ,
народна поезия)
Detar, -i
(< алб. detar, -i - моряк, мореплавател; det, - i - море)
Detel, -i
(< алб./обл. detel, -i – вятър, духащ откъм морето)
Detmir, -i
(< алб. det – море + i mirë - добър)
Варианти: Detmirt, Detmird.
Devoll, -i
(< по името на областта Devoll, -i)
Dëboran, -i (< dëbor/ë, -a - сняг, северен диалект)
Dëfrim, -i
(< алб. dëfrim, -i - веселба, забава)
Dëlir, -i
(< алб. i dëlirë - чист)
Вариант: Dëliran.
Dëshir, -i
(< алб. dëshir/ë, - a - желание)
Вариант: Dëshiran.
Dëshmitar, -i (< алб. dëshmitar, -i - свидетел)
Dibardh, -i (< илир. di – две + алб. të bardhë - бели)
Did, -i
(< илир. име, използвано от илир. племе peonët)
Варианти: Didan, Didion, Didian, Didjan, Didjon, Didit,
Didis, Didot, Didjot.
Didet, -i
(< илир. di - две + det - море)
Diellan, -i
(< алб. diell, -i - слънце)
Diellbardh, -i (< алб. diell - слънце + i bardh - бяло)
Dielldrit, -i (< алб. diell - слънце + dritë - светлина)
Diellrin, -i (< алб. diell - слънце + i ri - ново)
Dijan, -i
(< алб. dij/e, -a - знание, умение; наука)
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Варианти: Diar, Dijar.
Dijemir, -i
(< алб. dije, -a - знание, умение; наука + е mirë - добро)
Dilaver, -i
(< перс. dil - сърце + äwer – отличаващ се с нещо, смел,
горд; тур. dilaver- смел, сърцат) Алб. аналог Zemrak.
Dilind, -i
(< илир. di - две + lind – раждам се)
Dilon, -i
(< илир. di - две + арб. lon – емблема, знаме)
Варианти: Dilont, Dilond.
Dimal, -i
(<топоним: Dimallum – илир. град в района на Берат
със значение ”две планини”)
Варианти: Dimalt, Dimaltan, Dimalitan, Dimalit,
Dimalis, Dimalin, Dimald, Dimel, Dimelet, Dumelet,
Dymal, Dymalit, Dymalt.
Dimit/ër, -ri (< гр. Δεμέτρα - богиня на земеделието, Δημήτριος
– неин син)
Варианти: Dhimitër, Demetër, Dhimitraq, Mit, Miti,
Mitër, Mitro, Mitko, Miço, Taqo, Dhimo, Bitër. От Mitro
се образува името Mitrush, а от Mitro – Mitjon.
Din, -i
(< ар. dīn – вяра, набожност) Алб. аналог Besim.
Съкр. форма на много имена, завършващи на -din:
Nuredin, Farudin, Hajredin, Shemsedin, Xheladin.
Dindar, -i
(< илир. племе dindarët)
Варианти: Dind, Dindan, Dindjan, Dindon, Dindjon.
Dion, -i
(< 1. гр. богиня Dhiona – съпруга на Зевс и майка на
Афродита; 2. възможно е да е била и илир. богиня от
пределинистичната епоха – от племето на пеласгите)
Варианти: Deon, Dionel
Dionis, -i
(< гр. Dionysos - Дионисий)
Варианти: Denis, Den, Deniad, Denio, Deniol, Denion,
Denon, Nis.
Dir, -i
(< алб./обл. dir/ë, -a – следа от диви животни, от бълг. –
диря)
Варианти: Diran, Dirjan, Dirar, Dirak, Dirat, Dirjat, Dirit,
Dires, Diresh, Diror, Dirtor, Diriot, Dirjot, Dirjon.
Dirin, -i
(< Dirini - илир. племе, обитавало южна Италия )
Варианти: Dirint, Dirind, Dirn, Irin.
Ditan, -i
< алб. dit/ë, -a – ден)
Варианти: Ditush, Diton. От средновековната форма
ndit/ë, -a се образуват имената Ndit, Nditan, Nditian,
Nditjan, Nditon, Ndition, Nditjon. При сливане на съюза
a + ditë се образува името Adit.
Ditbardh, -i (< алб. dit/ë, -a - ден + e bardhë - бял, светъл)
Dition, -i
(< илир. племе ditionët, обитавало Панония)
Варианти: Diton, Ditjon.

24

Ditlum, -i
Ditmir, -i
Ditmot, -i
Ditver, -i
Diyll, -i
Dizdar, -i
Djamil, -i
Dodrin, -i
Dolan, -i
Dolidiell, -i
Dolin, -i
Domеnik, -u

Donat, -i
Donjet, -i
Dorart, -i
Dorbardh, -i
Dorian, -i

Dragon, -i
Dran, -i
Dranj, -i
Drejtar, -i
Dren, -i
Drian, -i

(< алб. dit/ë, -a - ден + e lume – щастлив)
(< алб. dit/ë, -a – ден + e mirë – добър, хубав)
(< алб./обл. dit moti – знаменателен ден, празничен
ден)
(< алб. dit/ë, -a - ден + ver/ë, -a - лято)
(< илир. di – две + yll - звезда)
(< перс. dezdar – защитник на крепост; тур. dizdar –
командващ отбраната на крепост)
Варианти: Desdar, Dasdar.
(< ар. ğamal - хубав)
(< алб. do – иска/обича + Drin – р. Дрин; от старата
форма doj на гл. do /книж. форма - dua/, използвано
от арбърешите в Италия, се образува името Dojdrin)
(< топоним: Dolan, -i – село в Теспротия/Чамърия)
(< алб. doli – излезе/изгря + diell - слънце)
(< ср., бълг. долина)
(< лат. dominicus – господарски; императорски; фр.
Dominique; итал. Domenico; исп. Domingo)
Други форми: Dominik, Domeniko, Dimeniko, Dminko,
Menk, Dodë.
(< лат. donatus – подарък от бога)
Варианти: Donatelo, Donatil.
(< чете се Don – jet: алб. гл. do/dua – искам, обичам +
jetë - живот)
(< алб. dorë e artë – златна ръка)
(< алб. dorë e bardhë - бяла ръка)
(< 1. от името на няколко древни гръцки племена,
дошли от северната част на днешна Гърция и
настанили се в южна Гърция; 2. името започва да се
използва след публикуването през 1891 г. на книгата
„Портретът на Дориан Грей” от Оскар Уайлд.)
Варианти: Dorien, Dorjen,
(< фр. dragon – конник от някогашната френска
конница)
(< алб./обл. dra, -ni – елен; „бърз и хитър човек”)
Вариант: Dranush
(< алб. dranj/ë, -a – вид дива патица)
Варианти: Dranjan, Dranjat.
(< алб. i drejtë - прав, изправен; справедлив)
(< алб./обл. dre, -ni – елен; книж. форма е dre, -ri)
Варианти: Drenush, Drerin, Drerit, Drenaz, Drenit,
(< ороним: Driano – планина между Гирокастра и
Саранда)
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Driart, -i
Drilon, -i
Drin, -i
Drinaz, -i
Drinbardh, -i
Dritan, -i
Drityll, -i
Drival, -i
Dukagjin, -i
Durak, -u

Durim, -i
Dushkan, -i
Dyran, -I

Dyrmish, -i

Варианти: Drianin, Drianit, Drianid.
(< хидроним: алб. Dri/n – р. Дрин + i artë - златен)
Варианти: Driard, Drinard, Drinart
(< алб. Drilon, -i - живописна местност близо до
Поградец - югоизточна Албания)
(< хидроним: Drin, i - р. Дрин)
(< топоним)
(< хидроним: Drini i Bardhë - Бели Дрин)
(< алб. dritë, -a - светлина)
Варианти: Dritëro, Dritësim, Dritim, Driton,
Dritjon, Dritosh, Dritush.
(< алб. dritë, -a - светлина + yll, -i - звезда)
(< Dri – древна форма на р. Drin + valë - вълна)
Варианти: Drivald, Drinval.
(< по името на географската и етнографска област
Dukagjin, -i , водеща названието си от нейния
владетел Dukë Gjin Tanushi)
(< 1. тур. durmak – успокоявам се, стоя спокоен;
спирам се; стабилен; алб./обл. – силен човек;
търпелив, издръжлив)
Вариант: Duran.
(< алб. duroj – търпя, издържам, понасям; трая)
(< dushk, -u - дъб )
Вариант: Dushkor.
(< илир. лично име Dyrrah, а впоследствие име на
сегашния град Durrës)
Варианти: Dyro, Dyron, Diron, Diran, Dyrit, Dirit.
От старата форма Dyrrachion се образуват имената
Dyrakion, Dirakion.
(< тур. durmiş, durmuş – който устоява; издръжлив)

DH
Dhelk, -u
Dhezet, -с
Dhëndrit, -i
Dhimit/ër, -ri

(< алб. dhelk/ë, -a – милване, галене; нежно
отношение)
(< алб./арб. i dhezet – запален, обхванат от
пламъци)
Варианти: Dhezur, Dhezenj.
(< алб. dhëndh/ër, -ri – зет; младоженец, жених)
(< гр. Δεμέτρα – богиня на земеделието)
Варианти: Dimitër, Dhimitraq, Mit, Mitër, Mitro,
Mitko, Miço, Taqo, Dhimo. От формата Mitro се
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Dhivar, -i
Dhori, -u
Dhurim, -i

образува Mitrush. Като форма съществува и
името Bitër.
(< алб./арб. dhivar, -i – съкровище, богатство)
(вж. Teodor, -i)
(< алб. dhurim, -i – даряване, дарение)
Варианти: Dhuron, Dhurin, Dhuris, Dhurit, Dhurjon

E
Eden, -i
Edison, -i

(< ивр. eden – градина; земен рай)
(< англ. – „синът на Еди”)
Вариант: Edson.
Edlir, -i
(< алб. e dëlirë – чиста)
Edmond, -i (< староангл. eadmund: ead – богатство + mund –
отбрана, защита - защитник на собствеността)
Варианти: Ed, Ted, Etmond, Mondi.
Edon, -i
(< алб./обл. e – го/я + don – иска/обича)
Edvin, -i
(< сакс. eadwine: ead – богатство, щастие + wine –
приятел – щастлив приятел)
Eduard, -i
(< англосакс. Eadweard: ead - богатство + weard –
пазач, охрана – който пази богатството, успешна
защита)
Варианти: Edoard, Odoard, Edvard, Ned, Ted, Ed, Edian,
Edjan, Edion, Edjon, Ediol, Edjol, Edin, Edit.
Eduart, -i
(< алб. e dua të artë – обичам го златен/я златна)
Името е и вариант на Eduard.
Eftim, -i
(< гр. εύθυμος – с добро настроение; весел,
жизнерадостен)
Варианти: Eftimion, Thimi, Thimio.
Ejup, -i
(< ивр. ijjōb – мъченик, страдалец; ар. Äyyūb; тур.
Eyyup)
Ekrem, -i
(< ар. äkräm – велик благородник; тур. Ekrem)
Вариант: Eqrem, -i. Алб. аналог Fisnik.
Elan, -i
(< старонем. Ella, от alia – всички, всичко)
Elmar, -i
(< 1. старонем. Adalmar: adal – благороден + mar –
известен, прочут. 2. може да се обясни и с испански
език: el mar - морето)
Варианти: Elmer, Elimar.
Elmas, -i
(< ар. älmās - диамант, скъпоценен камък; елмаз – за
рязане на стъкла)
Варианти: Elmaz.
Elsol, -i
(< исп. el sol - слънцето)
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Вариант: Elsoid, Elsold.
Emanuel, -i (< ивр. Imma-nu-el – „господ е с нас”)
Варианти: Manuel, Manol, Man, Mani, Manto, Mantho,
Manush, Nelo. Nol е съкратена форма от Manol.
За сравнение: Манό – съкр. от Манол: в югозападна
България.
Emil, -i
(< фр. Émil)
Emin, -i
(< ар.amin – сигурен; верен, предан; тур. Emin)
Emirjon, -i (< алб. e mira jonë - „нашата добра”)
Endri, -u
(< алб. предп. член e + ndrij – светя, сияя, блестя)
Варианти: Endris, Endrin, Endrit, Edrit. От кратката
форма на личното местоимение i + глаголите ndri,
ndrit/ndris се образуват имената Indri, Indris, Indrin,
Indrit. От последното име се формира Endritjon.
Употребяват се и формите Endrition, Endrion, Endriton.
Enea
(< гр. Ainéas – от гр. митология, с неясна етимология)
Engëll, -i
(< гр. άγγελλος – вестител, ангел)
Вариант: Engjull, -i.
Enian, -i
(< илир. име)
Вариант: En.
Enеs, -i
(< ар. – приятел, другар)
Варианти: Enis – придружител, Enist.
Enk, -u
(< шумер. Enki – владетел на земята, бог на водата и
мъдростта, основател на месопотамската цивилизация)
Варианти: Enkan, Enkid, Enkin, Enkit, Enkon.
Enkel, -i
(< илир. племе Enkelejt, обитавали района на Охрид,
Корча и Девол)
Варианти: Enkelan, Enkelian, Enkeliad, Enkelet, Enkeled,
Enkelejd, Enkelid, Enklid, Enkelon, Enkelat, Enkelad.
Entel, -i
(< илир. име)
Eno, -ja
(< ивр. Enosh – „човек”, „посветен на”; един от еврейските патриарси)
Enver, -i
(< ар. näyyir – много блестящ/сияещ; тур. Enver)
Epidam, -i
(< топоним)
Epikad, -i
(< илир. име)
Erald, -i
(< старонем. Erhard: harja - войник + hardhu - силен)
Варианти: Eraldo, Eriald, Erild, Eurild.
Ermal, -i
(< алб. erë - вятър + mal - планина)
Enrik, -u
(< старонем. Haimirich: haimi - родина + rich – богат,
силен)
Eragim, -i
(< алб. erë - вятър + agim – зора, зазоряване)
Варианти: Erag, Ergim.
Erdet, -i
(< алб. erë – вятър + det - море)

28

Erdi, -u
Ered, -i
Erin, -i

Erjon, -i
Erlan, -i
Erland, -i
Ernest, -i
Erolind, -i
Eros, -i
Ervin, -i
Ervis, -i
Esad, -i
Estref, -i
Etrit, -i
Ethem, -i
Et’hem, -i
Eugjeni, -u

(< старонем. Erda – земя)
Варианти: Erdan, Erdal, Erdian, Erdion, Erdjol.
(< алб., стара форма eredna, от лат. Hereditas, atis –
наследство)
Варианти: Eredon, Eredan, Eredjan, Eredjon.
(< 1. Erina – име от гр. митология; 2. обяснява се и с
кратката форма на личното местоимение e – го/я + гл.
rij – натопвам във вода, наквасвам; радвам, удовлетворявам)
Вариант: Erind. Erinald. Erind е и село в окръг Гирокастра.
(< алб. erë - + jonë - наша)
Варианти: Erjont, Erjond, Erion, Erionid, Herion.
(< староангл. earl – благороден, великодушен човек;
председател
Вариант: Erlat.
(< старонем. Era - чест + Land – страна/ленд)
(< старонем. Arnust – битка, мощ)
Вариант: Ernestin.
(< гр. Eros – бог на любовта + lind - роден)
(< гр. Eros – бог на любовта)
(< старонем. Erwin – „приятел на армията”)
(< алб. erë – вятър + vis – пейзаж, предел)
Варианти: Ervist, Erviset, Erv, Ervi, Ervisin, Ervisit.
(< ар. esad – „много щастлив”, „с щастлива съдба”)
Варианти: Esed, Esard /нова форма/.
Вариант: Esat.
(< перс. Khostro – крал, император; тур. Husref)
Вариант: Istref, -i.
(< илир. Etrit, -i - един от приятелите на илир. владетел Гент)
Вариант: Etritan.
(< ар. ädhäm – мургав; тур. Edhem)
(< ар. ed’hem – черен кон)
Варианти: Hetem, Hem, Temo.
(< гр. ευγενής – благороден) Алб. аналог Fisnik.

Ë
Ëmblith, -i

(< алб./арб.ëmblith – по нежен, мил, благ, кротък,
сладък, подходящ начин)
Варианти: Ëmblit, Ëmblis, Ëmblon.
Ëndërrjet, -i (< алб. ëndërr - мечта + jetë - живот)
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F
Fadil, -i

(< ар. fādil – блестящ, изтъкнат; изключителен;
съвършен)
Fahri,-u
(< ар. fāhir - горд, величествен, славен; тур. – ценен,
уважаван, почитан)
Варианти: Fahir, Fari.
Fahrudin, -i (< ар. fāhir – горд, величествен + dīn – вяра: fahru-ddīn –
гордост, гордеене с вярата)
Варианти: Fahredin, Faredin, Farudin.
Faik, -u
(< ар. fa’iq – превъзходен; силен, избран)
Fanol, i
(< съкр. от Teo/fan Noli)
Вариант: Fan.
Faruk, -u
(< ар. fārūq – „остроумен”, „който отделя истината от
Неистината”; Fārūk; тур. Faruk)
Fatbardh, -i (< алб. fat i bardhë – „бяла съдба”; fat е от лат. произход
fatum, i)
Fatlum, -i
(< алб. fat i lumtur – щастлива съдба)
Fatmir, -i
(< алб. fat i mirë – добра съдба)
Fatos, -i
(< fatos - юнашки, геройски; рицарски)
Faton, -i
(< алб. fat, -i – съдба)
Варианти: виж Fation, Fatjon.
Fehim, -i
(< ар. fähm - разум; fähmi (yy) – умен, остроумен;
Fähimah)
Варианти: Fehmi, Feim.
Fejzullah, -u (< ар. fäyd – благороден, щедър, милостив; allah - бог;
божие милосърдие)
Вариант: Fejz.
Feliks, -i
(< лат. felix, icis – плодовит, плодороден; щастлив,
благополучен)
Ferdinand, -i (< гот. fritju – мир + nanthos – смел геройски:
Frithhunanths)
Варианти: Fernando, Ferd, Nand, Nad.
Ferhad, -i
(< ар. ferhād – победител; остроумен, проницателен,
досетлив )
Вариант: Ferhat.
Ferial, -i
(< лат. feriae, ferarum – празнични дни, празници;
спокойствие, мир)
Ferid, -i
(< färīd - единствен, уникален, безпримерен; тур.
Ferid)
Feriz, -i
(< перс. pirūz/fīrūz – „изпълнен с блясък”; скъпоценен
камък; щастлив; тур. Firuz)
Вариант: Firuz.
Festim, -i
(< алб. festim, - празнуване, прослава)
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Fetah,-u

(< ар. fättāh – завоевател на градовете и страните; alfättāh – съдия; великомъченик; тур. Fettah)
Feti, -i
(< ар. fäth – завоевание, победа) Алб. аналог Fitim.
Fevzi, -u
(< ар. fäwz– спасение; щастлив; „пълен с успехи”
тур. Favzı) Алб. аналог Shpëtim.
Fidai
(< ар. fidai - жертване)
Fidan, -i
(< тур. fidan - фиданка, филиз; строен)
Fidel, -i
(< лат. fidelis - верен) Алб. аналози Besnik, Besim.
Fikri, -u
(< ар. fikr – ум, разум, интелект; тур. Fikrι)
Варианти: Fikret, Fiqiri, Fiqri, Fiqo.
Filip, -i
(< гр. φίλος - любител + ίππος – кон: любител на коне)
Вариант: Lip.
Firdes, -i
(< перс. – градина, рай; Firdus – един от най-големите
поети на Персия 940 – 1020 г.)
Варианти: Firdus, Firduz
Fisnik, -u
(< алб. fisnik – благороден, великодушен; благородник)
Fitim, -i
(< алб. fitim, -i - победа)
Flakor, -i
(< алб. flak/ë, -a – пламък; жар, огън)
Flakrim, -i
(< алб. flakërim, -i – блясък, отблясък; пламтене)
Flamur, -i
(< алб. flamur, -i – знаме)
Flogert, -i
(< лат. Flo/ra – римска богиня на цветята, пролетта и
младостта + нем. Gert/ruda)
Flokart, -i
(< алб. flokartë – златокос)
Florian, -i
(вж. Flor/ë, -a)
Florim, -i
(вж. Flor/ë, -a)
Florjon, -i
(вж. Flor/ë, -a)
Flurim, -i
(< алб. flurim, -i - летене, летеж)
Flladim, -i
(< алб. fllad, -i - ветрец, лек вятър)
Foto, -ja
(< гр. φώς, φωτός - светлина)
Варианти: Foti, Fotin, Fotaq.
Fran, -i
(< нем. Frank – свободен, честен) Алб. аналог
Nderim.
Варианти: Frang, Frano.
Franklin, -i (< англ. Franklin)
Frashër, - i
(< алб. frash/ër, -ri – ясен, дърво; Frash/ër, ri – Ясен; от
лат. fraxinus, i – ясен; в Албания има 3 села с името
Frashër – в районите на градовете Фиер, Кучова и
Пърмет.)
Frederik, -u (< нем. Friedrich -миролюбив)
Варианти: Fred, Fredion, Fridion, Fridian, Fridrik,
Fridrik, Federtit.
Fton, -i
(< топоним: с. Fton, -i – окръг Мат; гег.диалект-
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Fuad, -i

fton, i = ftua, ftoi - литературна форма: дюля)
(< ар. fuā’d - сърце)
Вариант: Fuat.

G
Galip, -i
Gani, -u
Gasp/ër, -ri

Gaz, -i
Gazmend, -i
Gazmir, -i
Gazmon, -i

Geldon, -i

Gent, -i

Geruntin, -i

Gëzim, -i
Glauk, -u
Glirt, -i

(< ар. gālib – победител; в алб. език думата има и
значение „завоевател”) Алб. аналози: Fitim, Ngadhënjimtar.
(< ар. ganiyy – богаташ; тур. gani – богаташ)
(< 1. предполаг. перс. име Gathaspar – „който
блести сам по себе си”; 2. перс. kaspar –
пазител, приносител на съкровище. 3. ивр.
jaspah - мургав; фр. Gaspard)
Варианти: Gac – в сев. Албания и Gaqo – в южна.
(< алб. gaz, -i – веселба, радост)
Вариант: Gazjon.
(< алб. gazmend, -i – голяма веселба, голяма
радост)
Варианти: Gazment, Gazmim, Gazimend.
(< алб. gaz – веселба, радост + i mirë - добър)
Варианти: Gazmirt, Gazmird.
(< алб. gazmoj – изпълвам се с радост, пее
сърцето ми)
Варианти: Gëzon, Gzon, Gzonj, Gazmonj, Egzon,
Nagzon, Jugzon, Igzon, Gazmor, Gaztor.
(< илир. име)
Варианти: Gelvian, Gelvjan, Geld, Geldo, Geldio,
Geldian, Geldjan, Geldion, Geldjon, Geltan, Geltian,
Geltjan, Gelton, Geltion, Geltjon.
(< Gentius - илир. владетел)
Варианти: Genc, Gencian, Gencjan, Gentian,
Gentjan, Gentin, Gentit, Gentan, Genton, Gention,
Gentjon, Gens, Gend.
(< топоним: име на илир. град)
Варианти: Gertund, Gerunt, Gerun. Gertin, Gertun,
Gertian, Gerton, Gertion, Gerdin, Gert, Gerd, Geron.
От Gert са образувани имената: Gers, Gertjol,
Rigert, Rigers.
(< алб. gëzim, -i радост)
(< илир. име; гр. γλαυκός - небесносин)
(< алб./обл. glir – чистя, почиствам)
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Gojart, -i
Gramoz, -i
Granit, -i
Grigor, -i

Gugush, -i
Gur, -i
Gurali, -u
Gurqiell, -i
Guxim, -i
Gvid, -i

(< алб. gojë – уста + e artë - златна)
(< ороним: план. Грамос в Гърция)
(< лат. granum, i – зърно; гранит)
(< гр. Γρηγόριος – пазач, охрана; в религиозен смисъл
– „пазач на своето стадо”; лат. Gregorius)
Варианти: Gregor, Greg, Gegë, Ligor, Gori, Ligoraq,
Golo.
(< алб. gugush, -i – гугутка, мъжка)
(< алб. gur, -i – камък)
Варианти: Gurash, Gurim, Gurin, Gurnan, Guror, Gurit,
Gurt, Gurosh, Gurran, Gurten и др.
(< тур. gureli – енергичен)
(< алб. gur, -i – камък + qiell, -i - небе)
(< алб. guxim – смел, храбър, решителен )
(< гот. widu – гора; човек от гората)
Вариант: Vid.

GJ
Gjallim, -i
Gjator, -i
Gjelar, -i
Gjlbërim, -i
Gjelosh, -i

Gjerak, -u
Gjerasim, -i
Gjergj, -i

Gjethor, -i
Gjind, -i

(< алб. gjallim, -i – оживяване, жизнена сила)
(< алб. i gjatë - дълъг)
(< gjel, -i – петел; думата е от лат. произход – gallus, i)
(< алб. gjelbërim, -i – озеленяване, зеленеене)
(< алб. gjelin/ë, -a – млада булка, младоженка; име на
цвете; предполага се, че идва от тур. език: gielin –
млада булка, мома за омъжване)
Варианти: Gjelush, Gjelin.
(< gjeraqin/ë, -a – вид сокол; бърз, ловък)
(< гр. Γέρασιμ – уважаван, почитан) Алб. аналог
Nderim.
Вариант: Jerasim.
(< гр. γεωργός - земеделец)
Варианти: Gjorgj, Gjorgjec, Gjorg, Gjurg, Gjuro,
Gjuran, Gjuraq, Gjurash, Gjurashin, Gjurko, Gjergjash,
Gjerdash, Gjergji, Gjegj, Gjek, Gjec, Gjenç, Gjet, Gjeto,
Gegë, Gega, Gjekë, Gjokë, Gjerë, Gjush.
От средновековната форма Gjurko се образува Jurko.
От Gjet – Gjetan, Gjetash.
От Gjergj се формират и имената Gjerak, Jorgo, Jorgaq, Jorgji, Gogo.
От Jorgaq - Gaqi, Gaqo.
(< алб. gjeth/e, -ja - лист на дърво)
(< лат. gens, gentis – илир. име на митично създание)
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Gink, -u
Gjolek, -u
Gjon, -i

Gjylistan, -i

Gjyzel, -i

(< алб. Gjin + Nikë)
(< алб. Gjon + Lekë)
(< Jehohaman, Jehova – любимец на бога, „господ е с
нас”; лат. Johannes; гр.Jannis, фр. Jean; исп. Juan;
порт. Joao; бълг и руски – Иван; ср. Jован)
Варианти: Gjin, Gon, Gin, Gjonan, Gjonac, Gjonk,
Gjonko, Gjoçko, Gjok, Xhon.
От Gjin са образувани имената: Gjiç, Gika, Gjikë,
Gjinak, Gjinar, Gjinec, Gjiniçi, Gjino, Gjinosh,
Gjinush, Gjun.
От итал. форма Giovanni идва алб. име Gjovalin, а от
него: Lin, Gjovo, Gjovi, Gjovin, Gjosh, Gjosho.
От Giovanni са и имената Dovalin и Xhevalin.
От гр. форма Jannis се образуват имената Janakos,
Jani, Janji, Jani и Janul.
От Janakos се формират имената Nako, Janaq.
От Janush - Nush.
От името на с. Shijon < Shi Jon = Shën Gjon,
намиращо се в окръг Елбасан, се образуват имената
Shijon, Shijont, Shijond. В това с. има руини от манастир, носещ името на ср. владетел Йоан Владимир зет и васал на цар Самуил.
(< перс. golestan – градина с трендафили, рози; тур.
gulistan)
Варианти от тур. форма на перс. дума gol –
трендафил, роза - gül: Gjyl, Gjylo, Gjyliano.
(< тур. güzel – хубав, хубава)

H
Habib, -i
Hafiz, -i
Hajdar, -i
Hajredin, -i
Hajri, -u

Hajrullah, -u

(< ар. habīb – любим, обичан) Алб. аналог Dashamir.
Вариант: Habip.
(< ар. hāfiz – пазач; знаещ наизуст корана; тур. Hafiz)
(< ар. haydar - лъв; тур. hajder) Алб. аналог Luan.
(< ар. hayr – доброта; съдба + äddīn – вяра, вярване;
тур. Hayruttin)
(< ар. hayri (yy) – добър, „с щастлива съдба”; тур.
Hayri)
Варианти: Hajro, Hajrosh, Hajrush. От формата hayr
произлизат имената Hair, Hairt.
(< ар. hayr – доброта, съдба + allāh – бог: „божия
Доброта”)
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Haki, -u
Halil, -i
Halim, -i
Halit, -i
Hamdi, -u
Hamit, -i
Hamza, -i
Hanif, -i
Harallamb, -i
Hasan, -i
Hashim, -i
Haxhi, -u
Hazbi, -u
Hazir, -i
Hektor, -i

Hekur, -i
Hekuran, -i
Hikmet, -i
Helios, -i
Herkulez, -i

Hershor, -i
Hënor, -i
Hidajet, -i
Hid/ër, -ri

(< ар. haqq – справедливост; истина; haqqi (yy) –
справедлив, истинен) Бълг. израз: „Хак да му е !”
(< ар. halīl – верен прятел; сърце; благороден) Алб.
аналог Besnik.
(< ар. Halīm – мек, добър, милостив; мъдър)
(< ар.halid – вечен, безсмъртен; силен)
(< ар. hamd – слава, hamdi (yy) - прославен; тур.
Hamdi) Алб. аналози Lavdërim, Nderim.
(< ар. hāmid – признателен на господа; тур. Hamid)
(< ар. hamza – остър; мощен; лъв)
(< арам., ар. hanīf – отдаден на бога, вярващ)
(< гр. χαρά – радост + λαμπρός – дветъл, блестящ:
„който сияе от радост”; великолепен, прекрасен)
(< ар. hasän – добър, обичан; красавец; тур. Hasan)
(< ар. hašīm – „този, който смесва хляба със сос от
месо”; прякор на прадядото на Мохамед; тур.
Haşim)
(< ар. hağğ – хаджия; тур. hacı)
(< ар. hasbi – доброволец)
Варианти: Azbi, Biko.
(< ар. hadir – с отворени очи; готов)
(гр. < Έκτορας; лат. Hector, -oris; Хектор –
предводител на троянската войска по време на
Троянската война; етимологията е неясна, най-често
се тълкува със значение „защитник”, „покровител”)
Варианти: Ektor, Etor. (итал. Ettore)
(< алб. hekur, -i – желязо)
(< алб. hekur, -i - желязо) вж. Demir.
(< ар. - учен; остроумен)
Варианти: Hiqmet, Hyqmet, Iqmet.
(< гр. helios - слънце)
(< лат. Hercules, is/i – латинско название на гр.
герой Ηρακλής; прен. силен; гигант; с херкулесова
сила)
Вариант: Herkul.
(< алб. hershoj – ставам рано, подранявам)
(< алб. hën/ë, a – луна, месец )
(< ар. hidāyä – връщане на правия път, прав път; тур.
hidayet - прав път) Използва се и в ж. род.
Вариант: Idajet.
(< ар. Hidërelez – светец, увековечен в приказките
като намиращ се навсякъде; от ар. khiddir – позеленявам, ставам зелен; Hidërelez – ден на пролетта, праз-
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Hilmi, -u

Hivzi, -u
Hotian, -i
Hulusi
Hysen, -i
Hysni, -u

ник на пролетта)
Варианти: – Hizri, Hιzιr - от тур. вариант Hιzιrilyas.
(< 1. ар. hilm – доброта, великодушие; 2. възможно е
да произлиза от ар. ilm - знание; тур. Hilmi) Алб.
аналог Mirash.
Варианти: Ilmi – най-честа употреба.
(< ар. hivz, hafāz, hfz – пазя; уча наизуст; тур. hıfız,
hıfiz - скрит; Hıvzı)
(< алб. Hot, -i - географска зона северно от гр.
Шкодра; село в окръг Шкодра)
Варианти: Hotjan, Hotion, Hotjon, Hotil, Hotild
(< ар. khulus – искрен, чист; тур. hulus)
Варианти: Ulusi.
(< ар. husäyn – много красив, хубав; тур. Hüsein)
Варианти: Hysein, Cen.
(< ар. husn – красота, хубост + ī - красавец; тур.
Hüsni)

I
Ibrahim, -i
Idlir, -i

Idrit, -i
Idriz, -i
Ignac, -i
Ilham, -i
Ilia

(< ивр. Abraham - Абрахам; ар. Ibrahim)
Варианти: Braçe, Brahim, Braho, Brahush, Hush, Him,
Himo, Bim, Ibër, Ibro, Ibrush,
(< алб. i dëlirë – чист)
Варианти: Idlirian, Edlirt, Edlird, Dliran, Dliron, Dliront,
Dlirond, Dlironj, Dliren, Dlirent, Dlirend, Dlirt, Dlird,
Dliris, Idlirt, Idlird, Idlirian, Idlirjan, Idlirion, Idlirjon.
От средновековната форма dëlirun се образуват
имената: Dlirun, Dlirunt, Dlirund, Dlirm, Idlirm, Edlirm.
(< алб. предп. член i + dritë - светлина)
(< асир. idrīs – неизвестна етимология)
(< лат. igneus – огнен; дневна светлина, бляскав) Алб.
аналози: Driton, Dritëro, Lucian
Вариант: Ignjac, Njac, Noc.
(< ар. ilhām - вдъхновение)
Вариант: Elham.
(< ивр. Eliyah: Elohim + Yahvé - моят бог е Йехова)
Варианти: Ilo, lili, Ilian, Iljan, Elian, Eljan, Eliad,
Eljad, Elion, Eljon, Eljot, Eljat, Eljor, Iljon, Ilt, Iltan,
Iltian, Iltjan, Ilton, Iltion, Iltjon, Elt, Eltan, Eltian, Elan,
Elon. От арабската форма на името Ilyas – „моят бог
е аллах”, се образуват имената Iljas, Iljas, Iljaz,
Eljaz. От Eljaz се образува името Elez.
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Ilir, -i
Ilmi, -u
Imran, -i
Irfan, -i
Isa, -ja
Isak, -u
Isidor, -i

Islam, -i
Ismail, -i

Ismet, -i
Izet, -i
Izmir, -i

(< илир. ilir - илир)
Вариант: Ilirian.
(< ар. ilm – знание, наука + iyya; тур. Ilmiye)
(< ар. imran – обитаемо място, не пустиня)
(< ар. irfān - познавач)
(< ивр. Jeschua – Исус; ар. Isā)
(< ивр. Jishak - вторият еврейски патриарх, лат. Isaac)
(< Ισις , ίδος - Изида, египетска богиня на женската
плодовитост, богиня на природата и майка на всички
неща + δώρον – подарък: подарък на Изида)
Варианти: Isid, Isdor, Isidatir - нова форма.
(< ар. islām – „оставен на волята на Бог”; набожност,
вярващ в ислямската вяра)
Вариант: Lam, Selām – „мир, спокойствие, спасение”)
(< ивр. sch’muel – приет, почитан от бога; ар. Ismā-īl;
тур. Ismail)
Варианти: Ismahil, Ismajl, Smail, Smajl, Mal, Malo,
Malush.
(< ар. ismä – пазене, защита; добро име, чест;
добродетел; тур. Ismet – чист, с чиста душа)
(< ар. izzā – мощ; чест; величие; известност; тур.
Izzet)
Вариант: Izedin, Yzedin, Yzadin, Izajet.
< тур. Izmir – гр. Измир)

J
Jahja, -ja
Jakov, -i

Jamarb, -i
Jamdet, -i
Jamdiell, -i
Jamdit, -i
Jamdrin,-i
Jamin, -i
Jamzan, -i
Januz, -i

(< ар. yahyā - жив; тур. Yahya) Предполага се, че
произлиза от ивр. Johānān.
Варианти: Jahjai, Jaho, Jahir.
(< ивр. yaaqóbh – „господ го е защитил, го е
помилвал”; „който следва пътя на господ”;
(ар. Ya’qūb; тур. Yakub; лат. Jacobus/Jacomus)
Варианти: Kovi, Jak, Jakin, Kin, Jakup, Jaup, Jako,
Kup, Jup.
(< алб. jam arbër – „аз съм албанец”)
(< алб. jam det – „аз съм море”)
(< алб. jam diell – „аз съм слънце”)
(< алб. jam ditë – „аз съм ден”)
(< алб. jam Drin – „аз съм Дрин”)
(< ар. yamin – „с щастлива съдба”)
(< алб. jam – съм + zanë/обл. - глас)
(< ивр. jonas – гълъб; ар. yūnus; тур. yunüs ) Алб.
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Jared, -i
Jargavan, -i

Jasin, -i
Jashar, - i
Javer, -i
Jeart, -i
Jedet, -i
Jeftimi, -u
Jel, -i
Jelan, -i
Jelul, -i
Jemin, -i
Jerin, -i

Jeronim, -i
Jetan, -i
Jetbardh, -i
Jetgjat, -i
Jetlir,-i
Jetlum, -i
Jetmir, -i
Jon, -i

Jordan, -i
Jorin, -u

Joshan, -i
Jovan, -i

аналог Pëllumb.
(< ар. Jordan – р. Йордан, от сем. yárad „слиза, тече”)
(< перс. ergewūn - люляк ; тур. erguvan; ср. jоргован)
От различни обл. названия argavan, jarkivan, arkivan,
ergavan, orgavan, jorgavan, lajla, lejlak, ljulak се
образуват имената: Argavan, Jarkivan, Arkivan,
Ergavan, Erg, Orgavan, Jorg, Lejlak, Ljulak.
(< ар. – „о, човече”)
(< тур. yaşa ! – „да живее” !, „който живее”)
(< перс. yavar – адютант; тур. yaver)
(< алб. гл. je – си + i artë - златен)
Варианти: Jeniard, Jenard, Jeard.
(< алб. je - си + det - море)
(< гр. еφτημία - добра дума; „който казва добри думи”)
Алб. аналог Mirash.
(< илир. име)
(< илир. име)
(< алб. je - си + lule - цвете)
(< ар. yemin – щастлив; прочут)
(< алб. име с неясен произход; обяснява се със
съчетание от je – си + гл. rij/rinoj – подмладявам;
подновявам)
Варианти: Jerint, Jerind.
(< гр. ιερός – силен, снажен + όνομα - име)
(< алб. jet/ë, -a - живот)
Варианти: Jeton, Jetnor, Jetish, Jetush.
(< алб. jetë e bardhë – „бял живот”)
(< алб. jetë e gjatë – „дълъг живот”)
(< алб. jetë e lirë – „свободен живот”)
(< алб. jetë e lumtur – „щастлив живот”)
(< алб. jetë e mirë – „добър живот”)
(< ивр. yonah - гълъбица)
Варианти: Jonah, Jonas, Jonat, Jonad, Jonald. Ар. форма
на Yonah е Junus и от нея се образуват имената Jonuz,
Jonus, Januz, Nuz, Nuzet.
(< ар. хидроним: р. Йордан, от сем. yárad - „слиза”,
„тече”)
(< илир. име)
Варианти: Jori, Jorid, Jorit, Jorik, Jorint, Jorn, Jornid.
Jorl се образува от името Jorëla – топоним в
Теспротия/Чамърия.
(< алб. joshës – примамлив; допадащ)
(< ср. Jovan/Joван)
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Jozef, -i

Julian, -i

Junaid, -i
Junon, -i

Jurt, -i

(< 1. ивр. jōzēf – „да му даде бог повече деца” –
пожелание към новороденото; лат. Josephus; Йосиф
- съпруг на Мария, майка на Христос)
Варианти: Josif, Jusuf, Zef, Zefin, Zefit, Zefjan, Zefjon,
Zekë, Isuf, Sifi, Suf, Cuf, Çuf, Cufo. От итал. форма
Giuzepe се образува съкращението Bep.
(< лат. Julianus – римски род Julius, от който
произхожда Julius Caesar; означава – „роден с името
Julius”)
Варианти: Julis, Juli, Julin, Jules, Jill, Gilian.
(< ар. yunaid - боец)
Вариант: Junid.
(< Iuno, onis – Юнона: дъщеря на Сатурн и Реа,
съпруга на Юпитер, царица на небето и богиня на
брака; първоначалното значение на името е
„млада жена”)
Вариант: Junin.
(< Jurt, i - топоним в Теспотия/Чамърия със значение
„градина”, „лозе”)
Варианти: Jurtit, Jurtin, Jurtis, Jurten, Jurtes, Jurtet.

K
Kadri, -u
Kamber, -i
Kamer, -i
Kandal, -i
Kaon, -i
Kapllan, -i
Karafil, -i

Kasden, -i
Kasem, -i
Kastriot, -i

(< ар. qadr – съдба, божия воля; който е свързан с
божията съдба и воля) Алб. аналози: Fatmir, Faton,
Fatos, Vullnet
(< перс. Peygambér - божи пратеник, пророк; тур.
Kamber)
(< ар. qamär – луна)
(< илир. име)
(< kaonët – илирски род, обитавал крайбрежието на
Йонийско море)
(< тур. kaplan - тигър)
(< гр. καρυόφυλλον – карамфил; лат. dianthus)
Вариант: Kajo. От лат. форма dianthus се образува
името Diant.
От deltoid, -i – вид карамфил, се образува името Deltoid,
-i. (δέλτα - делта + είδος – вид: делтовид, във вид на
делта)
(< илир. име)
(< ар. qasim – който раздава, дава)
(< гр. κάστρο – крепост; замък: „който живее в крепост”,
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Keler, -i
Kelmend, -i
Kelton, -i
Kemal, -i
Kenan, -i
Këndell, -i
Kim, -i
Klajd, -i
Klambert, -i
Klarin, -i

Kledon, -i
Klement, -i
Klen, -i
Klest, -i
Klestor, -i
Klevat, -i
Klevis, -i
Kiran, -i
Klodian, -i
Kodran, -i
Kojdhel, -i
Kolent, -i
Komnen, -i
Korab, -i
Kosovar, -i
Kostandin, -i

„военен”)
Вариант: Joti.
(< илир. име)
(< алб. етнографска област в северна Албания)
(< келт. celt/kelt - келтски)
(< ар. kämal – съвършенство, пълнота)
(< ар. känan - скрит)
(< лат. candela, ae - свещ)
( < 1.англ. Cynebeald – кралски храбрец. 2. Kimberley –
миньорски град в Южноафриканската република,
където се добива диамант; използва се и за двата рода)
(< лат. claudus/clodus – куц, превит; Claudius - име на
двама римски императори)
Вариант: Klaudio.
(< илир. име)
(< лат. clarus – ясен, светъл; блестящ)
Варианти: Klarind, Klaran, Klaron, Klarian, Klarion. От
старите наречия klartë/kjartë – ясно, се образуват
имената Klart, Kjart.
(< Cledo – име на Охрид през първите векове на
римското владичество)
Варианти: Kled, Kledian, Kledjan, Klejd, Kledjon.
(< лат. clemens, entis – снизходителен, милостив;
спокоен, тих)
(< бълг. клен – вид риба)
(< илир. име)
(< илир. име)
(< илир. име)
(< илир. име)
(< санскр. – слънчев лъч)
(< лат. Clodius, Albinus Decimus – римски император
193 – 197)
Вариант: Klodijan.
(< алб. kod/ër, -ra - хълм)
(< топоними в Теспротия/Чамърия: Kojdhelet, Kojdhelëza - пътека, планински път)
Варианти: Kodhel.
(< илир. име)
(< от византийската императорска династия Комнини)
(< алб. ороним: Korab, -i – Кораб планина)
(< алб. kosovar – косовец, жител на Косово)
(< лат. родово име Constantinus, от constans, antis твърд, спокоен; постоянен, последователен)
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Варианти: Kosta, Kostaq, Koçi, Koço, Koto. За
сравнение: Котé – в югозап. бълг. говори.
Kozma, -i
(< гр.κόσμημα – украшение, накит; скъпоценност)
Варианти: Kozi, Mak.
Krajan, -i
(< черног. Краja/Kraja – област в Черна гора с алб.
население)
Krajl, -i
(< ср. краљ/kralj - крал; име от алб. епически легенди
Варианти: Krajlin, Krajlit.
Krenar, -i
(< алб. krenar – горд; горделив)
Варианти: Krenal, Krenim.
Kreshnik, -u (< алб. kreshnik, -u – юнак, герой)
Kristian, -i
(< гр. χριστιανός - християнин)
Kristo, -ja
(< гр. χρηστός – добър, честен, почтен; на алб. език
Христос е Krisht, -i, но то не е лично собствено име;
Варианти: Kristan, Kristian, Kristaq, Kriston, Kris, Krist,
Kristi, Risto, Kiçi, Kiço, Ristan, Kristofer, Fori, Kristull,
Kris, Krist, Kriseld, Krisald, Kristeo, Kristion, Krisien,
Kristan, Kriston, Kristjan, Kristion, Kristjon, Krisien,
Kristelt, Kristeld, Krislind, Kristull и др.
Kristofor, -i (< гр. χριστός - миропомазан + φορός – приносител)
Krojan, -i
(< алб./обл. kroj/ë, -a - извор)
Kron, -i
(< алб./обл. kron, -i - чешма; извор, кладенец (= книж.
kr/ua, -oi)
Kryeart, -i
(< алб. krye - глава + e artë - златна)
Kryemir, -i
(< алб. krye - глава + e mirë - добра)
Ksamil, -i
(< топоним: гр. Ksamil в югозападна Албания, на брега
на Йонийско море; гр. Εξαμίλιο - „шест островчета”)
Ksenofon, -i (< гр. ξενόφωνος - който говори на чужд език)
Вариант: Foni.
Kudret, -i
(< тур. kudret – сила, мощ)
Kujtim, -i
(< алб. kujtim, -i - спомен)
Kurt, -i
(< тур. kurt – вълк)
Варианти: Kurtish, Kurtan, Kurtian, Kurtjan, Kurton,
Kurtion, Kurtjon, Kurtik.
Kushtim, -i
(< алб. kushtim, -i - посвещаване, посвещение)
Kushtrim, -i
(< алб. kushtrim, -i - тревога; повик, призив)

L
Labeat, -i

(< алб. Labeatët – илир. племе, обитавало
района около Шкодренското езеро)
Вариант: Labetan, Labeton, Labitan, Labiatan.
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Labian, -i

(< 1. lab – лабски, от Labëria - Лябърия. 2. Labia - илир.
име )
Варианти: Labiant, Labiand, Labion, Labiont, Labik,
Labiad и др.
Labinot, -i
(< алб. Labinot, -i – село в окръг Елбасан)
Ladon, -i
(< от гр. митология – речно божество)
Laid, -i
(< илир. Laiduis, предполаг. значение – свободен,
избран )
Варианти: Laidin, Laidon, Laidan, Laidol, Laidol,
Lajdjol, Laidet, Laed, Laedin, Laedan, Laedon, Laedjol.
Lal, -i
(< тур. lala – татко, батко; чичо)
Варианти: Lalin, Lalosh, Lalot, Lalush.
Lartan, -i
(< алб. алб. i lartë – висок; lart - високо)
Lartim, i
(< алб. lartësim, - издигане, повдигане; въздигане,
величаене, прославяне)
Laurant, -i
(< лат. laurus, i/us – лаврово дърво, лавров венец; лавра,
победа, триумф)
Larush, - i
(< алб. larush - шарен)
Lason, -i
(< илир. име)
Lastar, -i
(< гр. βλαστάρι – филиз, клонка; тънък и висок човек)
Lavand, -i
(< лат. lavanda/lavandula - лавандула)
Lavdërim, -i (< алб. lavdërim, - хвалба; благодарност; прослава;
величаене)
Lazgush, -i (< съчет. Lazar + Gusho)
Latif, -i
(< ар. latīf – приятен, добър; хубав; тур. Latif) виж
Mirash
Lavdim, -i
(< алб. lavdoj - хваля, възхвалявам)
Lavdosh, -i (< умал. от Lavdim)
Laz/ër, -ri
(< ивр. El’azar – „подпомогнат от бог”)
Варианти: Lac, Cuk.
Lazim, -i
(< ар. lazīm – необходим, наложителен)
Вариант: Lazam.
Lazrim, -i
(< алб. lazroj – галя, милвам)
Leart, -i
(< алб./обл. lej – раждам се + i artë – златен; книж.
форма е lind)
Led, -i
(< илир. име)
Ledan, -i
(< илир. име)
Ledar, -i
(< илир. име)
Led/ër, -ri
(< илир. име)
Ledian, -i
(< илир. име)
Ledion, -i
(< илир. име)
Ledor, -i
(< илир. име)
Ledin, -i
(< алб./обл. ledinë – пасбище; планинска ливада; ливада
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Lefter, -i
Leknan, -i
Lenton, -i
Leon, -i
Leonard, -i

Lesin, -i
Letan, -i
Leuk, -u
Levik, -u
Liburn, -i
Ligjëror, -i
Likan, -i
Liman, -i
Lionel, -i
Lind, -i
Lindamir, -i
Lindfat, -i
Lindiell, -i
Lindmal, -i
Lindlis, -i
Lindrit, -i
Lindor, -i
Linz, -i
Lir, -i
Liridash, -i
Liridon, -i
Lirim, -i
Lirimtar, -i
Lirjet, -i
Lis, -i

за косене; поляна; книж. форма е lëndinë)
Варианти: Ledinëz, Ledins.
(< гр. ελεύθερος - свободен)
Вариант: Lef.
(< алб./обл. leknë – вид пъстърва с бяла кожа)
(< алб./арб. lentoj – създавам; използва се в Далмация;
книж. форма е krijoj.)
(< лат. leo, nis - лъв)
Варианти: Lon, Luan.
(< старонем. Leonhart – „смел като лъв”; лат.
Leonardus)
Варианти: Blendin, Blendon, Blendjon, Len, Lenard,
Leard, Nard, Nardin, Lionard.
(< илир. име)
(< древно име)
(< илир. име Leukika)
(< илир. име)
(< алб. liburnët - илирски род, известен с развито
корабоплаване)
(< алб. ligj, -i – закон; от лат. lex, egis)
(< илир. име)
(< гр. λιμάνι – пристанище; залив; тур. liman)
(< съкр. от лат. leo, leonis – лъв)
(< алб. lind – раждам се)
(< алб. lind – раждам се + i mirë - добре)
(< алб. lind – раждам се + fat - съдба)
Варианти: Linfat; от диал. форма lej на гл. lind се
образуват имената Lenfat, Lenifat, Lejfat.
(< алб. lind – раждам се + diell – слънце)
(< алб. lind – раждам се + mal - планина)
(< алб. lind – раждам се + lis - бук)
(< алб. lind – раждам се + dritë - светлина)
(< алб. lind – раждам се + orë - самовила)
(< топоним: Linza – населено място до Тирана)
(< алб. i lirë – свободен)
Варианти: Liran, Lirjon, Lirosh, Lirush, Lirak, Lirian.
(< алб., съкр. от liridashës - свободолюбив)
(< алб. liri, -a - свобода + do/n - обича)
(< алб. lirim, -i - освобождение)
(< алб. lirimtar, -i - освободител; liroj - освобождавам)
(< алб. jetë e lirë – свободен живот)
(< алб. lis, -i - бук)
Вариант: Lisian.
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Lisalb, -i
Lisart, -i
Lisbor, -i
Lisdiell, -i
Lisdri, -u
Lisdrit, -i
Lisin, -i
Lismal, -i
Lisri, -u
Livad, -i

Londar, -i
Londrar, -i
Loran, -i
Lorenc, -i

Lorik, -u
Luan, -i
Ludmir, -с
Luftar, -i
Luftarak, -u
Luftim, -i
Luigj, -i
Luis, -i

(< алб. lis - бук + етр./лат. albus – бял, светъл)
(< алб. lis - бук + алб. i artë - златен)
(< алб. lis - бук + алб. borë - сняг)
(< алб. lis - бук + алб. diell - слънце)
(< алб. lis - бук + алб. Dri – древно име на р. Дрин)
Варианти: Lisdrin, Drilis.
(< lis - бук + dritë - светлина)
(< илир. име)
(< алб. lis – бук + mal – планина)
Вариант: Lismor.
(< алб. lis - бук + i ri - млад)
(< 1. топоним: Livadet/Livadhet e Shkodrës. 2. Beteja e
Livadit – сражение между войската на Скъндербег и
османската армия през 1462 г. в района на днешния
Охрид; livadh, -i – ливада е от гр. произход - λιβάδι)
Варианти: Livadin, Livadit, Livadet; от формата luvedh
на livadh, използвана в Теспротия/Чамърия, се
образува името Luvedh.
(< алб./обл. londar – лъв; храбър)
(< алб. londrar – лодкар, от lundroj - плавам с лодка,
кораб; съвр. форма - lundrar)
(< илир. име)
Варианти: Lorian, Lorjan, Loriol, Lorjol, Lorant, Lorand.
(< 1. лат. Laurentius – жител на гр. Laurentium в
областта Latium/Лацио в Римската империя; 2.
увенчан с лавров венец)
Вариант: Lec, Loro, Lorent, Lorend.
(< съкр. от имената Laura, Eleonora, Loredana, Lorenca)
Варианти: Lored, Loris, Lorid, Lori, Lorin.
(< лат. leo, onis – лъв, алб. luan, i)
Вариант: Lon.
(< рус., бълг. Людмила)
Ludmirt, Ludmird; от съкр. форма Ludi се образуват
имената Ludjon, Ludjan, Ludion, Ludian.
(< алб. luftoj – боря се, водя борба; воювам)
(< алб. luft/ë, -a – война, борба, битка)
Варианти: Luftar.
(< алб. luftim, -i – воюване, водне на война; битка,
бой)
(< итал. Luigi - Луиджи)
Вариант: Luz.
(< фр. Louis - Луи)

44

Lukman, -i
Lulbardh, -i
Lulzim, -i
Lumni, -u
Lumtur, -i
Lul, -i

(< ар. име, споменато в корана)
(< алб. lule – цвете + i bardhë - бял)
(< алб. lulëzoj - цъвтя, процъвтявам)
(< i lum - щастлив)
(< алб. i lumtur – щастлив)
(< тур. lul/e, -ja – цвете)
Варианти: Lul, Lulak, Lulash, Lulian, Lulor, Lulosh.
Lulart, -i
(< тур. lule – цвете + алб. e artë - златно )
Lulbardh, -i (< тур. lule – цвете + алб. e bardhë - бяло)
Lulbukur, -i (< тур. lule - цвете + алб. e bukur - красиво)
Luljet, -i
(< тур. lule- цвете + алб. jetë - живот )
Luljon, -i
(< тур. lulе – цвете + алб. jonë – наше)
Lulkuq, -i
(< тур. lule - цвете + алб. e kuqe - червено)
Lulmaj, -i
(< тур. lule – цвете + maj - май)
Lulmal, -i
(< тур. lule – цвете + алб. mal - планина)
Lulmir, -i
(< тур. lule – цвете + алб. e mirë - хубаво)
Lulver, -i
(< тур. lule – цвете + лат. ver, veris – пролет)
Lumbardh, -i (< алб. i lum - щастлив + i bardhë - бял)
Lumir, -i
(< алб. i lum - щастлив)
Lumnor, -i
(< алб. i lum - щастлив)
Lumrim, -i
(< алб. lumëroj = luturoj - правя щастлив някого; водя
щастлив живот; честитя на някого)
Варианти: Lumurin, Lumran, Lumron, Lumris, Lumrin,
Lumrint, Lumred и др.
Lumt, -i
(< алб. lumturi, -a - щастие)
Вариант: Lumt, Lumtar, Lumtor, Lumturor, Lumtrin,
Lumturim.
Lunik, -u
(< илир. име)
Lurtim, -i
(< алб. lurtim/ë, -a – ласка; галене, милване)
Lushan, -i
(< алб. lush, -i – мъжко куче; невъздържан, буен човек)
Luvar, -i
(< алб. luvari, -a - лаврово дърво) вж. Dafin/ë, -a
Lytfi, -u
(< ар. lutfi – с добра душа, добродушен; тур. Lutfi)
Варианти: Lutvi.

Ll
Llambro, -ja
Llazar, -i

(< гр. λαμπρός – светъл, блестящ; великолепен,
прекрасен)
Вариант: Llambi.
(< ивр. eleazar – „господ му помогна”, „господ му
дойде на помощ”)
Варианти: Lazër, Lazi, Lazo. От Lazër е образувана
новата форма Lajzi, а от Lazo – Lazan. Нова форма
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Llokum, -i
Llukan, -i

е Lazran.
(< тур. lokum – локум; много мек по нрав, приятен)
(< гр. име, преминало в латински под формата Lucas)
Вариант: Llukë.

M
Madok, -u
Mahir, -i
Mahmut, -i

(< илир. име)
(< ар. māhir – майстор; изобретателен; тур. Mahir)
(< ар. mahmūd – прославен; тур. Mahmud) Алб. аналог Lavdim.
Maksim, -i
(< лат. maxime - най-вече, най-много, твърде много;
особено; итал. Maximo; фр. Maxim)
Maksut, -i
(< ар. maqsūd – желан, търсен; цел)
Malaban, -i (< илир. име)
Malen, -i
(< илир. име)
Maliq, -i
(< ар. malīk – владетел; собственик)
Malsor, -i
(< алб. malësor, -i - планинец)
Maltin, -i
(< илир. име)
Mahmut, -i
(< ар. Mahmūd – хвален, славен; тур. Mahmud) Алб.
аналог Lavdim.
Mandet, -i
(< илир. име)
Marenglen, -i (< много рядка употреба, съчетание от Маркс, Енгелс,
Ленин)
Mark, -u
(< лат. Marcus – роден през м. март; Mars - бог на
войната; боец)
Варианти: Marsil.
Marin, -i
(< лат. marinus – морски)
Marlind, -i
(< алб./обл. marë = mbarë - щастливо + lind – роден:
„щастливо роден”)
Варианти: Marlen, Marlend, Merlind.
Marson, -i
(< топоним)
Martin, -i
(< лат. Mars, Martis – бог на плодородието и войната;
боец)
Maruf, -i
(< ар. maruf – известен, прочут; добре възпитан, фин,
мил; хуманен)
Masil, -i
(< илир. име)
Matej, -i
(< ивр. matt – човек + iahon: „божи човек, човек на
бога”)
Вариант: Matë, Matosh.
Mateo, -ja
(< ивр. matath - подарък + yah - бог: „подарък от
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Maxhun, -i
Mbret, -i

Medon, -i
Mefail, -i
Mehdi, -u
Meitin, -i
Melit, -i
Melos, -i
Memo, -ja
Menduh, -u
Menelau
Mensur, -i
Mentor, -i
Meriton, -i
Mersin, -i
Mesil, -i
Mesorian, -i
Mesud, -i
Metan, -i
Mevlan, -i
Mexhit, -i

бога”)
Варианти: Matheo, Mat, Matosh, Matish, Tish.
(< ар. ma’ğün – тесто, закваска, мая; тур. Macun)
(< алб. mbret, -i – крал)
Варианти: Mbretan, Mbretian, Mbretjan, Mbreton,
Mbretjon, Mbretjol. Използват се и формите без –m-,
характерни за гег. диалект: Mret, Mretan, Mretian,
Mretien и др.
(mbret произлиза от лат. imperator, oris – повелител,
господар; военачалник, пълководец; император)
(< топоним)
(< ар. – резултат, успех)
Вариант: Nefail.
(< ар. mähdiyy – водач, „който е на прав път”; тур.
Mehdi)
Вариант: Medi.
(< илир. име)
(< илир. име)
(< гр. μέλος – песен, мелодия)
(< лат. memor, oris – помнещ, паметлив; напомнящ)
Вариант: Memin.
(< ар. – хвален)
Вариант: Memduh.
(< гр. Μενέλαος – Менелай: цар на Спарта, легендарен
герой от Троянската война, съпруг на Хубавата Елена)
(< ар. Mänsūr – победител, подкрепян от
господ; тур. Mensur) Алб. аналози: Fitim, Ngadhënjim.)
(< гр. Μεντώρ – възпитател и съветник на Телемах,
син на Одисей; лат. Mentor, oris - прочут художник;
ментор)
(< алб. merit/ë, -a – заслуга, от лат. meritum, i награда, заслуга)
(< тур. mersin - липа) Алб. аналог Bli, -ri.
(< илир. име)
(< илир. име)
(< ар. masu’d - щастлив, който има съдба) Алб.
аналог Fatmir.
Вариант: Mesut.
(< гр. μετάνοια – покаяние, разкаяние; коленичене
пред светец за опрощаване на греховете)
(< ар. mäwlid – раждане; тур. Mevlit - рожден ден
на Мухамет )
(< ар. al-meğīd – честен, благороден) Алб. аналози
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Mic, -i

Mid’hat, -i
Migjen, -i
Mikan, -i
Mikel, -i

Milaim, -i
Milazim, -i
Milko, -ja
Milon, -i
Milot, -i
Miltiadh, -i
Millosh, -i
Minat, -i
Minaz, -i
Mirash, -i
Mirton, -i
Misir, -i
Misto, -ja
Mitil, -i
Mojsi, -u

Nderim, Fisnik
(< алб./обл. mic, -i – малко дете; син)
Рядка употреба. Станало е известно от името на Mic
Sokoli – алб. национален герой, 1911 – 1938 г.
Вариант: Mican.
(< ар. midha – уважение; прослава; тур. Midhat)
Алб. аналози: Nderim, Lavdim.
Варианти: Mitat, Mit’hat.
(< псевдоним на Millosh Gjergj Nikollë, 1911 – 1938,
поет и белетрист, роден в Шкодра, от черногорско
потекло)
(< илир. име)
(< ивр. mī-kā-īl/mī-kā-ēl – равен с бога)
Варианти: Mikelin, Miki, Kel, Migen, Migert,
Migelian; от Migen се образуват имената Ermigen;
Mëhill, Mihill, Mhill, Hill, Hilli, Hilush, Lush, Kel,
Mihal, Mihallaq, Mihill, Mial, Miho, Mikush, Molo,
Milto, Mikeljan – новообразувана форма.
(< ар. mulaim – мъдър, с меко сърце) В нашия език се
среща изразът „действа, пипа, работи милаим-милаим”
- полека, с добро, кротко, с благост.
(< тур. mulazim - безплатно)
Вариант: Mulazim.
(< слав. Милослав)
Вариант: Mirko.
(< илир. име)
(< алб. Milot, -i – град в окръг Курбин, на левия бряг
на река Мат)
(< гр. μίλτος – глеч, емайл; яркочервена боя – алюзия
за цвета на косите)
Варианти: Milt, Milto, Miltiad, Miltjan.
(< ср. Милош)
(< илир. име)
(< илир. име)
(< алб. i mirë - добър)
Вариант: Mirush.
(< илир. име)
(< Misr - Египет, вероятно от ивр. Misraim; тур.
вариант misir означава на алб. език mis/ër, -ri –
царевица)
(вж. Themistokli)
(< илир. име)
(< ивр. mošeh – спасен от водата; Моисей)
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Molos, -i
Monun, -i
Muhamet, -i

Muharrem, -i

Muin, -i
Mumin, -i
Muntaz, -i
Murad, -i
Murtezá, -i
Musa, - i
Musin, -i
Muslim, -i
Mustafa, -i
Muzafer, -i
Myftar, -i
Mynib, -i
Mynir, -i
Myqerem, -i
Myzafer, -i

Вариант: Moisi.
(< илир. име)
(< илир. име)
(< ар. Muhammäd – прославен, славен; пророк;
основател на ислямската вяра; Мохамед)
Варианти: Muhamed, Muhamet,Muamet, Mehmet,
Memet, Memish, Metush, Met, Muho, Mujo. От
Metush се образува името Tush.
(< ар. muharräm – първият месец според
мюсюлманския календар – има значение „свят”,
„пазен”; тур. Muharrem)
Варианти: Muho, Mujo, Rrem, Mem, Memush,
Memushaj.
(< ар. - помощник)
(< ар. mū’min – вярващ, който вярва в бога; тур.
mümin – вярващ, мюсюлманин) Алб. аналог Besnik.
(< ар. – изтъкнат, избран, блестящ)
Вариант: Mentaz.
(< ар. murad – желание; желан)
Вариант: Murat.
(< ар. murtada - избран)
(< ивр. mošeh – „спасен от водата”; Моисей)
Вариант: Musa, -ja; Mus/ë, -a
(< ар. muhsin – „правещ добро”)
(< ар., перс.islam, muslim; перс. muslimān; тур.
müslüman; мюсюлманин)
Вариант: Myslim, Myslym, Lym.
(< ар. mustafā - избран, изтъкнат; Mustafa)
Варианти: Muj, Mujë, Mujo, Muja, Mustë, Muço,
Tafë, Stafë, Fajë, Caf.
(< ар. muzaffär - победител; тур. Muzaffer)
Варианти: Muzafer, Mizafer.
(< ар. muhtār – избран; тур. muhtar; старейшина
на село или махала)
Вариант: Miftar, Muftar, Muhtar, Tar, Taro.
(< ар. munib – покаял се, обърнал се отново към
бог; тур. Münib)
Вариант: Mynip.
(< ар. munir - светъл, сияен, бляскъв; тур. Münir) Алб.
аналог Dritëro, Driton.
Вариант: Mynyr.
(< ар. Mukerem – уважаван, почитан)
(< ар. muzaffär – победител; тур. Muzzafer)
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Вариант: Muzafer, Mizafer.

N
Nadim, -i
Nadir, -i
Nadit, -i
Nafiz, -i
Naim, -i

(< ар nadīm – добър другар, сигурен приятел)
(< ар. nādirä – рядкост, нещо рядко)
(< алб. възкл. na – нá, ето, вземи + ditë - ден)
(< ар. nāfid – ефикасен, пробивен; тур. Nafiz)
(< ар. na’im – чувствителен, мек по нрав; щастлив)
Вариант: Neim – „добро състояние”, „задоволство”.
Naip, -i
(< ар. nā’ib – заместник на кадията; делегат, представител; тур. Naip)
Naltin, i
(< алб./обл. nalt – високо и i naltë – висок)
В християнската религия I Nalti и I Larti означават
господ, бог.
Варианти: Naltor, Naltan, Naltjan, Nalton, Naltjon, Naltes.
От формата nelt, използвана в най-старите албански
писмени текстове, се образуват и имената: Nelt, Neltan,
Neltian, Neltjan, Nelton, Neltion, Neltjon, Neltin, Neltis,
Neltes, Neltit, Neltiot, Neltjot, Neltiol, Neltiolt.
Namik, -u
(< ар. nāmiq – писател; който пише красиво, калиграф;
тур. Namik)
Nand, -i
(< илир. име)
Narent, -i
(< илир. име)
Nares, -i
(< илир. име)
Naresin, -i
(< илир. име)
Narest, -i
(< илир. име)
Naron, -i
(< илир. име)
Nart, -i
(< по името на с. Narta в окръг Вльора)
Naser, -i
(< ар. nāsir – защитник; този, който помага на другите)
Nasip, -i
(< ар. nasīb – предричане на съдба за някого;
тур. nasip - късмет) Алб. аналози Fatmir, Fatbardh.
Nasradin, -i (< ар. nasru – защита + äddīn: защита на ислямската
вяра; тур. Nasruddin, Nasruttin; )
Вариант: Nastradin. В нашия език - Настрадин ходжа.
Nashid, -i
(< ар. nāšid – който търси; поет; тур. Na id)
Natal, -i
(< лат. natalis – рожден ден; роден на Рождество
Христово)
Naum, -i
(< ивр. Nahum – „който утешава”)
Naun, Naunk, Nuçi, Nuni, Numi
Nazif, - i
(< ар. nazif – чист; педант)
Вариант: Nasif.
Nazim, -i
(< ар. nazim – стихоплетец, поет)
Вариант: Nazmi, -u
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Ndriçim, -i

(< алб. ndriçim, - i – расветляване, светене, осветяване;
блясък, сияние)
Варианти: Ndritmon, Ndritmen
Nebil, -i
(< ар. - верен, предан на алах; тур. Nebi - апостол)
Nedim, -i
(< ар. nadim - добър другар, сигурен приятел)
Nedin, -i
(< топоним)
Nektar, -i
(< гр. νέκταρ – питие на боговете на Олимп за вечна
младост; отбрана част от нещо)
Neki, -u
(< ар. Nekib – надзорник, настойник; старейшина;
управител)
Neriman, -i (< перс. nerīmān – смел герой; тур. Neriman)
Варианти: Nermin, Nermion.
Nerit, -i
(< илир. топоним)
Варианти: Neritan, Neriton.
Nertil, -i
(< илир. име)
Nertilian, -i
(< илир. име)
Nesil, -i
(< илир. име)
Nestan, -i
(< илир. име)
Nestor, -i
(< гр. Нестор – герой от гр. митология )
Neshat, -i
(< ар. näšāt – мощ, енергия; решителност)
Neshet, -i
(< ар . näš’ ät – ръст; младост; образование;
съзидание) алб. съотв. Arsim
Neven, -i
(< илир. име)
Варианти: Nevian, Nevjan, Nevion, nevjon, Neviol,
Nevjol, Nevent.
Nevruz
(< перс. newruz – нов ден, начало на пролетта)
Nevzat, -i
(< перс. newzād – новороден, току-що роден)
Nevruz, -i
(< перс newrūz – нов ден; Нова година; начало на
пролетта; тур. Nevruz)
Варианти: Nevrus, Nuvrus, Novruz.
Nexhat, -i
(< ар. näğād - спасение) Алб. аналог Shpëtim.
Nexhib, -i
(< ар. näğīp – благороден, род; тур. Necip) Алб.
аналог Fisnik.
Вариант: Nexhip.
Nexhmedin, -i (< ар. – „звезда на вярата”
Вариант: Nexho.
Neven, -i
(< илир. име)
Варианти: Nevian, Nevjan, Nevion, Nevjon, Neviol,
Nevjol, Nevent.
Nezir, -i
(< nädīr – проповедник; тур. Nezir)
Nik/ë, -a
(< νίκη – победа; лат. Victor, oris)
Nikoll/ë, -a
(< гр. nίκη - победител + λαός – народ)
Варианти: Nik, Niki, Niko, Niket, Niko, Nikol,
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Nimet, -i
Niqifor, -i
Nisrin, -i
Nistor, -i
Numan, -i
Nuri, -u
Nuredin, -i

Nusret, -i

Nikolin, Nikollaq, Kolë, Kolec, Lec; от унг. форма
Miklos произлиза алб. форма Miklovan.
(< ар. ni’mä – добруване, благоденствие; тур. Nimet)
(< гр. νίκη – победа + гр. φορώ – нося, донасям:
„нося, донасям победата”)
Варианти: Nikifor, Fore.
(< алб. nis – започвам + rij – наводнявам, слагам във
вода)
Вариант: Nisrint, Nisrind.
(< алб. nistor – начален, пръв)
(< ар. nu’mān – червен; тур. Numan )
(< ар. nūr – светлина; nūriyy – блестящ; тур. Nuri)
Алб.аналози: Dritëro, Driton.
Вариант: Nuran.
(< ар. nūr – светлина + перс. dīn - вяра, религия; тур.
Nuruddin)
Варианти: Nuridin, Nuri, Din. От Nuri се образуват
имената Nurhan, Nurian, Nurijon, Nyrkan.
(< ар. nusrä – помощ; победа; тур. Nusret)
Варианти: Nustret, Nysret.

NJ
Njazi, -u
Njezdit, -i
Njilan, -i

(< перс. niyāzī- неволя; „този, който желае нещо”;
молба; подарък; тур. Niyazi)
Вариант: Niazi.
(< алб./арб. njezdit/ë, -a – средата на деня, пладне)
(< алб. njilë – вид сладководна риба)
Вариант: Njilon.

O
Odet, -i
Odit, -i
Odhise, -u
Odran, -i

(< междум. о + det - море)
Варианти: Odetin, Odiet, Odjet, Ojdet.
(< междум. o + ditë - ден)
Вариант: Ojdit.
(< гр. Οδυσσέυς – владетел на Итака; произведение на
Омир със същото заглавие
(< илир. Scodra – древно име на днешния гр. Шкодра/
Shkodër.

52

Вариант: Odrat.
Odrin,-i
(< междум. o + Drin – р. Дрин)
Ojfat, -i
(< междум. oj + fat - съдба)
Oleand/ër, -ri (< итал. oleandro, от лат. - вечнозелено растение с бели
или розови цветове; зокум)
Вариант: Olandër. От думите с обл. употреба landro,
landri, leandro се образуват имената: Landro, Landron,
Landran, Landri, Landrin, Leandro.
Olis, -i
(< 1. илир. име. 2. междум. o + lis - бук)
Варианти: Olset, Olsed, Olist, Oliset, Olised.
Ols, -i
(< илир. име)
Варианти: Olsan, Olsian, Olson, Olsion, Olsin, Olsit, Olsid,
Olset, Olsed, Olsen, Olsent, Olsjan, Olsjon.
Olt, -i
(< илир. име)
Варианти: Oltan, Oltian, Oltjan, Oltion, Oltjon, Riolt.
Omer, -i
(< ар. umär – дълъг живот, пълен с живот; тур. Ömer)
Варианти: Ymer, Ym, Imer, Mer, Mero, Merko.
Onuf/ër, -ri (< 1. гр. όνειος/γαϊδουρινός – магаре + φέρω - нося:
„който храни магаретата”, „който носи храна на
магаретата”. 2. От името на Свети преподобни
Онуфрий Велики, живял 60 години в египетската
пустиня)
Oran, -i
(< алб. Or/ë – фигура от алб. митология – жена, която
живее в планините, полята, горите и изворите, която
помага на добрите хора и наказва лошите)
Варианти: Oret, Ored, Orat, Orad, oriad, Orjad, Orald,
Oraldo, orial, Orjal, Oretan, Oredan, Oraldin, Oraldion. От
мн. число Orëvet/Orvet се образуват имената Orvet и
Orved.
Orart, -i
(< алб. or/ë, -a + алб. i artë: „златен час”)
Orges, -i
(< илир. име)
Orhan, -i
(< тур. or – ров, изкоп, окоп + татар. han/hang: владетел
на лагерите)
Orik, -u
(< по името на древното пристанище Orik, създадено
през VІ -ти век преди н.е. в близост до днешния град
Orikum/Орикум - окръг Вльора)
Orl, -i
(< алб./обл. orl, от бълг. - орел)
В окръзите Гирокастра и Саранда има топоними Mali i
Orlës – Планината на орела/Орлова планина, Shkëmbi i
Orlës – Скалата на орела/Орлова скала.
Ormir,-i
(< алб. orë e mirë – „добър час”, „на добър час”)
Osman, -i
(< ар. uthmān – дива птица; зет на пророка Мохамед;
разширено значение - османец)
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Ostral, -i

Osmën, Os, Oso, Osjon, Mane.
(< илир. име)

P
Pal, -i

(< лат. Paulus/Paullus – римско фамилно име; Павел)
Варианти: Paolin, Paulin, Pali, Pavëll, Pavlli, Pavllo,
Pavllaq, Palok, Paluk, Palush, Luk, Lush.
Pajtim, -i
(< алб. pajtim, -i – съгласие)
Panajot, -i (< гр. πάν – вселена, свят + γιός – син: „божи син”)
Вариант: Pano, Panush.
Paneat, -i
(< илир. име)
Pandeli
(< гр. άγιος Παντελεήμων – Свети Пантелей/Панталей;
името означава „милосърден към всички”, „всемилостив”)
Вариант: Pandi, Panush.
Paqësor, -i (< алб. paqësor - мирен, миролюбив)
Parin, -i
(< алб. i pari - първият)
Parthin, -i (< илир. име)
Варианти: Parthian, Partjan, Parthion, Parthjon.
Pasin, -i
(< илир. име)
Pasjon, -i
(< лат. patior, passus – страдам, мъча се; карам някого да
се увлече по нещо)
Paskal, -i
(< фр. Pascal; арам. Pashā – Великден; ивр. Pesah –
Великден; гр. Πάσχα – Великден; лат. Pascha –
Великден; итал. Pasquale, исп. Pascual, катал. Pasqual)
Варианти: Paskualin, Pashk, Pashuk, Pashko, Shuk.
Pashtrik, -u (< 1. алб. Pashtrik, -u - планина между Косово и Албания; ср. Паштрик; 2. pashtrak, -u – право на ползване
< лат.pastraticum,i)
(< лат. patricius - патрициански, благороден; патриций)
Patrik, -u
Варианти: Patricio, Patris.
Pavllo, -ja (< алб. хидроним Pavll/ë,-a: р. Павла в окръг Саранда)
Pelion, -i
(< топоним)
Вариант: Peliolian.
Perikli, -u
(< περί – около, при + κλέος – слава: „обкръжен
от слава”; Перикъл)
Perset, -i
(< илир. име)
Petrit, -i
(< алб. petrit, -i - сокол)
Вариант: Etrit.
Pëllumb, -i (< лат. palumbes, is/palumbus, i - гълъб )
Варианти: Pullumb, Pllum, Pllumz. От името на с.
Pëllumbari в окръг Пърмет може да се използва името
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Pëllumbar.
Përparim, -i (< алб. përparim, -i - напредък)
Pin, -i
(< илир. име)
Piné, -u
(< илир. име)
Pinent, -i
(< илир. име)
Pirro, -ja
(< Pirro - от илир. род, владетел на Епир 307 – 302 и
297 – 292 г. пр. н.е.)
Pirust, -i
(< илир. име)
Вариант: Pirustian.
Pjet/ër, -ri
(< гр. πέτρα – камък, скала) Алб. аналог Guri.
Варианти: Petro, Pero, Petraq, Peter, Pete, Pepe, Petri,
Petrika, Petrash, Petro, Petrush, Pjetruk, Pjetrush, Pjer,
Pjerin, Pjero, Pieran. От Pjetrush се образува формата
Tish/Tush, а от Pjetruk – Tuk/Tuç. Имената Pjetrush и
Pjetruk се използват в района на Шкодра. От Petraq се
образува Raqi.
Pladiron, -i (< илир. име)
Plahent, -i
(< илир. име)
Plakont, -i
(< илир. име)
Вариант: Lakont.
Plarent, -i
(< илир. име)
Варианти: Plarentin, Plarentian.
Plat, -i
(< илир. име)
Plator, -i
(< илир. име)
Варианти: Platoran, Platuran, Platorian. Pletor.
Pleurat, -i
(< илир. име)
Plutin, -i
(< лат. Plutus, - i: Плут – бог на богатството)
Вариант: Plutoni.
Polikron, -i (< гр. πολύ много + χρώμα - цветя)
Postoll, -i
(< лат. apostolus – пратеник, апостол; итал. apostolo)
Prejarb, -i
(< алб. prej – от + Arb/ëria – Арбърия/Албания)
Premtim, -i (< алб. premtim, -i - обещание)
Prent, -i
(< Prena/Prenda/Prema - илир. богиня на
красотата, аналог на римската Венера и гръцката
Деметра; e premte - петък)
Варианти: Prend, Preng, Prendash, Prendush, Prenush,
Prelë, Pren, Prenduk, Pret, Pretosh, Pretash, Preloc, Preç,
Prek, Prekush, Prekal, Prenk, Prenko.
Princ, -i
(< лат. Princeps, cipis – първи; нем. Princ)
Prinor, -i
(< алб. prij – водя, начело съм + Ora )
Варианти: Prinort, Prior, Priort.
Pritar, -i
(< алб. prijatar – водач; хороводец)
Вариант: Pritan.
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Prokop, -i
Proletar, -i
Prunelt, -i

(< гр. προκοπή – напредък, успех)
(< фр. prolétaire – пролетарий, рядко име)
(< лат. prunus, i от гр. - слива/дърво)
Варианти: Pruneld. От лат. дума brunella,ae със същото значение, се образува името Brunel.

Q
Qamil, -i
Qatip, -i
Qazim, -i
Qejvan, -i
Qemal, -i
Qenan, -i
Qerim, -i
Qëndrim, -i
Qirjako, -ja

(< ар. kāmil – съвършен, пълен; тур. Kamil)
Вариант: Kamil.
(< ар. kātib – писар; секретар)
(< ар. kāzim – мъдър, спокоен; сдържан; тур. Kazim)
(< перс. keyvan – планета Сатурн; императорска
охрана; тур. Keyvan)
(< ар. kämal – съвършенство; тур. Kemal)
(< перс. qenan – скрит, таен; ар. känan)
Варианти: Kanan, Kenan, Qenam, Qani.
(< ар. kärim – благороден, с велик дух; тур. Kerim)
Алб. аналог Fisnik.
(< алб. qëndrim, -i – стоене; поведение)
(< старогр. Κίριος - господ, бог; κιριακός – на господ,
на бог; лат. Quiriacus; новогр. κίριος - господин,
главен, основен; Κυριακή – неделя, „ден на господ”)
Вариант: Qako.

R
Rafael, -i

(< исп. форма на еврейското име Rеphael, на лат. Raphael
- име на архангел = висш ангел, първоангел. Означава
„господ лекува”)
Ragip, -i
(< ар. rāgib – кой се стреми към нещо, целящ да направи
нещо; тур. Ragib - съперник.)
Вариант: Rakip.
Rafet, -i
(< ар. rä’fät – милосърдие, милост; благост,
кроткост)
Raif, -i
(< ар. rā’if - великодушен; благ)
Варианти: Rauf, Reuf
Rajmond, -i (< фр. Raymond)
Ramadan, -i (< ар. ramaddān – деветият месец според арабския
календар, месецът на арабските пости)
Вариант: Ramazan.
Ramiz, -i (< ар. rāmiz - този, който е майстор)
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Rasim, -i
Rashid, -i
Raxhi, u
Razi, -u
Refik, -u
Reis, -i
Rejhan, -i
Redon, -i
Regont, -i
Remzi, u
Renato, -ja
Resmi, -u
Resul-i
Rexhep, -i
Rezart, -i
Rezat, -i
Ridvan, -i
Rifat, -i
Rikard, -i
Rinor, -i
Riza, -i
Rizvan, -i
Robert, -i
Roland, -i
Romeo

Rovin, -i

(< ар. räsämä, räsim – пиша, отбелязвам; рисувам;
räsim – художник; тур. Rasim)
(< ар. rāšid – който върви по прав път; вярващ; тур.
Rasid)
Варианти: Reshat, Reshit.
(< ар. ragiyyi - този, който се моли, се надява)
(< ар. съгласие, хармония)
(< ар. räfīq – приятел, другар; тур. Refik)
(< ар. rais – главатар, водач; тур. reis – министър на
външните работи в Османската империя)
(< ар. räyhān - здравец)
(< Redon, -i - илирско божество, владетел на
морето; запазено е в географското название Kepi i
Rodonit - нос Родон, близо до гр. Шънгин/Shëngjin)
(< илир. име)
(< ар. rämz – алегорично говорене; тур. Remzi)
(< итал. renato – роден отново)
(< ар. resmiyyi – официален)
Вариант: Rezmi.
(< ар. resul – пратеник, носещ новини от господ)
(< ар. räğäb – седмият месец според мюсюлманския
календар; тур. Recep)
(< алб. rrezeartë – златист)
Варианти: Rezar, Rezard, Rezin, rezeart, Rezartin.
(< алб. rrezatim, -i – излъчване, сияние)
Варианти: Rezatin, Rezatit, Rezaton.
(< ар. ridvan – спогаждане, споразумяване)
Вариант: Ritvan.
(< ар. rif’at – величественост, чест; тур. Rifat)
Вариант: Refat.
(< нем. Richard – могъщ принц; Рихард)
(< алб. rinor – младежки)
(< ар. ridā – задоволство; милост; тур. Riza)
(< ар. ridwān – задоволство; тур. Rizvan)
(< нем. Hrod – щастие + нем. Bert – блестящ)
Варианти: Bobi, Bobian.
(< нем. Hrodland: hroth - слава + land – земя, страна ; лат.
Rolandus/Rodilandus; итал. Orlando)
(< гр. Ρωμαίος – гражданин на Рим; поклонник, който
отива в Рим; това прозвище са имали всички, които през
живота си са посетили Рим) Срвн. с хаджия – който е
посетил един път в живота си Мека.
(вж. Rovenë, -a)
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Вариант: Ronin.
Rubin, -i
(< алб. rubin, -i – рубин; от лат. rubidus - тъмночервен)
Варианти: Rubint, Rubind, Irubint, Erubint.
Rudolf, -i (< нем. Hrod – щастие + нем. Wulf – вълк: щастлив
вълк)
Варианти: Rud, Dof.
Rustem, -i (< перс. rust – ръст + tehem – могъщ: със силно тяло;
Rustehem, Rustem – име на най-големия персийски
герой)
Rushit, -i (< перс. huršid – слънце; тур. Hurşid)
Ruzhdi, -u (< перс. rušdī – мъдър, знаещ; който върви по правия
път; тур. Rüşdi)
Вариант: Didi.

RR
Rrahim, -i

(< ар. rahīm – милосърден, милостив; тур. Rahim)
Вариант: Rahim. От Rahim се образуват имената Rahmi,
Ram, Rami, Ramo. От Ram се образува Ramush.
Rrahman, -i (< ар. rahmān – много милосърден, много милостив;
тур. Rahman)
Вариант: Rraman.
Rrezelind, -i (< алб. rrez/e, -ja - лъч + lind – раждам се)
Rrezet, -i
(< алб. rrez/e, -ja - лъч)
Варианти: Rezon, Rezjon, Rezian, Rezjan.
Rrapo, -ja
(< алб. rrap, -i – явор)
Варианти: Rrapi, Rrapush.
Rrok, -u
(< 1. алб./обл. rrnok – малък остров. 2. алб. rrok –
прегръщам. 3. лат. rocca – скала, най-вероятен
произход)
Вариант: Frrok.
Rron, -i
(< алб. гл. rroj – живея; съществувам)

S
Sabah, -u
Sabaudin, -i
Sabit, -i
Sabon, -i
Sabri, -u

(< ар. sabah – сутрин, утрин; зора; тур. sabah)
(< ар. Sabaheddin – „зората на вярата”)
Варианти: Sabahedin, Sabah, Baudin.
(< ар. tābit – силен, стабилен; тур. Sabit)
(< илир. име)
(< ар. sabr – търпение + ī; тур. Sabri)
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Sadi, -u
Sadedin, -i
Sadet, -i
Sadik, -u
Sadri, -u
Sadullah, -u
Safet, -i
Sahit, -i
Saimir, -i
Salih, -u
Saliko, -ja
Salman, -i
Sament, i
Sami, -u
Samir, -i
Samon, -i
Samuel, -i
Salvator, -i
Saprin, -i
Sarden, -i
Sarmin,-i
Sation, -i
Sead, -i
Sefedin, -i
Sefer, -i

Sejdi, -u
Sejfedin, -i

(< ар. (щастие, съдба, щастлива съдба)
(< sadeddin – „щастието на вярата”
Варианти:
(< ар. sä’dä – съдба; тур. Saadet) Алб. аналог Fatmir,
Faton.
(< ар. sādiq – благороден; искрен; справедлив; тур.
Sadik)
(< ар. sadr – гърди; предна част на нещо + ī: първи,
велик, водач)
(< ар. sa’id – съдба, щастие + allah – господ; тур.
Saadullah)
(< ар. safwä – чистота; тур. Saffet, Safvet)
(< ар. sai’d – водач, който се издига високо; тур. Sait)
Варант: Seit.
(< алб. sa - колко + i mirë - добър)
Варианти: Sajmir, Saimirt, Saimird, Sajmirt, Sajmird)
Вариант: Sajmir, -i.
(< ар. sālih – ценен; уважаван; добър; тур. Salih)
(< ар. salik – пътник; аскет; тур. - вест)
(< ар. salman – сигурен; здрав)
Варианти: Selim, Selam.
(< илир. име)
(< ар. sāmī – висок, извисен; тур. Sami)
(< алб. sa - колко + i mirë - добър)
(< илир. име)
(< ивр. šemuel – „неговото име е Бог”, „поучен от
Бога”)
Варианти: Sam, Samed, Samel.
(< итал. Salvatore - спасител)
(< илир. име)
(< илир. име)
Вариант: Sardian.
(< топоним)
(< топоним)
(< ар. sa’ād – щастлив; тур. Sead)
(< ар. Sayfuddin – „мечът на вярата”)
(< ар. safär – сърце; разум; име на втория месец
според мюсюлманския календар; тур. Sefer – война;
боец)
Варианти: Sefë, Fer.
(< ар. säyyid – господин; тур. Seyyid)
(< ар. säyf – меч + addin – ислямска вяра: Säyfuddīn –
меч на вярата; тур. Seufüddin)
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Sejfullah, -u
Selam, -i
Selaudin, -i
Selim, -i
Selman, -i
Selvior, -i
Seman, -i
Sened, -i
Senton, -i
Serafin, -i
Serhat, -i
Serbez, -i
Servet, i
Sevast, -i
Severus, -i
Siar, -i
Sibal, -i
Sibor, -i
Sidet, -i
Sidit, -i
Sidrin, -i
Sidrit, -i
Sikan, -i
Silvest/ër, -ri
Simon, -i
Sinan, -i
Siner, -i
Siri, -u
Siril, -i
Siron, -i
Skenobard, -i
Skerd, -i
Skerdian, -i

(< ар. säyf + allāh: божи меч; тур. Seyfüllah)
Вариант: Sejfi.
(< ар. sälām – спасение; сигурност)
(< ар. salh ad – din – „богатството на вярата”)
Вариант: Seladin.
(< ар. sälīm – здрав; чист; без недъзи)
(< ар. sälmān – здрав; чист; добър)
Варианти: Selo, Man.
(< ар. selviye – кипарис; перс. – sevliye)
(< хидроним: Seman, -i – р. в Албания)
(< илир. име)
(< илир. име)
(< ивр. saráph – ангел от най-висок ранг; лат.
Seraphim)
(< ар. ser – глава + hadd – граница; тур. Serhat
(< перс. serbest - свободен)
(< перс. serw – кипарис; ар. särwät)
Вариант: Ervet.
(< гр. σεβαστός – уважаем, почитаем; лице от
владетелски род във Византия)
(< лат. severus – суров, жесток, страшен; строг,
сериозен; Severus - римско фамилно име)
(< алб. si ar – като злато)
Вариант: Siard.
(< илир. име)
(< si bora – като снега)
(< si deti - като морето)
(< si dita – като деня)
(< si Drini – като р. Дрин)
(< si drita – като светлината)
(< илир. име)
(< лат. silvester, stris – горист, покрит с гора, горски;
див)
(< ивр. symeon – прочут)
(< ар. sinān – мощ, сила; копие, железен връх на
копие; тур. Sinan)
(< илир. име)
(< ар. siri - потайност; секрет)
(< гр. κύριος – главен, основен; господин)
(< келт. Sirona – богиня на здравето)
(< илир. име)
(< илир. име)
(< илир. име)
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Skerdiláid, -i
Skirt, -i
Skord, -i
Slator, -i
Sofokli
Sokol, -i
Sokrat, -i
Sopot, -i
Sotir, -i
Spartak, -u
Spase
Spiridon, -i
Stanish/ë, -a

Stavri
Stefan, -i
Stilian, -i
Strato, -ja
Suad, -i
Suert, -i
Sulejman, -i
Suljot, -i
Suril, -i
Surin, -i

(< илир. име)
(< илир. име)
Вариант: Skirtan.
(< илир. име)
Вариант: Skordian.
(< илир. име)
(< гр. σοφός – мъдър, учен; κλέος – слава: „прочут с
мъдростта си”; Софокъл)
Вариант: Sofo.
(< бълг. сокол)
(< гр. σώος – здрав, непокътнат, читав + κράτος –
държава; сила; могъщество: Sokrates - Сократ)
(< алб. ороним Sopot: план. в южна Албания)
(< гр. σωτηρία - спасение; σωτήρς - спасител)
Варианти: Soto, Tir, Tirkë, Sotiraq. От последното
се образува Raqi.
(< лат. Spartacus - Спартак)
(< бълг. спасение; Спас – фамилно име)
(< гр. spiridhon – „кошница с добрини”.
Варианти: Spiro, Spilo, Pilo, Pipi.
(< старобълг. Стан – „да бъде”, „да стане”, да
остане”; на базата на Стан са имената Станко,
Станчо, Станимир, Станислав, Станиш; Stanisha се
е казвал един от тримата братя на Скъндербег)
(< гр. stάvros - кръст)
Вариант: Stavro.
(< гр. στέφανος – корона; лат. Stephanus)
Варианти: Stefalin, Shtjefën, Stefanaq, Stefo.
(< гр. στήλη – стълб; колона)
Варианти: Stillo, Stiljan, Silian, Siliano.
(< гр. στρατός – войска, армия)
(< ар. su’ād – щастлив; тур. Suad)
(< исп. suerte – съдба)
(< ивр. šelomoh – миролюбив; ар.Suläyman; тур.
Süleyman)
Варианти: Sylejman, Sulo, Sulë, Sylço, Man, Manush.
(< Suli, -a – етнографски район в областта
Теспротия/Чамърия, Гърция; жител на този район)
(< илир. име)
(< илир. име)
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SH
Shaban, -i
Shahid, -i
Shahin, -i
Shahsivar, -i
Shani, -u
Shaqir, -i
Sharr,-i
Shefik, -u
Shefki, -u
Shefqet, -i
Shehab, -i
Shelbun, -i
Shemsidin, -i
Shendet, -i
Sheqer, -i
Sherif, -i
Shëndiell, -i
Shëndré, -u
Shirok, -u

Shkëlqim, -i

(< ар . ša’bān – осмият месец според мюсюлманския
календар; дава се на родените в този месец)
Варианти: Shabë, Ban.
(< ар. šahid – свидетел; мъченик)
(< перс. šahin – ястреб; тур. Şahin) Алб. аналози:
Petrit, Sokol
(< перс. šahsuwār – умел ездач; тур. Şahsüvar)
(< перс. šan, ša’n – авторитет, + -i: достойнство; съкр.
форма от Shahnishah – „цар на царете”; тур. Şan)
(< sakīr – признателен; тур. Şakir)
(< алб. Sharr, -i – план. Шар)
(< ар. säfīq – милостив; тур. Şefik)
(< ар. šäwq – голямо желание, копнеж, жадуване за
нещо + наст. -ī; тур. Sefki)
(< ар. šäwkät – мощ, сила; храброст; блясък; тур.
Şefkat)
(< ар. šihāb – пламък; метеор; звезда; тур. Şihab )
(< алб. ороним: Mali i Shelbunit – план. Шелбун в
окръг Пука; shelbues – спасителен; спасител)
Варианти: Shelbon, Shelbonj.
(< ар. šäms – слънце + перс. dīn – вяра; тур.
Şemsüddin)
Вариант: Shemsi.
(< алб. shëndet, -i – здраве; от лат. sanitas, atis –
здраве; здрав ум, разум, благоразумие)
(< перс. šeker – захар; тур. eker)
Вариант: Shiqer.
(< ар. šärīf – благороден; уважаван, почитан;
изтъкнат; водач; първи; тур. Şerif) Алб. аналози
Fisnik, Nderim.
(< алб. топоним: Kodra e Shëndiellit – Хълмът на
свещеното слънце в окръг Дибра; Shëndjella – село
в Теспротия/Чамърия)
(< илир. митично създание: Shën André)
(< алб. shirok, -u – топъл и влажен морски вятър;
едноименно с. в окръг Шкодра; итал. - scirocco:
сироко, югоизточен вятър; югоизток, югоизточна
посока; фр. форма е sirocco – сух и топъл вятър,
носещ пясък и духащ от Сахара към Алжир; думата
има ар. произход)
(< алб. shkëlqej - блестя, светя, сияя
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Shkëlzim, -i
Shkodran, -i
Shkumbin, -i
Shpat/ë, -a
Shpend, -i
Shpëtim, -i
Shqipodon, -i
Shqipërim, -i
Shukri, -u

Shyhret, -i

(вж. Shkëlqim; shkëlzej - синоним на shkëlqej)
(< алб. shkоdran, -i - жител на гр. Шкодра)
(< алб. хидроним: Shkumbin, -i – река в Албания,
течаща от изток на запад и разделяща страната
приблизително на две части)
(< алб. shpat/ë, -a – меч, сабя)
(< shpend, -i - птица, синоним на zog, -u)
(< алб. shpëtim, -i - спасение)
(< алб. shqip - албански + do - обича, от гл. dua обичам)
Вариант: Shqipëriar, Shqipëron.
(< алб. shqipërim, i – превод, превеждане на алб.
език)
Вариант: Shqiprim.
(< ар. šukr – признателност, благодарност към алах;
тур. shukur; šukr + iyy – признателен + наст. -i; тур.
Şukri)
Варианти: Shukret, Shyqyri, Shyko. Двете последни
имена са образувани от shykyr – добре, браво, хвала
на бога)
(< ар. šuhrä – популярност, известност)

T
Taden, -i
Tadeo
Tadin, -i
Tador,-i
Taf/ë, -a
Tafil, -i
Tahir, -i
Tahsim, -i
Tajar, -i
Tajib, -i
Talat, -i
Talim, -i
Tamli, -u

(< илир. божество Taden, почитано от илир. племена,
обитавали днешна Босна)
(< гр. гр. θεόδοτος - „подарен на Бога, посветен на
Бога”
(< илир. име)
(< илир. име)
(< съкр. от Mustafā)
(< ар. tāfil – млад; чувствителен)
Вариант: Taful.
(< ар. tāhir – чист; неопетнен; тур. Tahir)
(< ар. tahsīn – украшение; облагородяване)
(< ар., тур. tayyar - летящ; пилот)
(< ар. tayyib - добър, съвършен; приятен; тур.
Tayyib)
Вариант: Tajip.
(< ар. tal’at – с бяло лице; тур. Tal’at)
(< тур. talim, -i – учение, обучение)
(< алб./обл. tam/ël, -li – прясно мляко; друга обл.
форма е tamb/ël, -li)
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Tanush, -i
Tarent, -i
Tarik, -u
Tarion, -i
Tasim, -i
Tatul, -i
Taulant, -i
Tefik, -u
Tejdrin, -i
Tejlum, -i
Tejmal, -i
Teit, -i
Teki, -u
Telis, -i
Temal, -i
Tensor, -i
Teodor, -i

Terand, -i
Tergit, -i
Ternil, -i
Teufik, -u
Teut, -i
Timent, -i
Tis, -i

Amlan, Amlon, Tamlan, Tamlin, Tamlit.
(вж. Dukagjin, -i)
(< илир. име)
Варианти: Tariot, Taron, Tarion, Arion.
(< ар. tarīq – звезда на светлината; тур. Tarik) Алб.
аналог Yll.
(< топоним)
(< ар. tasnim – райски извор)
(< илир. име)
(< илир. име)
Вариант: Taulantian.
(< ар. tawfiq – успех, подкрепа от аллах; тур. Teufik)
Други форми: Teufik, Tofik, Tafik.
(< алб. tej - оттатък + Drin – р. Дрин)
(< алб. tejlumas – жител, живеещ оттатък реката)
(< алб. tej - оттатък + mal - планина)
(< илир. име)
(< тур. tek – сам, единствен, но и мъдър)
(< алб. топоним: Te lisi – „При бука”)
(< алб. топоним в окръг Шкодра: tе - при + malпланина )
(< лат. tensus – причастие от гл. tendo – стремя се,
домогвам се, възнамерявам)
(< гр. Θεόδορος – „божи дар”)
Варианти: Ted, Theodor, Theodhor, Theodhoraq,
Todër, Tod, Dhori. От Theodhoraq се образуват
имената Raqi, Raqo, Rako. От Rako – Rakion.
Средновековни форми са Todorin и Todoren.
Съществува и форма Teodon.
(< топоним)
(< илир. име)
(< илир. име)
Вариант: Ernil.
(< ар. täwfīk – успех; съдба; напредък; божия помощ; тур. Teufik)
(< илир. име)
Варианти: Teutan, Teutik.
(< илир. име)
(< алб. tis, -i – иглолистно вечнозелено дърво от сем.
Тисови, което се развива най - често като храст или
малко дърво; от лат. taxus; на бълг. е известно с името „отровачка”, използва се за лечение на разл. болести; живее 400-500, а някои видове – и до 1200 го-
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Tomorr, -i
Turhan, -i
Trifon, -i
Trijet, -i
Trim, -i
Tristan, -i
Trit, -i
Tritos, -i
Trodant, -i
Tulir, -i
Tumir, -i

дини; в България може да се намери в района на
Боянския водопад)
Варианти: Tisian, Tisjan, Tision, Tisjon, Tisild, Tisiol,
Tisiold и др.
От обл. названия tajs и vejnë/venjë се образуват
имената: Tajsan, Tajson, Tajsit, Tajsid, Tajsild, Tajsol,
Vejn, Vejnan, Vejnon, Vejnit, Vejnid, Vejnil, Vejnis,
Venjan, Venjon, Venjil, Venjol.
В книж. език, освен tis, се използват и названията
bërshen, -i и urenj/ë, -a.
(< алб. Tomorr – свещена планина в Албания)
(< тур. turkhan – привилегирован, блестящ)
(< гр. τρυφή – изнеженост; τρυφερός - нежен, мил)
(< алб. пожелание: „të ketë tri jetë” – „да има три
живота”)
(< алб. trim - смел)
Вариант: Trimor.
(< старофр. triste - тъжен)
(< илир. име)
Tritan, Tritian, tritjan, Tritant, Tritent, Triten.
(< илир. име)
(< илир. име)
(< илир. име)
Вариант: Tuliran.
(< алб. tumir – в добро състояние, жив и здрав)

TH
Themistokli

Theodhor, -i

Theofan, -i
Theofil, -i

(< гр. Θέμις, -ιδος – Темида – богиня на
правосъдието + κλεός – слава; „изтъкнат със
справедливостта”, „слава на закона”)
Варианти: Misto, Tokli, Themion.
(< гр. Θεόδωρος – дар от бога)
Варианти:Teodor, Ted, Tedi, Theo, Teo, Teodon,
Theodhor, Theodhoraq, Todër, Tod, Todi. От
Theodhoraq се образуват имената Raqi, Raqo, Rako.
От Rako – Rakion.
(< гр. θεός - бог + φανός – изглеждащ: подобен
на лицето на бог)
Варианти: Teofan, Fan.
(< гр. θεός - бог + φίλος – приятел: „бог е негов
приятел”)
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Thesprot, -i
Thoma, -i
Thordis, -i

Варианти: Teofil, Theo, Teo, Teon.
(< илир. име - жител на Теспротия/Чамърия)
Вариант: Теспрот.
(< арам. tōmā – близнак)
Варианти: Tom, Tomi, Tomë, Thomasin, Maqo,
Çomo.
(< сканд. Thor – бог на бурята, на светкавиците и
гръмотевиците)
Вариант: Ordis.

U
Uk, -u

Ulpian, -i
Ultrim, -i
Uran, -i
Urim, -i
Urs, -i
Urtim, -i
Usian, -i
Uskan, -i
Uzeir, -i

(< ср. Вук)
Варианти: Uc, Ujkan, Ujkash, Ujkin, Uikër.
Формите Uksan, Ukshin идват от илир. име Uksana
– град в древна Дардания, образуван от името вук на алб. ujk.
(< топоним: гр. Ulpiana близо до днешна Грачаница в
Косово.
(< лат. ul(tra) – повече от, над + алб. trim – смел:
„много, твърде смел”)
(< гр. ουρανός – небе; Ουρανός бог на небето при
древните гърци; седмата по големина планета, 63
пъти по- голяма от Земята)
(< алб. urim, -i – честитене, честитка)
Варианти: Uron, Uronj, Uronin, Uronit, Uratim и др.
(< лат. ursus, i – мечок)
Варианти: Ursel, Ursulin, Orsol, Orsiol, Ors, Orsel,
Orselt, Orseld.
(< алб. i urtë – мирен, тих, спокоен; мъдър, разумен)
(< топоним: Usiana - крепост в Дардания)
(< топоним: Uskana – главен илирски град в района
между днешните Дебър и Кичево в Реп. Македония)
(< ивр. ezrah - помощ; ар. Uzeyr; тур. Üzeir)

V
Vadet, -i
Vahdet, -i

(< топоним Vau i Dejes: Бродът при Дея - в долното
течение на р. Дрин)
(< ар. wahdä – единствен, уникален; тур. Vahdet)
Вариант: Vadet
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Vahid, -i
Val, -i
Valdas, -i
Valentin, -i
Valter, -i
Valtid, -i
Vandan, -i
Vangjel, -i
Vardar, -i

Varf, -i
Varid, -i
Varif, -i
Vasil, -i
Vasilaq, -i
Vasfi, -u
Vath, -i
Vedat, -i

(< ар. wāhid – единствен, уникален; тур. Vahid - желан
син)
Вариант: Vaid.
(< илир. име)
(< илир. име)
(< лат. valentia, ae - здраве; сила, мощ)
(< старонем. Waldhar – военен владетел)
(< илир. име)
(< илир. име)
(< гр. 1. ευαγγελία – блага вест 2. ευαγγéλιο – евангелие)
Вариант: Vangjush.
(< 1. тракоилир. от индоевропейски произход
uardarios, bardouarios: „река с черна вода”.
2. в съвр. алб. език думата vardar означава „води,
които се сливат и текат заедно – ujvar, -i: водопад)
Река Вардар има няколко извора на едно и също
място в с. Вруток/на алб. Vërtok, в района на гр.
Гостивар в Република Македония, които се сливат в
едно.
Според обяснения на местни жители името Вруток/
алб. Vërtok означава място, където водата „ври”/
„врие”, в смисъл „кипи”, „блика”. Такова е и усещането при вида на самите извори, както и за набиващия се „черен” цвят на водата.
Вариант: Vard.
От uardarios се образува името Uardar, Uard.
2. Названието е сходно с имена на реки в района на
централна Азия: Амударя, Сърдаря, Чебдар и др.
Даря на перс. означава „река, море, океан”.
3. Предполага се, че името може да е дадено от
готския вожд Vorbol през V-ти век от н.е.
(< алб./гег. i varfën – беден)
(< илир. име Varidus)
(< алб./обл. varif – приятел; род)
(< гр. βασιλέυς – василевс, цар)
Варианти: Vaso, Vasia, Vaskë, Vasko, Vat, Vatë, Vath,
Vasillaq, Vasillo.
(< умал. от Vasil)
(< ар. vasif – „който описва, разказвач”; тур. vasvi –
качество)
(< алб. vath, -i - обица)
(< ар. wadad – любов; симпатия; приятелство)

67

Vehab, -i
Vehbi, -u
Veli, -u
Vels, -i
Velson, -i
Veqil, -с
Vesel, -i
Vesid, -i
Veti, -u
Veton, -i
Vezir, -i
Viktor, -i
Vilhelm, -i
Vinçens, -i
Viniok, -u
Virgjil, -i
Viron, -i
Visar, -i
Vladimir, -i

Voc, -i
Vokon, -i
Volset, -i
Vorf, -i
Vullnet, -i

(< ар. abdu-l-wahhab – „роб на този, който прощава”,
„роб на този, който опрощава много - на аллах”)
Варианти: Veap, Vehip
(< ар. wähhbiyy - дар от бога, подарен от бога) Алб.
аналог Dhurim.
(< ар.wäliyy - приятел; помощник)
(< илир. име)
(< илир. име)
(< ар. wäkīl – представител; тур. Vekil)
(< ар. Uwäys - äl - Qarānī: името на водача на еснафа
на сарачите; средната част на това име: wäys – äl)
Вариант: Vejsel.
(< илир. име)
Вариант: Esid.
(< алб. veti, -a – свойство, особеност; характерна
особеност, различност)
(< алб. veton/vetëtin – святка; блести, свети, сияе)
(< ар. väzīr – помощник, заместник, носител; везир –
титла равна на министър, управител в Османската
империя)
(< лат. victor, oris – победител; фр. Victor)
Алб. аналози: Fitim, Nikë.
(< нем. Wile – воля + Helm – шлем: воля да се
отбранява)
Вариант: Vilem.
(< итал. Vincenzo)
(< илир. име)
(< лат. Virgilius/Vergilius - римско родово име)
(< vir/ua, -oi – поток; синоним на përr/ua, -oi)
(< алб. visar, -i - съкровище)
Варианти: Visard, Visarion, Visarjon, Vistar, Visariot,
Visarjot, Visarian, Visarjan, Visarit, Visarin, Visarot.
(< 1.ср. княз Йоан Владимир – зет на цар Самуил;
2. Владимир Ил. Ленин)
Варианти: Ladimir, Ladiol, Ladion, Ladjon, Ladian,
Ladjan, Vladiol, Vladjol, Vladion, Vladjon, Vladin,
Vladian, Vladjan, Ladin, Ladit.
(< алб. vocërr – малък)
Вариант: Vor/ërr, -rri
(< илир. име)
(< илир. аме Volsus, Volsius)
(< алб./гег. i vorfën - беден)
(< алб. vullnet, -i - воля; от лат.voluntas, atis –
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воля)

Xh
Xhafer, -i
Xhahid/t, -i
Xhebrail, -i
Xheladin, -i
Xhelal, -i
Xhelil, -i
Xhemal, -i
Xhemil, -i
Xhevahir, -i
Xhevat, -i
Xhevdet, -i
Xhezair, -i
Xhulian, -i

(< ар. ğäfär – рекичка, поточе; тур. Cafer)
(< ğāhid – трудолюбив, грижлив; борец за вярата; тур.
Cahid)
(< ивр. Gebriel – ангел, съобщил за раждането на
Христос; ар. gäbrä’il; тур. Cebrail)
(< ар. ğälaludīn – величие на вярата)
Варианти: Xhelë, Xhelo
(< ар. ğälāl - величие, известност; тур. Celal)
(< ğalīl - уважаван, велик, известен)
(< ар. ğämal - елегантност; красавец; тур. Cemal)
Варианти: Xhemail, Xhemajl.
(< ар. ğämīl - хубав)
(< ар. gäwhär, gäwāhir – скъпоценен камък,
диамант; тур. Cevahir)
Варианти: Xhevo, Xhevahirt.
(< ар. ğävād – щедър, благороден; тур. Cevad)
(< ар. ğäwdä – доброта; добродетел; тур. Cevdet)
(< ар. ğäzā - отплата; наказание; глоба)
(< ит. Giuliano)
Вариант: Xhuliano.

Y
Ylli

Ylber, -i
Ylfet, -i
Ylljet, -I
Yllri, -u
Yllvjen, -i
Ylvi, -u
Ymer, -i
Ymet, -i

(< алб. yll, -i – звезда
Варианти: Yllan, Yllian, Yllon, Yllat, Yllton, Yllor,
Yllot, Ylltor, Hyll и др. От Guri i Illit, топоним в
Теспротия/Чамърия, се образуват имената: Illit, Illon,
Illan, Illtan и др.
( < алб. ylber, -i - небесна дъга
(< ар. ulfä - любов; приятелство; тур. Ulfet.)
(< алб. yll - звезда + jetë - живот)
(< алб. yll - звезда + i ri - нов)
(< алб. yll - звезда + vjen – идва, от гл. vij - идвам)
(< тур. ulvi – висок, превъзхождащ)
Вариант: Ulvi.
(вж. Omer)
(вж. Omer)
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Z
Zafir, -i
Zahid, -i
Zahir, -i
Zaim, -i
Zaimin, -i
Zairik, -u
Zallor, -i
Zambak,-u
Zamir, -i
Zani
Zarif, -i
Zarist, -i
Zbardhim, -i
Zbukurim, - i
Zef, -i
Zefir, -i
Zejnel, -i
Zejnullah, -u
Zekeri, -a
Zeki, -u
Zekash, -i
Zemëror
Zenun, -i
Zeqir, -i
Zeshkan, - i
Zëdlir, -i
Zgjim, -i
Zigur, -i
Zihni, -u
Zikri, -u
Zinet/e, -ja
Zija, -i/ja

(< ар. zāfīr - победител)
Вариант: Zafer.
(< ар. zāhid - аскет, набожен, вярващ)
(< ар. zāhir - ясен, прозрачен)
(< ар. zaī’m – предводител)
(< илир. име)
(< илир. име)
(< алб. zallor – пясъчен, песъклив; пясъчен бряг)
(< ар. zanbaq – лилия; тур. zambak; лат. lilium, ii)
(< алб. za i mirë/гег. диалект - хубав глас)
(< za, -ni – глас: гег. диалект)
(< ар. zarīf - елегантен, проницателен; тур. Zarif)
(< илир. име)
(< алб. zbardhim, -i - избелване)
Вариант: Zbardhor.
(< алб. zbukurim, - i – украсяване, разкрасяване)
(< евр. jōzēf – дал бог повече деца; лат. Josephus)
(< гр. ζέφυρος – лек и хладен западен вятър)
(< ар. zäynu-l-äbidīn - украшение)
Варианти: Zenel, Zeno, Nel, Nelo.
(< ар. zäynu - украшение + -l- allah - бог)
Вариант: Zenullah, Zejnulla, Zenun.
(< ар. Zekerijah – пратеник; пророк)
(< ар. däkiyy - умен, предвидлив; с остър ум; тур.
Zeki)
Вариант: Zekë.
(< алб. zekash - мургав)
(< алб. zem/ër, -ra - сърце)
Вариант: Zemrak.
(< ар. - независим)
(< ар. däkīr – който има силна памет)
(< алб. zeshkan - мургав)
(< алб. zë - глас + i dëlirë – чист
(< алб. zgjim, -i - будене, събеждане)
(< алб. zigur, -i - едногодишно агне)
(< ар. dihn - памет + наставка -i)
(< ар. dikr - помен; тур. Zikri)
(< ар. zinä - украшение)
< ар. diyā’uddīn - светлина на вярата; тур.
Ziyaüdin)
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Zirkri, -u
Zjarrmor, -i
Zogan, -i
Zoglar, -i
Zorad, -i
Zoto

Zyhdi, -u
Zylfi, -u
Zylyf, -i
Zymbyl, -i

(< ар.zikri - помен; незабравим; тур. Zikri)
(< алб. zjarr, -i - огън)
Вариант: Zjarror.
(< алб. zog, -u - птица)
(< алб. zog, -u - птица + i larë - позлатен)
(< илир. име)
(< алб. zot, -i - светец, господин, божество”; Zot, -i –
бог, господ; употребява се като фамилно име)
Варианти: Zotian, Zotin, Zotjon. От средновековната
форма Zotynë = Zoti ynë – „нашият бог/господ” се
образува името Zotin.
(< ар. zuhdi – сдържан, с широка душа)
(< ар. dū - собственик + al-faqar - пръстен)
(< ар. zulfikar – храброст, храбър)
(< перс. sunbul – зюмбюл; тур. sümbül)

71

Женски имена
A
Adea

(< илир. име)
Варианти: Adeata, Adeada, Adeana, Adeania, Adeta,
Adanata, Adanira, Adanirta, Ada и др.
Adelaid/e -ja (< нем. Adelheide – благородна; дъщеря на
благородник)
Варианти: Ada, Adelа, Alida, Lajde, Adelda, Adelada,
Adelida, Adelinë, Adlida.
Admet/ë, -a
(< Admet - илир. име)
Вариант: Admed/ë, -a
Adnan/ë, -a
(< ар. adnan – чист арабин)
Admirin/ë, -a (< алб. admiroj - възхищавам се; admirim, -i възхищение; от лат. admiratio, onis - учудване,
възхищение)
Afërdit/ë, -a
(< гр. Αφροδίση: Афродита - богиня на красотата и
любовта)
Вариант: Afrodita.
Agat/ë, -a
(< гр. αγαθός – добър, благороден, смел) алб. съотв.
Mira, Mirusha, Fisnike
Agnez/ë, -a
(< гр. αγνός – свят; девствен; лат. agnus – агне)
Agrin/ë, -a
(< Agrin - илир. име)
Agron/e, -ia (вж. Agron, -i)
Agror/ë, -a
(вж.Agror, -i)
Aidan/ë, -a
(< вж. Ajdan)
Вариант: Edana.
Ajdin/ë, -a
(вж. Ajdin, -i)
Вариант: Aidina.
Aigest/ë, -a
(< Aigest – илир. име)
Aiol/ë, -a
(< илир. име)
Aiolina, Ajolina, Ajolda и др.
Aish/e, -ja
(< ар. aišä - жива; който живее, съществува; Ayşe)
Варианти: Ajshe, Ishe, Aiesha, Ieasha, Iesha, Keisha.
Ajkun/ë, -a
(< тур. Aykune – любима; ценена)
Варианти: Ajka, Hajkuna, Kuna.
Ajni/e, -a
(< ар. ayniyyä – истинска, неподправена; тур.
Ayniye)
Alaron/ë, -a (< Alaron - илир. име)
Варианти: Alrona, Alronta, Alronda.
Alasin/ë, -a
(< Alasin - илир. име)
Вариант: Alsina.
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Alban/ë, -a

(вж. Alban, -i)
Варианти: Albiana, Albanita, Albanina, Albanida и др.
Alda
(< келт. althos – много хубава)
Варианти: Aldina, Aldeta, Aldiana, Aldona, Aldora е др.
Alem/e, -ja
(< ар. alem – свят, вселена; на ар. означава „знаме”)
Alet/ë, -a
(< Aleta, Alata, Nalata - илир. имена)
Варианти: Aletana, Aletiana, Aletona, Aletora и др.
Alfred/ë, -a (вж. Alfred, -i)
Aleksandra
(вж. Aleksand/ër, -ri)
Alis/ë, -a
(< старонем. – благородство)
Вариант: Alisona.
Alkest/ë, -a
(вж. Alkest/Alket)
Alketa, Alkeda, Elketa, Elkeda, Keti.
Alpin/ë, -a
(< алб. alpin – алпийски; от лат.- alpinus)
Altin/ë, -a
(< илир. име)
Altiona, Altinina, Altinita, Altinida и др.
Alzan/ë, -a
(< илир. име)
Варианти: Alzanina, Alzanita.
Alzen/ë, -a
(< илир. име)
Варианти: Alzeta, Alzenta, Alzenda, Alzeda и др.)
Amal/e, -ja
(< нем. Amala – работно момиче)
Amant/ë, -a (< илир. име)
Вариант: Amantona. Формите Amantia, Amantisa,
Amantina идват от лат. amans, antis – обичащ, предан,
любвеобилен, ласкав.
An/ë, -a
(< 1. илир. Ana, Anna, Annaj, Annaea, Annula, Annais,
Anneus, Annaeus. 2. ивр. hannah – бог ми помогна. 3.
ивр. hannoh – благодетелка)
Варианти: Anida, Anada, Anota, Anora, Anaida, Anela и
др.
Anastazi, -a (< гр. ανάστaσις - възкръсване)
Anbet/ë, -a
(< Ana + Beta – съкр. от Elizabeta)
Anden/ë, -a (< илир. име)
Andik/ë, -a
(< илир. име)
Andin/ë, -a
(< илир. име)
Варианти: Andja, Andisa, Andana и др.
Andrea
(вж. Andre, -u)
Andromaqi, -a (< гр. andros - човек + machomai – война; Андромаха –
съпруга на Хектор в „Илиада”.
Anduen/ë, -a (< илир. име)
Варианти: Anduna, Anduela, Enduela.
Angjelin/ë, -a (вж. Engëllush/e, -ja)
Anil/ë, -a
(< илир. име Annula)
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Anilda, Anileda, Anile - топоним в Теспротия/Чамърия
със значение „планински склон”.
Antian/ë, -a (< илир. име)
Antjana, Antiona, Antjona.
Antigon/ë, -a (< 1. αντι – съставна част от сложни думи със значение
противо- + γόνος – рожба, потомък: новородено дете
на мястото на вече починало. 2. Αντιγόνη – символ на
любовта на сестрата)
към брата - Антигона)
Anurk/ë, -a
(< алб./обл. anurk/ë, -a – вид късна червена сладка
ябълка)
Agnez/ë, -a
(< гр. αγνός – чист; невинен, непорочен)
Вариант: Anjeza.
Arban/ë, -a
(вж. Arban, -i)
Ardian/ë, -a (< илир. име)
Ardjana, Ardiona, Ardjeta, Ardjena и др.
Arenc/ë, -a
(вж. Arenc, -i)
Argjend/ë, -a (вж. Argjend, -i)
Argit/ë, -a
(< тур. argit – пътека, проход в планина)
Вариант: Ergita.
Arion/ë, -a
(< илир. име Arion, -i – предпол. значение „река”)
Варианти: Arionina, Arjonina, Arjonita и др.)
Arnis/ë, -a
(< топоним)
Ars/ë, -a
(< илир. име)
Arsana, Arsiana, Arsjana и др.
Art/ë, -a
(< алб. e artë - златна)
Artan/ë, -a
(вж. Artan, -i)
Artlind/ë, -a
(< e artë – златна + linda - родена)
Artoran/ë, -a
(< илир. име)
Artor/e, -ja
(вж. Artor, -i)
Ati/e, -a
(< тур. atiyyä – подарък) Алб. аналог Dhuratë.
Audar/e, -ja
(вж. Audar, -i)
Варианти: Audata, Audenta.
Aulon/ë, -a
(< топоним: днес гр. Вльора)
Aureli, -a
(вж. Aurel, -i)

B
Babjen/ë, -a
Badem/e, -ja
Baft/e, -ja
Bamir/ë, -a

(< топоним: Babjen, -i – село в района на Колоня)
(< санскр. badama - бадем; перс. bādām)
( вж. Baftjar)
(вж. Bamir, -i)
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Barbar/ë, -a
Bardh/ë, -a

Bardhyl/e, -a
Barid/e, -a
Barzid/ë, -a
Baton/ë, -a

Behar/e, -ja
Bekim/e, -ja
Belik/ë, -a
Belis/ë, -a
Benar/ë, -a
Ben/ë, -a
Bedrij/e, -ja
Bekij/e, -a
Berat/ë, -a
Bergin/ë, -a
Bersant/ë, -a
Bers/ë, -a
Bert/ë, -a
Berzan/ë, -a

Варианти: Bamirta, Bamirda, Banmira,
Banmirta,Banmirda и др.
(< гр. βάρβαρος – чужд)
(< алб. e bardhë – бяла; Të Bardhat – самовили от алб.
легенди)
Варианти: Bardhana, Bardhanja, Bardhushe, Bardhjana,
Bardhona, Bardhjona, Bardhina, Bardhesha, Bardhita и
др.
(< илир. име)
Вариант: Bardhylla.
(< илир. име)
(< илир. име)
Вариант: Barzidina.
(< Bato, -ja – илир. владетел)
Вариант: Bationa, Batuna, Betuna, Batjona, Batjana. От
Bato произлиза името Vat/ë, -a със следните
производни: Vatona, Vationa, Vatjona, Vatiana,
Vatjana.
(< перс. behār – пролет)
Вариант: Beharda.
(вж. Bekim, -i)
(< алб./обл. belike – силна, непоколебима, решителна;
думата се употребява в района на гр. Фиер)
(< алб./обл. belic/ë, -a – бяла череша, бéловица – в
югозап. България)
(< илир. име)
(< илир. име)
(вж. Bedri, -u)
(< ар. bäqiyyä - оживяла, останала жива, която се е
спасила)
(< алб. топоним: Berat, -i – гр. Берат)
Варианти: Beratona, Beratjona, Beratana, Beratjana и
др.
(< илир. име)
(вж. Bersant, -i)
Варианти: Bersanda, Bersana, Bersata, Bersada.
(< илир. име)
(< старонем. Berchta – богиня от германската
митолотия, означава „блестяща, сияеща”)
Варианти: Bertila, Bertina.
(< 1. e bërë Zanë – „станала самовила”. 2. топоним:
Berzana – илир. крепост в Дардания. 3. топоним:
Berzana - село в окръг Лежа, което вероятно
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Bes/ë, -a
Bet/ë, -a
Beatriç/e, -ja
Bistric/ë, -a

Bitil/ë, -a
Bizat/ë, -a
Bledan/ë, -a
Bledar/e, -ja
Bledaret/ë, -a
Bledarin/ë, -a
Bledat/ë, -a
Bled/ë, -a

Blegin/ë, -a
Blerin/ë, -a
Blert/ë, -a
Blet/ë, -a
Blin/ë, -a
Blodin/ë, -a
Bluend/ë, -a
Boiken/ë, -a

произлиза от формата e bërë zanë. 4. от старосл. берза
- бяла бреза)
Варианти: Berza, Berzanta, Berzanda, Berzona, Berzonta, Berzonda.
(< алб. bes/ë, -a - вяра)
Варианти: Besije, Besja, Besime, Besana, Besiana,
Besjana, Besiona, Besjona.
(вж. Elizabet/ë, -a)
(< итал. Beatrice – Беатриче)
(< хидроним: Bistricë – р. в южна Албания в
окръзите Делвина и Саранда; едноименна река в
Косово, извираща от планината Шар и вливаща се в
р. Бели Дрин.)
(< илир. име)
(< илир. име)
(< илир. име)
(< илир. име)
(< илир. име)
(< илир. име)
(< илир. име)
(< илир. име с предпол. значение - зелен)
Варианти: Bledare, Bledeta, Bledesa, Bledisa, Bledareta,
Blediana, Bledjana, Bledia, Bledina, Blediona, Bledjona,
Bledora, Blediota, Bledjota, Blenda, Blendara, Blendata,
Blendiana, Blendjana, Blendjata, Blendina, Blendona,
Blendjona, Blendora, Blendota, Blendjota, Blenarda,
Blendesa, Blendisa.
(< алб. bleg/ë, -a - овчарка)
(< алб. blerinë, -a – място със зелена трева)
Вариант: Blerinta, Blerinda, Blerisa, Blerida, Blerita.
(< алб. e blertë - зелена)
Варианти: Blertisa, Blertesa, Blertita, Blertesa, Blertida,
Blertjana, Blertoshe и др.
(< алб. blet/ë, -a – пчела)
(< алб./обл. bli, -ni – липа, литер. форма bli, -ri)
Варианти: Blira, Blirta, Blinesa, Blinina, Blirita и др.
(< 1. илир. име. 2. уелс.bloduin – „бяло цвете”)
Варианти: Blodeina, Blodia, Blodiana,
Blodiona.
(< итал. blu - син + endë/обл. – цвете; цъвтеж)
цъвтеж)
(< илир. име)
Варианти: Boiketa, Bojketa, Boikeda, Bojkeda, Bojkera,
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Bonj/ë, -a
Boran/ë, -a

Brig/ë, -a
Briken/ë, -a
Brisild/ë, -a

Brovin/ë, -a
Budrin/ë, -a
Bujar/e, -ja
Buklor/e, -ja
Bukrez/ë, -a
Burbuq/e, -ja
Burim/e, -ja
Busid/ë, -a

Bujkena.
(< алб. bonj/ë, -a – медоносна пчела; работлива жена)
Вариант: Bonjza, Bonjana, Bonjata, Bonjada, Bonjorta и
др.
(< алб. bor/ë, -a - сняг)
Варианти: Boranda, Borina, Boriona, Borjona, Borela и
др. От обл. вариант на думата, dvorë = borë,
употребявана през средните векове, се образуват
имената: Dvora, Dvoranda, Dvoranta, Dvorjona и др.
(< илир. име)
(< илир. име)
Варианти: Brikela, Birkena.
(< илир. име)
Варианти: Brizilda, Brizida, Brisila, Risilda, Silda. За
името Briselda се предполага, че идва от нем. име
Griselda. Вариант на последното е Riselda.
(< топоним: Brovin, -i – населено място в Косово;
употребява се само като фамилно име)
(< алб. Bunë – р. Буна + Drin – р. Дрин)
(вж. Bujar, -i)
Варианти: Bujari, Bujarina, Bojarona, Bujaronja,
Bujarita, Bujarta.
(< алб. buklore – хубава, красива)
(< алб./обл. bukurez/ë, -a – светулка; литературната
форма е xixëllonj/ë, -a)
(< алб. burbuq/e, -ja – пъпка на цвете) Алб. аналог на
тур. Gonxhe.
(вж. Burim, -i)
Варианти: Burana, Burora, Buronja, Buranta, Buranda,
Burorta, Burorda, Buronjza и др.
(< илир. име)

C
Cemtar/e, -ja
Cel/ë, -a
Cuc/ë, -a
Curran/ë, -a
Currel/ë, -a

(вж. Cemtar, -i)
(< древно име)
(< алб. cuc/ë, -a – девойка, мома; момиче; синоними:
vajz/ë, -a; çik/ë, -a; couc/ë, -a; vash/ë, -a)
(< древно име)
(< древно име)
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Ç
Çеçili, -a
Çeldiell/ë, -a
Çeldit/ë, -a
Çeldrit/ë, -a
Çelebij/e, -a
Çelest/ë, -a
Çeljan/ë, -a

Çеljet/ë, -a
Çerim/e, -ja
Çetin/ë, -a
Çilt/ër, -ra
Çlirim/e, -ja

(< лат. Caecilius – римско родово име: сляп)
(< алб. çel – отварям + diell - небе)
(< алб. çel – отварям + ditë - ден)
(< алб. çel – отварям + dritë - светлина)
(вж. Çelebi, -u)
(< лат. caelestis - небесен)
(< алб. çel - отварям)
Варианти: Çeljona, Çeljota. Çeljena. От диалектната
форма на çel (çil) със същото значение се образуват
имената: Çiljana, Çiljona, Çiljota, Çiljena.
(< алб. çel – отварям + jetë – живот)
Вариант: Çiljeta, Xheljeta.
(< алб. çerr, -i – малка пойна птичка)
(< алб./обл. çetin/ë, -a – черен бор)
(< алб. e çiltër – „с чисто сърце”)
Вариант: Çiltrona.
(вж. Çlirim, -i)

D
Dafin/ë, -a

(< гр. δάφνη – дафина, лаврово дърво/клонче; лавров
венец)
Варианти: От обл. названия dafn/ë, -a и dhafn/ë, -a се
образуват имената: Dafna, Dafza, Dhafna. Формата
Dafila се образува от Daflesh/ë, -a – топоним в
Теспротия/Чамърия. Лат. названието е laurus, i/us или
laurea. То идва от келт. lauro или от ирл. lour. В
Римската империя името придобива формата Laura.
формата Laurea. От нея произлизат имената Laureta,
Laurina, Laurana, Laurime, Lora, Loreta, Lorita, Loriana,
Lorena, Lorenca, Laurela. Новосъздадени варианти са:
Leoreta, Leoreda.
От алб. дума lar, -i, синоним на dafnë/dhafnë се
образуват имената: Larina, Larinta, Larinda, Lariana,
Larjana, Larjata, Lariota, Larjota, Lariona, Larjona.
От обл. форми lar, larë, luvarë, luvar са имената: Lara,
Larana, Larona, Lurina, Luria, Luriana, Lurjana, Lurjanta,
Lurjanda, Luvara, Luvarina,Lorana, Lorona, Lorina. От
старата алб. форма larit се образувата имената Larita
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Daniel/ë, -a
Darant/ë, -a
Dardan/ë, -a
Dasar/ë, -a

Dasaren/ë, -a
Dastid/ë, -a
Dashuri, -a
Dazan/ë, -a
Dazem/ë, -a
Dazet/ë, -a
Dazim/ë, -a
Dazin/ë, -a
Dazmen/ë, -a
Delmin/e, -ja
Denat/ë, -a
Des/ë, -a
Dian/ë, -a
Dil/ë, -a
Dindar/e, -ja
Dirin/ë, -a
Ditil/ë, -a
Diton/ë, -a
Domenik/ë, -a
Doroté, -ja
Doruntin/ë, -a

Drenush/ë, -a

и Larida.
(вж. Daniel, -i)
Вариант: Danjela.
(< илир. име Daranti/Daranto)
Варианти: Darana, Daranda.
(< илир. име Dardanus – от племето на дарданите)
Варианти: Dardanja, Darda, Dardesa, Dardena,
Dardensa, Dardanona, Dardanesha и др.
(< илир. име)
Варианти: Desra, Desada, desjada, Desarta, Desarda,
Dasareta, Desareda, Dasreda, Dasarida, Dasreta, Dasrona,
Dasrota, Dasaresha и др.
(< илир. име)
Варианти: dasrena, dasrenta, Dasrenda.
(< илир. име)
(< алб. dashuri, -a - любов )
(< илир. име)
(< илир. име)
(< илир. име)
(< илир. име)
(< илир. име)
(< илир. име)
(< топоним)
(< илир. име)
(< топоним)
(< лат. Diana, ae – богиня на лова и луната)
(< виж Dominik/ë, -a)
(< илир. име)
(< илир. име)
(< илир. име)
(< илир. име)
(вж. Domenik, -u)
Вариант: Dominika, Dila.
(< гр. δώρον – подарък + θέος – бог)
(< гр. δώρον – подарък)
Варианти: Dorentina, Dorenta. Арбърешите в
Калабрия, Италия, използват имената Garentinë,
Fjoruntinë, а в южна Албания е разпространено името
Dhoqina. Формата Garentinë може да произлиза от
gjeraqinë, -a – ястреб; хитра жена. Има и мнения, че е
от гр. дума αρετή – добродетел.
(< алб. drenush/ë, -a - сърна; тиха и мека по характер
жена/девойка)
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Drilon/ë, -a
Drit/ë, -a
Drivast/ë, -a
Durim/e, -ja

(вж. Drilon, -i)
(< алб. drit/ë, -a – светлина)
(< топоним: вж. Drivast, -i)
(< алб. duroj – търпя, издържам, трая)
Варианти: Duresa, Duresta.

Dh
Dhespin/ë, -a (< гр. δέσποινα – госпожа; дама; владетелка)
Вариант: Pina.
Dhimitra
(вж. Dhimit/ër, -ri)
Варианти: Dhimitrulla, Mitjona.
Dhivar/e, -ja (< алб./арб. dhivar – съкровище, богатство)
Dhoksi, -a
(< гр. δόξα – слава; небесна дъга)
Варианти: Dhoksije, Dhosi.
Dhoqin/ë, -a (вж. Teodor/ë, -a)
Dhor/ë, -a
(вж. Teodor/ë, -a)
Dhork/ë, -a
(вж. Teodor/ë, -a)
Dhurat/ë, -a (< алб. dhuratë - подарък)
Вариант: Dhurimja, Dhuronja, Dhurona. От арб. форма
dhuri = dhuratë се формират имената Dhurina, Dhurisa,
Dhurita, Dhurjona.
От обл. форма darit – дарявам/подарявам се
образуват имената: Darita, Darida, Darisa, Darona,
Daresa.
От старата форма darovë/dorovë - дар, подарък, даровина са имената Darova, Darovita, Darovina, Dorova.
(От дарóвина – събирателно същ. име в югозап. Бълария: всички подаръци на булката от страна на сватовете; всички подаръци на булката)
От формата dari, -a = dhuratë се формират имената
Daria, Darjana, Darina, Darinta, Darinda.

E
Ed/ë, -a
Eden/ë, -a
Edit/ë, -a
Edlir/ë, -a

(< дат. hedda – война)
Варианти: Edona, Edjona, Rdana, Edata.
(< ивр. eden – градина; земен рай)
(< итал. форма на англ. име Edhit, което произлиза от
ead – богат + gydh – битка: бори се за богатството,
успешна битка)
(< алб. e dëlirë – чиста, неопетнена)
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Edmir/ë, -a
Eglantin/ë, -a
Ejon/ë, -a
Ejub/e, -ja
Elbun/ë, -a
Eldar/ë, -a
Elen/ë, -a
Elir/ë, -a
Elisabet/ë, -a

Elion/ë, -a

Elon/ë, -a
Elrik/ë, -a
Els/ë, -a
Elton/ë, -a

Elvi, -a

(< Ed/uard + Mira – лично алб. име)
(< фр. églantine – шипка, плод)
(< алб. e jona – наша)
(вж. Ejup, -i)
(< алб. Elbun, -i – планина в северна Албания)
(< перс. eldar – господар, владетел)
(вж. Helena)
(< алб. e lirë - свободна)
(< ивр. Elisheba – „Господ е моят съдник”, „Господ
е моята сила”, „Моята клетва е Господ”
Варианти: от първоначалната форма Ilsabeth се
образуват имената: Ilsa, Ilsabeta. Други форми:
Elisaveta, Elisa, Eliza, Elza, Elisea, Lisa, Liza, Lizena,
Lizeta, Babeta, Beta, Beti, Betsi, Elisabe, Telsa, Iza, Izela,
Izeta, Elca, Elsida. Средновековна форма – Jezabela,
Lisabeta, Lizabeta. От Elza се образуват имената:
Elzana, Elzona, Elsona и др. Нова форма е Lizheta, а от
Beti - Betina, Betjana.
(< гр. χέλιοσ – слънце; Χέλιοσ - бог на слънцето; в
римската митология бог на слънцето е Sol, is; лат.
форми са Helius, Helianus, Elianus и от тях са се
развили алб. Elio, Eliano)
Варианти: Eliosa, Elijona, Eliota, Elioda, Eliana,
Eleana, Elina, Elna, Elita, Elida. От Χέλιοσ водят
началото си и имената: Heliana, Heljana, Heliona,
Heljona, Heljonta, Heljonda, Heliosa, Heljosa, Heliota,
Heljota, Helioda, Heljoda.
(< илир. топоним)
Варианти: Elonta, Elonda, Eliona, Eljona, Eljonta,
Eljonda, Enona, Eniona, Enionda.
(< старонем. adal – благороден/великодушен + rihhi владеене,господстване = Adalrich: благороден/великодушен господар)
(< старонем. - „благороден човек”)
Варианти: Elsia, Elseda, Elsida, Elsona, Elca, Elza,
Elsiana, Elsjana, Elsona, Elsjona, Elsjota, Elsora, Elsjata
(< ирл. elton – предпол. значение „разпятие Христово”
Варианти: Eltiana, Eltjana, Eltiona, Eltjona, Eltonada.
Получава разпространение от името на англ. певец
Елтън Джон.
(< 1. лат. Helvius – родово име. 2. възможно е да идва
от етр. дума helvus – „жълт, жълтеникав”, съдейки по
цвета на косите)
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Варианти: Elvida, Elva, Elvana, Elvina, Elviona, Elvjona,
Elviana, Elvjana.
Elvir/ë, -a
(< исп. име, донесено от визигогите с неясна етимология)
Emanuel/ë, -a (< ивр. Imma-nu-El – „господ е с нас”
Варианти: Manuela, Manola, Manjola, Manjolla, Mania.
Jola e съкр. от Manjola. Новосъздадено име е Enuela.
Emin/e, -ja
(< ар. aminah – вярваща, религиозна; майка на пророка
Мохамет)
Варианти: Amena, Imana, Mine, Minushe, Nejë.
Emon/ë, -a
(< предпол. илир. название на гр. Любляна)
End/ë, -a
(< алб./обл. end/ë, -a – цвете, цъвтеж; в книжовния
език end/ë, -a има значение „полен, прашец”)
Варианти: Endja, Endjena, Endina, Endita, Endjota и др.
Engëllush/e, -ja (< гр. άγγελος – вестител; много добър човек;
покровител, закрилник)
Enian/ë, -a
(< илир. име)
Enkel/ë, -a
(< илир. име Enkel)
Варианти: Enkelana, Enkeliana, Enkeleta, Enkeleda,
Enkelejda, Lejda, Ankela и др.
Enrik/ë, -a
(< нем. Haimirich: haimi - родина + rich – богат,
силен)
Варианти: Enriketa, Enria.
Entel/ë, -a
(< илир. име)
Entelina, Entelita, Entelona.
Epikad/ë, -a
(< Epikad - илир. име)
Eragim/e, -ja
(< алб. er/ë, -a – вятър, мирис + алб. agim – зора,
зазоряване, развиделяване, съмване)
Вариант: Erage, Ergime.
Erarb/ë, -a
(< er/ë, -a – вятър + Arb/ëria)
Erëmir/ë, -a
(< алб. erë e mirë - приятно ухание)
Eridan/ë, -a
(< от името на приказната река от гр. митология
Еридания, уподобявана с р. По в Италия и р. Нил в
Египет, където хората живеели вечно млади; старото
име на р. По е Eridanus, i.)
Erjon/ë, -a
(< алб. er/ë, -a – вятър, мирис + алб. Deti/ Jon –
Йонийско море)
Варианти: Erjonta, Erjonda, Eriona, Erionida и др.
Erlind/ë, -a
(< алб. er/ë, -a – вятър + алб. lind – раждам се)
Ermal/ë, -a
(< er/ë, -a – вятър, мирис + mal - планина)
Ermelind/ë, -a (< нем. irmin – голям, силен + linde – липа)
Варианти: Ermalinda, Ermilinda, Armelinda.
Ermoz/ë, -a
(< алб. er/ë, -a – въздух, мирис + mi/moza - мимоза )
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Esmerald/ë, -a (< исп. esmeraldo – смарагд, скъпоценен камък;
итал. smeraldo; алб. smerald, -i)
Etlev/ë, -a
(< илир. име; съпруга на илир. владетел Гент)
Варианти: Etuta, Etuda.
Etrit/ë, -a
(вж. Etrit, -i)
Ev/ë, -a
(< ивр. hauuah, от глагола hayah – „живот”, „да
живееш”; майка на живота; която подарява живота;
първата жена на Адам; в исляма първата жена е
Hawwa)
Варианти: Evi, Evana, Eviena, Evina, Eviana, Evjana,
Eviona, Eviola, Evjola, Evisa и др. От съчетанието на
Evi + Gert се образува Evigerta.
Evelin/ë, -a
(< 1. Avelina – норм. женско име, американизирана форма. Означава „обичано” – за дете. 2. друго
обяснение свързва произхода му с нем. име Avila благодарност)
Варианти: Evalina, Evelena.

F
Fabian/ë, -a

Fahri/e, -a
Fahrij/e, -a
Fatbardh/ë, -a
Fatdit/ë, -a
Fatim/e, -ja
Fatjet/ë, -a
Fatjon/ë, -a
Fatlum/e, -ja
Fatmir/ë, -a
Fatos/e, -ja
Fatjen/ë, -a
Fejz/ë, -a
Ferid/e, -ja
Fetij/e, -a

(< лат. Fabius – име стар римски род; сторед римския
историк Плиний Стари родът води името си от
думата fabianus – който отглежда боб/фасул – faba,
ae)
Варианти: Faviola, Favjola, Fabiona, Fabjona, Fabina,
Fabiela, Fabjela
(вж. Fahredin, -i)
(вж. Fahredin, -i)
(<алб. fat i bardh – “бяла съдба”)
(< алб. fat, -i – съдба + dit/ë, -a - ден)
(< ар. fätam – отбивам детето от кърмене; отбито дете
от кърмене; fāt’imä – отбита от кърмене; тур. Fatime)
(< алб. fat, -i – съдба + jet/ë, -a живот)
(< алб. fat, -i – съдба + - jona - наша)
(< ар. fat i lum – щастлива съдба)
(< алб. fat i mirë - добра съдба)
(< алб. fat, -i - съдба)
(< алб. fat, -i – съдба + jeni - сте)
Варианти: Fatjenta, Fatjana, Fatjema.
(вж. Fejzullah, -u)
(< ар. färid – единствена, уникална, безпримерна)
(< ар. fethiyye – млада, пълна с младост)
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Fidan/e, -ia
Fidel/ë, -a
Fidelm/ë, -a
Fierz/ë, -a
Fikret/e, -ja
Filip/ë, -a
Fillmir/ë, -a
Filomen/ë, -a
Fillonj/ë, -a
Filloret/ë, -a
Fion/ë, -a
Fioralb/ë, -a
Firdes/ë, -a
Fisnik/e, -ja
Fitim/e, -ja
Fitor/e, -ja
Fjoll/ë, -a
Fjoruntin/ë, -a
Flamur/e, -ja
Flor/ë, -a
Florzan/ë, -a
Flutur/ë, -a

(< тур. fidan – филиз; прав и висок)
(< лат. fidelis – верен, надежден)
(< ирл. Fedelm – с неясна етимология, обикновено се
употребява за много красиви момичета)
(< алб. fier, -i - папрат; в Черна гора името има
форма Firza)
Варианти: Fiereta, Firusha, Fjerina.
(< ар. fikrä – мислене; идея; тур. Fikrı – спокоен;
мъдър, разумен)
Вариант: Fikirie.
(вж. Filip, -i)
(< алб. fillmirë – добронамерена, без задни мисли)
(< гр. φίλος – приятел; любим)
Вариант: Filja.
(< алб./арб. fillonj – започвам, книж. форма е filloj)
(< гр. φιλάρετος - добродетелен)
(< гел. език – честна, бяла)
Вариант: Fjona.
(< итал. fiore – цвете + лат. alba, ae - зора)
Вариант: Fjoralba, Fjorarba, Fjoarba и др.
(< перс. – градина, рай)
Варианти: Firdesa, Firduzja, Firdusja.
(< алб. fisnike – благородна, великодушна)
(< алб. fitim, -i - доход, придобивка)
(< алб. fitor/e, -ja - победа)
(< алб. fjoll/ë, -a – обработен ленен коноп, готов за
изпридане; къделя; i shkon puna fjollë – работата му/й
върви успешно, по вода, без пречки и трудности )
(вж. Teodor/ë, -a)
(< алб. flamur, -i – знаме)
Варианти: Flamurtarja, Fjamura, Fjamurta.
(< лат. flos, floris – цвете)
Варианти: Floreta, Floria, Florija, Floresha, Florida и
др.
(< алб. flori, -ri – злато + алб./обл. zan/ë, -i – глас:
„златен глас”)
(< алб. flutur, -a – пеперуда; от прилаг. име fluturak –
летящ, който лети, се образуват: Fluturi/e, -a,
Flutri/e, -a и Fluturij/e, -a; от гл. fluturoj – летя се
образува името Flutrona; от арб. форма fjuturonj/
fjuturij – летя се формират имената Fjuturina, Fjutrina, Fluturonja, Flutronja и др; от думата с обл.
употреба flur/ë, -a = fluturim, -i – летя се образуват

84

Flladim/e, -ja
Fotild/ë, -a
Fran/ë, -a
Fred/ë, -a

Frosin/ë, -a
Fruton/ë, -a

-

имената Flura, Flurona; от гл. с обл. употреба fluj =
fluturoj – летя се образуват имената Flujta, Flujtana,
Flujtona, Flujtina; от старата форма на гл. Fluerem =
fluturoj – летя се образуват имената: Flurana, Fluriana,
Flurjana, Flurina, Fluriona, Flureda, Fluresha и др.)
Други варианти: Flutra, Flutjana, Flutiona, Flutjona,
Flutresa, Flutronjza, Flutresha.
(вж. Flladim, -i)
(вж. Foto, -ja)
(вж. Fran, -i)
(< староангл. Winifred – „приятел на мира”, „миролюбив”)
Варианти: Fredana, Frediana, Fredjana, Fredona,
Fredjona.
(< гр. ευφρόσηνος – радостен, весел)
Варианти: Frosila, Frosilda. В бълг. именна традиция
срещаме името Фроса.
(< алб. frutoj – давам, раждам плодове; frut/ë, -a –
плод е от лат. произход - frūctus, ūs: ползване;
плод; доход; печалба; полза)
Варианти: от старата форма на frutë, frujt, се образуват имената Fruita, Fruitana, Frujtona, Frujtesa,
Frujtina, Frujtita; от алб. прил. име frutore – плодоносна/плодородна се образуват Frutora и Frutorta.
Fton/ë, -a
(< алб. Ftoni – с. в окръг Мат,
водещо името си от ft/ua, -oi дюля. Думата е от лат.
произход – cotoneum.
От Ftojt – топоним в района на Шкодра, се образува
името Ftojta.
От обл. форма ft/ue се образуват имената Ftuena,
Ftueta, Ftuesa, Ftuesha.
Варианти: От перс. име sydonia – дюля се образува
името Sidonia.

G
Ganij/e, -ja
Ganimet/e, -ja
Garentin/ë, -a
Geldon/ë, -a

(вж. Gani, -u)
(< ар. ganimet – богатство, богата, военен трофей;
тур. Ganimete)
(вж. Teodor/ë, -a)
(< илир. име)
Варианти: Gelda, Geldiana, Geldjana, Geldiona,
Geldjona, Geltana, Geltiana, Geltiona, Geltjona и др.
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Gent/ë, -a

(вж. Gent, -i)
Варианти: Genta, Gentja, Gentiana, Gentjana, Gentina,
Gentita, Gentana, Gentona, Gentiona, Gentjona,
Genciana, Gencjana, Gencia, Gensa, Genda.
Genus, -i
(< топоним)
Genzan/ë, -a
(< топоним)
Gerd/ë, -a
(вж. Geruntin, -i)
Gert/ë, -a
(вж. Geruntin, -i)
Get/ë, -a
(вж. Margarit/ë, -a)
Gështenjz/ë, -ja (< алб. gështenj/ë, -a – кестен; думата е от лат.
произход – castanea, ae)
Gëzime, -ja
(вж. Gëzim, -i)
Git/ë, -a
(вж. Margarit/ë, -a)
Glen/ë, -a
(< келт. glenn - долина)
Вариант: Glenta.
Glet/ë, -a
(< алб./обл. glet/ë, -a - длето; книжовната форма е
dalt/ë,-a)
Gonxh/e, -ja
(< тур. gonca – пъпка на цвете) Алб. аналог
Burbuqja.
Gor/ë, -a
(< бълг. гора; Gor/ë, -a - област в Албания и Косово,
както и в района на Корча)
Granit/ë, -a
(вж. Granit, -i)
Grezd/ë, -a
(< алб. grezd/ë, -a – грозд)
Вариант: Gresa.
Griseld/ë, -a
(старонем. gri – сив + hildjo – битка, война;
Griselda - многострадална героиня в произведение
на итал. писател Джовани Бокачо, 1313 - 1375)
Варианти: Grisilda, Krizelda, Zelda.
Gugush/e, -ja
(вж. Gugush, i)
Gurbardh, -a
(< gur i bardh – „бял камък”)
Gurbit/ë, -a
(< топоним)
Gurr/ë, -a
(< алб. gurr/ë, -a – извор, синоним на burim, -i)
Варианти: Gurrona, Gurronja.
Gurlam/ë, a
(< 1. алб. Gurilam, -i: топоним в района на Круя. 2.
gur si lamë/lëmë – камък като гумно/място за
вършитба; 3. gur i lamë = gur i larë – изчистен,
излъскан камък)
Gurqiell/ë, -a
(< алб. gur, -i - камък + qiell, -i – небе; топоним в
окръг Делвина: Guri i Qiellit – „Небесен камък”)
Guxim/e, -ja
(вж. Guxim, i)
Вариант: Guximta.
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Gj
Gjenovefë, -a
Gjerdan/ë, -a
Gjinded/e, -ja
Gjink/ë, -a
Gjylë, -a
Gjylizar/e, -ja
Gjylsim/e, -ja
Gjyst/e, -ja
Gjuzel/e, -a
Gjyzid/e, -ja

(< фр. Geneviève)
Вариант: Gjinovefa.
(< перс. gerdan – гердан, огърлица; патрондаш; тур.
gerdan )
Вариант: Gjerdan/e, -ia.
(< топоним в окръг Скрапар: Gjin + Dedë)
(< топоним в окръг Скрапар: Gjin + Nikë)
(< перс. gul – роза)
(< перс. gul - роза + zar - страна)
(< ар. kultum - обло лице )
(< лат. Justus – справедлив; Justinus – лат. родово
име)
(< тур. güzel – хубава)
(< тур. guzide – „избрана”

H
Habib/e, -ja
Hafize, -ja

Hafs/ë, -a
Hajli/e, -a
Hamid/e, -ja
Hajrij/e, -a
Hasian/ë, -a
Hav/ë, -a
Helen/ë, -a

Hatixh/e, -ja

(вж. Habib, -i)
Варианти: Hibe, Hybe, Ibe.
(< ар. Hafiz – религиозна титла със значение
„който знае наизуст корана, пазител на съдържанието на корана”)
Варианти: Afize, Avize.
(< ар. hafse – „луна”, „лъвица”)
(< тур. hayali – „мечта”)
(< ар., съкр. от Abdylhamid – „роб, слуга на аллах”)
Варианти: Hamite, Mide, Mite, Mitare.
(вж. Hajri, -u)
Варианти: Hajroshe, Hajrushe.От формата hayr се
образува името Hairta.
(< алб. Has, - i – област в североизточната част на
Албания; „която е от Хас”)
(< ар.Hawwā - арабското име на Ева; тур. Havva)
(< гр. Ελένη – блестяща, дъщеря на Зевс, найхубавата жена на света) Алб. аналог Drita.
Варианти: Elena, Leonora. Leanora, Norina, Nora,
Lenora, Elinora, Ela, Lenorda, Lena, Lenka, Nela,
Eleana, Eleina.
(< ар. – “родена преждевременно”)
Варианти: Tixhe, Hate.
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Hën/ë, -a
Hygert/ë, -a

(< алб. hën/ë, -a - луна )
Вариант: Han/ë, -a – гег. диалект.
(< алб. hyj – божество + Gerta – Герта; вариант на
това име е Jugert/ë, -a)

I
Ibadet, -i
Ild/ë, -a

Ilir/ë, -a

Ilirjet/ë, -a
Iliriana
Ilm/ë, -a
Ilum/e, -ja
Imirarb/ë, -a
In/ë, -a

Inxhi, -a
Ingrid/ë, -a

Inis/ë, -a
Iren/ë, -a
Iris/ë, -a

(< ар. ibīadä – молитва към бога)
Вариант: Ivadete.
(<1. нем. hilt(j)a – битка, съкр. от името Hilda. 2.
може да е и съкращение на различни германски
имена като Brunilda, Klotilda.
Варианти: Ildiana, Ildona.
(< илир. име ilir - илир)
Варианти: Iliriana, Ilirija, Ilirina, Ilirita, Ilirida,
Iliriona, Ilirjona, Ilirena, Ilirjena, Ilireta, Ilireda, Ilirka,
Ilirta, Ilirda, Ilirsa, Iliresha, Iliriota, Ilirjota.
(< алб. Ilir + jetë - живот)
(< илир. име)
(вж. Hilmi, -u)
Варианти: Elmi, Elmije
(< алб./обл. e lume - щастлива)
(< алб. i mirë – добър + arb – арбър/албанец)
Варианти: Emirarba, Mirarba.
(< за произхода има 4 обяснения: 1.ирл. форма на
името Anjeza. 2. форма на името Ena, произлизащо
от Eva. 3. от англ. име Eithne. 4. Съкр. от имена,
завършващи на –ina: Kristina, Xhorxhina и др. Ineka
е една от формите, използвани в нем. език.
Вариант: Inejda.
(< тур. inci – скъпоценен камък, перла)
Варианти: Enxhi, Inxhina, Inxhita, Enxhina, Enxhita.
(< норв. – „пътуването на Инг”; Инг - бог на
плодородието и реколтата; той пътувал, карайки
глиган със златна грива)
Варианти: Ingri.
(< алб. i - ги: кратка форма на личн. местоим. ata/ato
- те + nis - започвам)
Вариант: Enisa, Inista.
(< гр. ειρήνη - мир)
Варианти: Irina, Renia.
Варианти: Irina, Renia.
(< гр. ίρις – небесна дъга; ирис)
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Irm/ë, -a

Isidor/ë, -a
Iskr/ë, -a
Islam/e, -ja
Ismet/e, -ja
Iv/ë, -a

Izaur/ë, -a
Izmerin/ë, -a

Варианти: Irisida, Irsa, Irsana, Irisda, Irisina, Irisita.
(< старонем. Irmin – „велик, силен”; епитет на
бога на слънцето сред скандинавските народи;
вселена, свят)
Варианти: Irmina,Irmela, Irmelina, Irminda, Irmiona,
Irmisa.
(вж. Isidor, -i)
Варианти: Isdora.
(< рус. Искра)
Вариант: Iska.
(< вж. Islam, -i)
Варианти: Lame, Lamçe.
(вж. Ismet, -i)
(< келт. ivos – тис, иглолистно вечнозелено дърво,
живеещо над 4 000 години; свещено дърво при
келтите и германците; на бълг. е известно под
името „отровачка”, тъй като листата му са отровни;
използва се за лечебни цели; такива дървета се
срещат над кв. Бояна, в района на едноименния
водопад; лат. название – taxus boccata)
Варианти: Ivalda, Iveta и др.
(< лат. Isaurus/Isauricus – който е от областта Isauria,
ae в Мала Азия)
Вариант: Izaora.
(< топоним: Izmir – гр. в Турция; гр. Смирна)

J
Jabes/ë, -a
Jadet/ë, -a
Jadiell/ë, -a
Jalis/ë, -a
Janinë, -a
Javlor/ë, -a
Jehon/ë, -a
Jelan/ë, -a
Jel/ë, -a
Jemin/e, -ia
Jet/ë, -a
Jetmir/ë, -a
Joland/ë, -a

(< алб. ja - ето + алб. besë - вяра)
(< алб. ja -ето + алб. det - море)
(< алб. ja – ето + алб. diell - слънце )
Варианти: Jadjella, Jadilla.
(< алб. ja - ето + алб. lis - бук)
(< топоним: гр. Янина)
(< алб. ja - ето + алб. Vlorë – гр. Влора)
(< алб. jehon/ë, -a – ехо)
(< илир. име)
(< илир. име)
(вж. Jemin, -i)
Вариант: Mima.
(< алб. jet/ë, -a - живот)
(< алб. jetë e mirë - добър живот)
(< фр. Yolande) ?????????
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Jon/ë, -a
Jordan/ë, -a
Jorin/ë, -a

Jozefin/ë, -a

Julind/ë, -a

Julis/ë,-a
Jurt/ë, -a
Justit/ë, -a

Juvelind/ë, -a
Juvent/ë, -a

(вж Jon, -i)
Варианти: Jonata, Jonada, Joniada, Jonilda, Jonalda,
Jonda. От Jonilda се образува Onilda.
(вж. Jordan, -i)
Варианти: Joarda.
(вж. Jorin, -i)
Варианти: Jorida, Jorita, Jorika, Jorinta, Jorna, Jornida.
Формата Jorla се образува от Jorëla – топоним в
Теспротия/Чамърия. Jorëla произлиза от Jori.
(< фр. Joséfine) вж. Jozef, -i
Варианти: Josina, Josita, Josilda, Gjyzepina, Pina,
Zefjana, Zefjona, Zefita; Sufë, Tufë, Suofë, Tuofë,
Cufa, Cife.
(< алб. ju – вие + lind – раждам се)
Варианти: Julena, Juleja, Julensa, Julenta, Julenda,
Julejta, Julejda – те са образувани от ju – вие + диал.
форма lej на глагола lind - раждам се.
(вж. Julian, -i)
Варианти: Juleda, Julesa, Julia, Julina, Liana.
(вж. Jurt, -i)
Варианти: Jurtita, Jurtina, Jurtisa, Jurtena, Jurtesa,
Jurteta.
(< лат. Iustita, ae – римска богиня на справедливостта; от това име се образува лат. Iustinianus –
справедлив, честен)
Варианти: Justina, Justianiana. Gjystina и Gjysta са
сред най-употребяваните.
(< алб. juve – на вас, дателен падеж от личн.
местоим. ju + lind – раждам се)
Варианти: Juvelena.
(< лат. Iuventas, atis – богиня на младостта в
римската митология; лат. iuvenalis/iuvenilis –
юношески, младежки)
Варианти: Juvenila, Juvenilja, Junila, Junilta, Juvena.

K
Kaliopi
Kalt/ë, -ra

(< гр. καλή - красива + όψη – лице: „с красиво лице”;
Калиопа – една от деветте музи, богиня на епическата поезия)
(< алб. e kaltër – синя)
Варианти: Kaltrina, Kaltroshe.
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Kameli, -a

(< гр. γαμήλιος – сватбен, брачен; „роден от
щастлив брак”)
Варианти: Kamela, Kamelina.
Kandalin/ë, -a (< илир. име)
Kandid/ë, -a
(< лат. candidus – ослепително бял; ясен, чист – за
глас; светъл, весел, щастлив; откровен, искрен)
Kaon/ë, -a
(вж. Kaon, -i)
Karafil/e, -a
(вж. Karafil, -i)
Варианти: Karajfile, Kajë, File.
Karmel/ë, -a
(< итал. форма на ивр. дума karmel - „градина”;
място на границата между Галилея и Самария,
където живеели много отшелници; Carmena e исп.
форма на думата; на лат. carmen, inis означава песен,
звук; стих, стихотворение; предсказание)
Kastjel/ë, -a
(< алб./арб. kastjel – крепост; думата произлиза от
итал. castello със същото значение; книж. корма е
kështjell/ë, -a)
Katerin/ë, -a
(< гр. καΘάριος - чист )
Варианти: Kata, Katrina, Trina, Tringa, Tinka. От
съкр. форма Rina се образуват имената Rinada и
Rineta. Erina е име, използвано от арванитите в
Гърция; фр. Catherine)
Kimet/e, -ja
(< ар. qīmä – стойност; полза; тур. Kιymet)
Klambert/ë, -a (< илир. име)
Klar/ë, -a
(< лат. clara – ясна, светла, блестяща)
Klaris/ë,-a
(< лат., превъзходна степен от clara – clarissima:
най-светлата, най-блестящата)
Klejd/ë, -a
(вж. Klajd, -i)
Варианти: Klajda, Klajdisa, Klaudiana, Klaudina,
Kladiola, Klajdina, Klajdita, Loda, Lodia, Lodeta,
Loana, Lodrisa, Glodiana, Glodjana, Glodita, Klojda и
др.
Klementin/ë, -a (< лат. clemens, entis – снисходителен, милостив;
спокоен, тих – за море)
Варианти: Klemina, Kleminsa, Klemensa, Klemenda,
Klenida.
Klestor/ë, -a
(вж. Klest, -i)
Варианти: Klestiana, Klestana, Klestia, Klestila,
Klestilda, Klestona, Klestina, Klestiana, Klestita,
Klestilda.
Klevis/ë, -a
(вж. Klevis, -i)
Варианти: Klejvisa, Klevista, Klevesa, Kleviana,
Klevjona, Klevjonta и др.
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Klotild/ë, -a
Kordeli, -a
Korneli, -a
Kosovar/e, -ja
Krenar/e,- ja
Kristi, -a

Krojan/ë, -a

Krojmir/ë, -a
Krojtim/e, -ja
Krujan/ë, -a
Krupskaja
Kudret/e, -ja
Kumrij/e, -ja
Kuror/ë, -a
Kurt/ë, -a

(< старонем. hluda – изтъкната, прочута + hildjoбитка; „прочута в битка”)
(< 1. името се появява в пиесата на У. Шекспир
„Крал Лир”; 2. възм. произход от лат. cor, cordis сърце)
(< лат. 1. Cornelius – римско родово име. 2. corneus
роговиден; дрянов.)
Варианти: Kornela, Korni, Neli, Nelja.
(< алб. kosovare – косовка, жителка на Косово)
(< алб. krenare – горда, горделива)
Варианти: Krenore, Krenina, Krenita.
(вж Kristo, -ja)
Варианти: Ristanka, Kristulla, Kristina, Kristiana,
Krista, Krisa, Kriselda, Krisalda, Kristiona, Kristinka,
Krisiena, Kristelta, Kristelda, Tana, Tanusha и др.
(< kr/ua, -oi - извор)
Варианти: Krojza, Kronjza, Krojona, Krojda, Krojola,
Kroena, Kroela. От диал. форми на krua - kronjet,
Krojet и krejt се образуват имената Kronjeta, Krojeta,
Krejta.
(< алб. kr/ua, -oi - извор + e mirë - добра)
(< алб. kr/ua, -oi – извор; употребява се от арбърешите в Италия)
(< алб. топоним: Kruj/ë, -a – гр. Круя; Круя произлиза от kr/ua, -oi)
(< рус., от Надежда/ Крупская, много рядка употреба)
(вж. Kudret, -i)
(< алб. kumri, -a - гугутка)
Варианти: Kumrona, Kumrisa.
(< kuror/ë, -a – корона)
(вж. Kurt, -i)
Варианти: Kurtja, Kurtana, Kurtiana, Kurtjana,
Kurtona, Kurtiona, Kurtjona, Kurtika – последното е
регистрирано през 1078 г.

L
Labeat/ë, -a

(< илир. име)
Варианти: Labeta, Labetana, Labetona; от формата
labiatan се образуват Labiatana, Labitana.
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Laíd/ë, -a
Laidín/ë, -a
Laidon/ë, -a
Lajdj/e, -a
Lanas/ë, -a
Laris/ë, -a

Lasoni, -a
Lavdij/e, -a
Ledan/ë, -a
Led/ë, -a
Led/ër, -ra
Ledian/ë, -a
Ledin/ë, -a
Ledion/ë, -a
Ledor/ë, -a
Lejla
Len/ë, -a
Lesin/ë, -a
Levik/ë, -a
Lidia
Lidr/ë, -a
Likan/ë, -a
Lilian/ë, -a

(< илир. име)
(< илир. име)
(< илир. име)
(вж. Adelajdja)
(< илир. име)
(< 1. рус. Лариса, с неясен произход. 2. гр. λαρός –
приятен, мек. 3. гр. λάρος – чайка. 3. гр. Лариса в
Гърция)
Вариант: Lara. Лара – героиня в романа „Доктор
Живаго” от Борис Пастернак.
(< илир. име)
(< алб. lavdi, -a - слава)
(< илир. име)
(< илир. име)
(< илир. име)
(< илир. име)
(вж. Ledin, -i)
Варианти: Ledinza, Ledinsa.
(< илир. име)
(< илир. име)
(< ар. дълга и тъмна нощ)
(съкр. от Helena)
(< илир. име)
(< илир. име)
(< лат. Lydia - древна област в западната част на
Мала Азия; жена или девойка от тази област)
Варианти: Lida, Lidiana, Lidiona, Lidona.
(< илир. име)
(< илир. име)
(< лат. lilium, -i – лилия; лилиевиден окоп от няколко реда ями, които с издигащите се в тях колове, наподобяват чашките на лилии)
Първоначално името Liliana и умал. му форми
Lili/Lila произлизат от Elisabeta. Името Liliana е
употребено в творчеството на У. Шекспир и още по
негово време произходът на това цвете се свързва с
лат. название lilium, i - лилия.
Варианти: Lilia, Lilika, Lilja, Liljake, Liljana, Liliona,
Liljona, Liliota, Liljota,Liltora, Lilnora, Lilina, Lilita,
Lilisa, Lilana.
От арб. форма lile на lili се образуват имената:
Lilena, Lileda, Liljeta, liljenda и др.
От jil: Jilana, Jilona, Jilita, Jildora, Jilena, Jileda и др.
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Lind/ë, -a
Liri, -a
Lisin/ë, -a
Liz/ë, -a
Loran/ë, -a
Loret/ë, -a
Ludmill/ë, -a

Ludovik/ë, -a

Lul/e, -ja
Luljet/ë, -a
Lumnij/e, -a
Luver/ë, -a

От формата lilji - лилия, използвана от арбърешите
през средните векове, се образуват имената: Liljina,
Liljinta, Liljinda.
Формата Luljake идва от liljak – люляк и се използва
от албанците в с. Мандрица, Ивайловградско.
От диал. дума jell – лилия са имената: Jella, Jellana,
Jellona, Jellita, Jelltona и др.
(< алб. lind – раждам се; изгрявам)
Вариант: Lindita.
(< алб. liri, -a - свобода)
(< топоним)
(вж. Elizabet/ë, -a)
(вж. Loran, -i)
(вж. Lorenc, -i)
Вариант: Lora.
(< рус. Людмила)
Варианти: Ludmira, Ludmirta, Ludmirda. От съкр.
форма Ludi се образуват имената Ludiana, Ludiona,
Ludjona, Ludjana. От Ludmira - Judmira.
(< Ludovik, -u)
Варианти: Ludvika, Ludvigja, Ludvigia, Luigja; итал.
Luisa – от нея се образуват алб. имена Luiza,
Luisela, Luizeta, Luisita, Luizita, Luida, Lusiana,
Luiseda.
(< тур. lule – цвете)
Вариант: Luljana.
(< съчет. от lule - цвете и jetë – живот)
(< алб. e lume - щастлива)
(< алб. luv/ër, -ri – хмел)

Ll
Llokum/e, -ja

(< тур. lokum, -i – локум; много нежна, приятна,
пълничка)

M
Madus/ë, -a

(< илир. име)
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Madalen/ë, -a (< ивр.Magdala – топоним в Галилея, Израел – на
брега на Галилейското езеро; първоначалното име е
било Magdalena – „жената от Магдала”)
Варианти: Mandalena, Mandalina, Lena.
Mahnit/ë, -a
(< алб. mahnitës – чудесен, прекрасен, хубав, привлекателен)
Majlinda
(< алб. maj - май + lindur - родена: родена през май)
Makbul/e, -ja (< ар. ар.maqbūl – приет, приятен, ценен)
Maksud/e, -ja (вж. Maksut, -i)
Malaban/ë, -a (< илир. име)
Malan/ë, -a
(< илир. име)
Maltin/ë, -a
(< илир. име)
Malvin/ë, -a
(< гел. maol mhin – „хубаво чело”)
Варианти: Melvina, Malvinta, Malvinda.
Mamic/ë, -a
(< бълг., ср. майка, майчица – малка майка; името на
най - малката сестра на Скъндербег)
Manushaq/e, -ja (< алб. manushaq/e, -ja - теменужка) Алб. аналог
Vjollca.
Mandet/e, -ja (< илир. име; може да е образувано от гл. mënd –
„кърмя - с майчино мляко”)
Mari/е, -a
(< ивр. Maryam/Miryam – способна, веща, силна,
упорита; майка на Исус Христос; егип. Myrhiam; лат.
Maria)
Варианти: Marë, Marinë, Marina, Mare, Mëri,
Mërikushë, Meria, Mricë, Mrisë, Mrikë, Mrikushë,
Kushë, Marukë, Rukë, Marushë, Mbrija, Marilda,
Merisa, Mariza, Marieza, Marona, Meriana, Meriona,
Mriana, Mriona, Mrinina, Mrikana, Mrikona, Mrisona,
Mrisana, Merina, Marilena, Marlena, Shëmri/Shën
Marie – от топоним.
Margarit/ë, -a (< лат. margarita, ae от гр. μαργαρισάρι/μαργαρίσης –
перла, скъпоценен камък; бисер)
Варианти: Marga, Margo, Margushka, Margita,
Margeri, Margerita, Marjorie, Grita, Rita, Gita,
Margoleta, Madita, Magda, Magali, Greta, Gretja,
Gretana, Gretiana, Gretona, Gretiona, Pegi, Pegina,
Pegiola, Marga, Margena, Margalitara, Margalita,
Margalida, Margitë, Gretë.
Marin/ë, -a
(< 1. лат. marinus – морски. 2. етр. maru – „човек”. 3.
ариан. mar – „да счупиш, да пречупиш”: могъщ. 4.
marinë/marenë – вид растение)
Варианти: Marinela, Marinda.
Marsil/ë, -a
(< фр. Marseille – гр. Марсилия)
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Marson/ë, -ja
Masil/ë, -a
Mbarsim/e, -a
Mbret/ë, -a
Medeon/ë, -a

Medij/e, -ja
Mejrem/e, -ja

Meleq/e, -ja
Melih/e, -ja
Melis/ë, -a
Melkom/e, -ja
Menad/ë, -a

Mend/e, -ja
Mentor/e, -ja
Mersin/ë, -a
Mesil/ë, -a
Mid/e, -ja
Migjen/ë, -a

Варианти: Marsilda,Marsida, Silda.
(< топоним)
Варианти: Marsonta, Marsonja.
(< илир. име)
Вариант: Masilda.
(< алб. mbarësi, -a – благосъстояние, успяване; щастлив завършек)
Вариант: Mbarsina, Mbarsita, Mbarsida.
(вж. Mbret, -i)
Варианти: Mbretana, Mbretiana, Mbretjana, Mbretiona,
Mbretjona, Mbretjeta, Mbretisa и др.
(< илир. топоним в днешна Черна гора, близо до
Подгорица)
Варианти: Medona, Mediona, Medjona, Medionta,
Medjonta, Medjonda.
(вж. Mehdi, -u)
Вариант: Mediana.
(< ар. – решителна, стабилна; аналог на дева Мария в
исляма)
Варианти: Merjeme, Merjena, Mereme, Mreme,
Merushë, Merushe, Meme, Mece, Mejë, Rushe.
(< ар. mäläk – ангел; тур. Melek) Алб. аналози:
Engëllushe, Angjelinë.
(< ар. mälīha – красавица; тур. Meliha) Алб. аналог
Bukuria.
(< гр. μέλισσα – пчела) Алб. аналог Bletë.
Варианти: Meliana, Meljana, Melinda, Melda, Melika.
(< илир. име)
Вариант: Melka.
(< 1. гр. митология: жени, почитащи култа към
Дионисий – бог на дивата природа, овощарството и
виното. 2. алб. menatë – рано; при арбърешите в
Италия menatat означава „сутринта”, а menatë –
„утрин, зора, разсъмване”)
(< алб. mënd – кърмя - бебе)
(вж. Mentor,-i)
Вариант: Mentorida
(< тур. mersin - липа)
(< илир. име)
Варианти: Mesilda, Mesiliana, Mesiliona, Mesilina,
Mesilita. Нова форма е Mersilda – от Mesilda.
(съкр. от Hamide)
(< Migjen: Millosh Gjergj Nikolla – алб. поет от сръбско
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потекло, 1911 - 1938)
Mikel/ë, -a
(вж. Mikel, -i)
Варианти: Migena, Migerta, Migeliana, Gena, Ermigena,
Mikeljana.
Lushe е сред най-старите употребявани варанти.
Mihalina е име на село в областта Хот.
Milaim/e, -ja (< вж. Milaim, -i)
Milk/ë, -a
(вж. Milko, -ja)
Вариант: Mirka.
Milon/ë, -a
(< алб. milon, -i/среднов. форма: мелничар; съвр.
форма е mullis, -i/mullixhi, -u)
Mimoz/ë, -a (< лат. mimosa, ae)
Min/e, -ia
(вж. Emine)
Minell/ë, -a
(
)
Вариант: Menella, Mina.
Mir/ë, -a
(< алб. e mirë - добра)
Mirand/ë, -a (< лат. mirandus – достоен за учудване, удивителен,
необикновен)
Mirban/ë, -a (< алб. mirë – добре + ban/гегийски диалект – прави)
Mirel/ë, -a
(< лат. mirari – красива за възхищение) ?
Mirget/ë, -a (< илир. име)
Mirgit/ë, -a
(< илир. име)
Mirjet/ë, -a
(< алб. jetë е mirë - добър живот)
Mirton/ë, -a
(< илир. име)
Mit/e, -ja
(съкр. от Hamide)
Вариант: Mitare, -ja.
Mon/ë, -a
(съкр. от Monik/ë, -a)
Monik/ë, -a
(< гр. monos – сам, самотен; гр. monachos – монах;
пунич. име, латинизирано като Monnica – майка,
съпруга; лат. monere – предупреждавам, увещавам,
съветвам)
Molosi, -a
(< илир. име)
Mric/ë, -a
(вж. Maria)
Mrik/ë, -a
(вж. Maria) бълг. - Марийка
Mufid/e, -ja
(< ар. mufidä - полезна; тур. Müfide)
Mukades, -i
(< ар. – свята)
Muradij/e, -a (вж. Murad, -i)
Musin/e, -ja (вж. Musin, -i)
Mynaver/e, -ja (< ар. munäwwär - бласкав, сияещ; тур. Münevver )
Алб. аналог Drita.
Myrtez/ë, -a (< тур. Murtaza – „избраният”; ар. Murtaddha
Варианти: Murteza, Mutreza, Zacë, Zaje, Zake.
Myrvet/e, -ja (< ар. muruwwät – мъжество, смелост; човещина;
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благо - родство; същото име се употребява и в
мъжки род: Myrvet, -i)
Myzafer/e, -ja (вж. Myzafer, -i)
Myzejen, -i
(< ар. разхубавена, украсена)
Варианти: Muzejen, Mizejen; умал. форми – Myzi,
Jeni, Myjena, Muzez.

N
Nadia

(< рус. Надежда)
Варианти: Nadina, Nada, Naja, Nadjana
Nadil/e, -ja
(< ар. победител)
Вариант: Dile.
Nadir/e, -ja (< ар. nädirä – „рядка”; тур. Nadire)
Nadj/e, -a
(< 1. алб./обл. nadje – утрин, употребява се в района на
Шкодра. 2. същата форма идва и от ар. дума nadiyye –
вестителка, носеща вест)
Варианти: Nadjana, Nadjena, Nadjesa.
От формата naje/notje, използвана от албанците в Черна
гора и Хърватия, се формират имената: Najena, Najela,
Najeta, Najeda, Notjena, Notjela.
Nafij/e, -a
(< ар. ценна, полезна)
Nand/ë, -a
(< илир. име)
Варианти: Nandona, Nandina, Nandita.
Narent/ë, -a (< Narenta/Narona/Narenum - илир. име на днешна
Неретва в Босна и Херцеговина)
Варианти: Narentina, Narena, Narona, Naresa, Naresta,
Naresina, Narsita, Narseta, Narseda, Arenta, Arentina,
Orena.
Nart/ë, -a
(< 1. алб./обл. i nartë – чист, бистър, студен. 2. Nart/ë, -a
- Нарта, населено място в окръг Вльора. 3. lumi Nartës р. Нарта в Теспротия/Чамърия)
Варианти: Nartiana, Nartjana, Nartjona, Nartina, Nartila,
Nartita, Nartora, Nartiota, Nartjota, Inarta, Enarta.
Natash/ë, -a (< рус. Наташа)
Natali,-a
(вж. Natal, -i)
Варианти: Natalina, Natale, Tale.
Naum/e, -ja (< евр. nahum – който утешава, утешител; Shën Naum –
Свети Наум – основател на едноименния манастир на
брега на Охридското езеро)
Вариант: Naunka.
Naxhij/e, -ja (< ар. nāgiyä – спасена; тур. Naciye) Алб. аналог
Shpëtime.
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Nazife, -ja
Nazmij/e, -a
Nedin/ë, -a

(< ар. nazif - чист , педантичен)
(< ар. nazim – стихоплетец, поет)
(вж. Nedim, -i)
Варианти: Neda, Nedjana, Nedisa, Nedista, Edina.
Nefis/e, -ja (< nafisa – красавица, хубавица; скъпа, ценна)
Neriman/e, -ia (вж. Neriman, -i)
Варианти: Nermina, Nermioni.
Nerit/ë, -a
(вж. Nerit, -i)
Варианти: Neritana, Nertana, Neritona, Nertona.
Nertil/ë, -a
(вж. Nertil, -i)
Варианти: Nerta, Nertina, Nertilda, Nertilana, Ertila,
Ertilona, Enertila и др.
Nesib/e, -ja (< ар. nasiba - благородна) Алб. аналог Fisnike.
Nesil/ë, -a
(вж. Nesil, -i)
Вариант: Nesilda.
Nestan/ë, -a (вж. Nestan, -i)
Вариант: Nestona, Nestjona
Neven/ë, -a (вж. Neven, -i)
Варианти: Neviana, Nevjana, Neviona, Nevjona, Neviola,
Nevjola, Neventa.
Nevil/ë, -a (< илир. име)
Nevruz/e, -ja (вж. Nevruz, -i)
Вариант: Novruze.
Nexhmij/e, -a (вж. Nexhmedin, -i)
Nezir/e, -ja (вж. Nezir, -i)
Nikoletë, -a (вж. Nikollë)
Nor/ë, -a
(< 1. Noreia – илир. богиня. 2. алб. nor, -i/norush/e, -ja –
прелетна водна птица - гмуркач. 3. Nora – ирл. съкр. на
лат. име Honoria, от honor, oris – чест, почит уважение)
Варианти: Norisa, Norketa, Norana, Norjana, Norina,
Norista, Norusha, Norza и др.

Nj
Njezdit/ë, -a
Njil/ë, -a
Njomz/ë, -a

(< алб./арб. njezdit/ë, - обед/средата на деня)
(< алб. njil/ë, -a – вид сладководна риба)
Вариант: Njilona.
(< алб. e njomë – влажна, намокрена; свежа, зелена,
прясна)
Варианти: Njomzona, Njomzak/e, -ja.
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O
Odet/ë, -a
Odit/ë, -a
Ofeli, -a
Ojfat/ë, -a
Olimpia
Olis/ë, -a
Olivia
Ols/ë, -a
Olt/ë, -a
Or/ë, -a

Orges/ë, -a

Oriket/ë, -a

(вж. Odet, -i)
(вж. Odit, -i)
Вариант: Ojdita.
(< гр. οφέλος – полза, изгода; помощ)
(вж. Ojfat, -i)
(< гр. Ολύμποζ – планина Олимп)
Варианти: Olimbi, Oli, Oliana, Oljana, Oldjana)
(вж. Olis, -i)
Варианти: Olseta, Olseda, Olista, Oliseta, Oliseda.
(< лат. oliva, ae – маслина, маслиново дърво)
Варианти. Oliva. От olea, ae = oliva, ae се образуват
имената: Olea, Oleana, Oleata, Oleada, Oleona, Oleta.
(вж. Ols, -i)
Варианти: Olsiva, Olsana, Olsiana, Olsona, Olsida,
Olsena, Olsenta и др.
(вж. Olt, -i)
Варианти: Olda, Oltana, Oltjana, Oltiona, Oltjona, Riolta.
(< алб. митологична фигура: жена, живееща в
планините, полетата, горите и изворите, която
помагала на добрите хора и наказвала лошите)
Варианти: Orida, Orana, Oreta, Oreda, Orata, Orada,
Oriada, Orjada, Oralda, Oriala, Orjala, Oretana, Oredana,
Oraldina, Oraldiona. От формата за мн. число
orëvet/orvet се образуват Orveta и Orveda.
(вж. Orges, -i)
Варианти: Orgesta, Orgela, Orgeda, Orgeta, Orgerta,
Orgysa, Ergeta, Orgetina, Norgesa, Ergesa, Argesa,
Argesta, Irgesa, Irgesta и др.
(вж. Orik, -u)
Варианти: Orikeda, Orikona, Orikjona, Orikana, Orikjana
и др.

P
Pajtim/e, -ja
Palm/ë,-a
Palom/ë, -a
Panent/ë, -a

(вж. Pajtim, -i)
Вариант: Pajtesa.
(< лат. palma, ae 1. длан, широка част на весло. 2.
палма - дърво; палма - плод)
Варианти: Palmira, Palmiera.
(< исп. paloma – гълъбица)
(< илир. име)
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Paqësor/e, -ja
Parashqevi

(вж. Paqësor, -i)
(< гр. Παρασκευή – петък; от гл. παρασκεβάζω –
приготовлявам; готвя; Исус е разпнат в петък и за
това събитие има приготовления)
Вариант: Paro, -ja.
Parin/ë, -a
(вж. Parin, -i)
Parlind/ë, -a
(< алб. e parë – първа + lind – раждам се)
Paskualin/ë, -a (вж. Paskal, -i)
Вариант: Shuke.
Parthin/ë, -a
(вж. Parthin, -i)
Варианти: Parthiana, Parthjana, Parthiona, Parthjona.
Pashk/ë, -a
(вж. Pashk, -u)
Patricia
(вж. Patrik, -u)
Вариант: Patrisa.
Paol/ë, -a
(вж. Pal, -i)
Варианти: Paula, Paulina, Paoleta, Pauleta, Palina,
Pavlina, Pavlita. От Palok се образува Loke, а от
Palush - Lushe.
Pelion/ë, -a
(вж. Pelion, -i)
Варианти: Pelionta, Pelionda, Peljona, Peljonta,
Peljonda, Eliona, Elionta, Elionda, Eljona, Eljonta,
Eljonda.
Pemb/e, -ja
(< перс. penbé - памук; тур. – с цвят на трендафил)
Perl/ë, -a
(< фр. perle - перла)
Perlina, Perlita, Perlida, Erlida и др.
Perset/ë, -a
(вж. Perset, -i)
Petrik/ë, -a
(вж. Pjet/ër, -ri)
Përparim/e, -ja (< алб. përparoj – вървя напред, напредвам)
Pinojk/ë, -a
(< алб./обл. pinojk/ë, -a – река: стройна и красива
девойка/жена)
Plakont/ë, -a
(вж. Plakont, -i)
Plarent/ë, -a
(вж. Plarent, -i)
Варианти: Plarentina, Plarentiana.
Plator/ë, -a
(вж. Plator, -i)
Варианти: Platorana, Platoriana, Pletora.
Pleurat/ë, -a
(вж. Pleurat, -i)
Варианти: Leura, Leurata.
Plutin/ë, -a
(вж. Plutin, -i)
Вариант: Plutona.
Polikseni, -a
(< гр. πολύ – много + ξένος - чуждестранен; чужд;
непознат; чужденец; гост: много гостоприемна;
Поликсения – малката дъщеря на Приам и Хекуба,
любима на Ахил)
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Prandiell/ë, -a
Pranver/ë, -a
Prend/ë, -a

Prejarb/ë, -a
Prevez/ë, -a
Prinor/ë, -a
Prishil/ë, -a
Prishtin/ë, -a
Pritar/ë, -a
Prunel/ë, -a

(< алб. pranë – близо до + алб. diell - слънце )
Варианти: Prandjella, Prandilla.
(< итал. pranvera – пролет)
Вариант: Parvera.
(< Prenda/Prema – илир. богиня на красотата, аналог
на римската Венера; богиня на плодородието,
аналог на гр. Деметра; в северна Албания се почита
Shën Prenda/Shën e Premtja – от последното име се
образува e premte – петък.
Варианти: Първата форма на името вероятно е била
Prena. От нея са се развили вариантите: Prenta, Prema,
Prenga. От Prenda идват именат: Prendeta, Prendana,
Prendiana, Prendjana, Prendona, Prendjona, Prendesa,
Prendina, Prendita, Prendina. От топоним Prentin в
Черна гора се образува името Prentina. Нови варианти
са: Predana, Prediana, Predjana, Predona, Predjona,
Prediota, Predjota, Predesa.
(вж. Prejarb, -i)
(< топоним: Prevez/ë, -a – град и пристанище в
северозападна Гърция)
(вж. Prinor, -i)
(< лат. priscus – предишен; древен, стар, едновремешен, старинен)
(< топоним: Prishtin/ë, -a – гр. Прищина)
(вж. Pritar, -i)
(вж. Prunelt, -i)
Варианти: Prunelta, Prunelda

Q
Qamil/e, -ja
Qazim/é, -ja
Qefser/e, -ja
Qerib/ë, -a
Qerim/e, -ja
Qershiz/ë, -a

Qëndres/ë, -a

(< ар. kämilä – съвършена, пълна; тур. Kamile)
(<ар. kāzimä – разумна, мъдра, спокойна; сдържана;
вж. Qazim, -i)
(< ар. qevsere – богатство, изобилие; тур. kevser –
райски извор)
(< ар. kahraba - кехлибар)
(< ар. kärimä – благородна, с добра душа) Алб. аналог
Fisnik/e, -ja
(< алб. qershi, -a – череша; думата е от гр. произход
- κεράσι)
Варианти: От арб. форма gjershi се образуват
имената: Gjershina, Gjershita, Gjershiza.
(< алб. qëndres/ë, -a – отпор, съпротива; отбрана,
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даване на отпор; издръжливост)

R
Radoj/ë, -a
Radomir/ë, -a

Rakel/ë, -a
Rakip/e, -ja
Ramiz/e, -ja
Raxhij/e, -a
Rasim/e, -ja
Razë, -a
Redon/ë, -a
Reg/ë, -a
Regjin/ë, -a
Regont/ë, -a
Rejhan/e, -ia
Remzij/e, -a
Renat/ë, -a
Rezart/ë, -a
Rezat/ë, -a
Ridrin/ë, -a
Rilind/ë, -a
Rilindj/e, -a
Rinalb/ë, -a
Rinarb/ë, -a

(< топоним: село в района на Шкодра)
(< ороним: Radomi – планина между Пърмет и
Колоня с височина до 1486 м.; топоним: с. в окръг
Дибра - Dibër)
Според народно предание сред жителите в с. Ново
село/Novosel/ë, -a в окръг Колоня, по време на
поредна война между България и Византия, в тази
планина е имало българска войска. Тя е получила
съобщение, че в друг район български войски
са победили византийците. Новината била
посрещната с огромна радост /„с радом”/ от българските войници – след този факт планината била
наречена „Радом”.
Варианти: Radomirta, Radomirda.
(< ивр. rahel - овца )
(вж. Rakip, -i)
Вариант: Rakibe.
(вж. Ramiz, -i)
(вж. Raxhi, -u)
(вж. Rasim, -i)
Вариант: Rasija.
(< ар. rādiya – доволна; тур. Raziye)
Варианти: Raze, Razë, Razija, Razina, Zake, Zaje.
(< илир. име)
(< илир. име)
(< лат. Regina, ae - кралица)
(вж. Regont, -i)
(вж. Rejhan, -i)
(вж. Remzi, -u)
(< лат. renata – отново родена; итал. Renata - Рената)
(< алб. rreze e artë - златeн лъч)
(вж. Rezat, -i)
Варианти: Rezatina, Rezatita, Rezatona.
(< алб. представка ri - + Drin - р. Дрин)
(< алб. rilind - раждам се отново)
(< алб. rilindj/e, -a – възраждане)
(< алб. rinoj - подмладявам; обновявам + alba - зора)
(< алб. rinoj – подмладявам; обновявам + Arb/ëria –
Арбърия/Албания)
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Rinis/ë, -a
Rinor/e, -ja
Risend/ë, -a
Rit/ë, -a
Rivjen/ë, -a
Rodian/ë, -a
Roven/ë, -a

Roz/ë, -a
Rubin/ë, -a
Rudin/ë, -a
Rufadij/e, -a
Rukij/e, -a
Rut/ë, -a

Варант: Riarba.
(< алб. rinis – започвам отново)
Вариант: Rinista.
(< алб. rinore – младежка)
Вариант: Rina.
(< алб. risi = rini – младост + алб./обл. endë – цвете,
цъвтеж на цветята)
(вж. Margarit/ë, -a)
(< алб. rivij – идвам отново)
(< алб. rodi, -a – род; думата е от бълг. произход –
рода)
(< 1. уел. Rhonwen – „честна жена, тънка като
копие”. 2. друго обяснение свързва името със
старонем. Hrodhwyn < hroth – слава, реноме + wini –
приятел, другар: „приятел на славата”)
Варианти: Rovina, Rona, Ronina.
(< лат. rosa, ae – роза)
Вариант: Rozeta.
(вж. Rubin, -i)
Варианти: Rubinta, Rubinda, Irubinta, Erubinta.
(< схрв. rudina/рудина – поляна, зелена морава;
същата дума в бълг. език е с ударение върху
последната гласна - рудинá)
(< ар. rufadiyyä – която помага; възвишена)
(< ар. rukiyyä - издигане, извисяване; напредък)
Варианти: Kije, Rukiela.
(< rauth, re’ut – приятелство; Ruth –
приятелка; прабаба на цар Давид; пример за добра
и вярна жена)

Rr
Rrapush/e, -ja (< алб. rrap, -i – явор)
Rrezelind/ë, -a (вж. Rrezelind, -i)
Варианти: Rezlinda.
Rrezet/ë-a
(вж. Rrezet, -i)
Варианти: Rezona, Rezjona, Reziana, Rezjana.
Rrezin/ë, -a
(< алб. топоним: Rrezinat, -i – местност в Реп.
Македония; rrez/e, -ja – слънчев лъч; място, огрято от
слънцето)
Вариант: Rrezinata.
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S
Sabrij/ -ae
Saim/e, -ja
Samuel/ë, -a

(вж. Sabri, -u)
(< ар. sa’imä - която пости; тур. Saime)
(вж. Samuel, -i)
Варианти: Saneda, Samela.
Sanij/e, -ja
(< ар. sani’ā – красавица)
Sanj/ë, -a
(< санскр. sanjay - победител)
Saprin/ë, -a
(< илир. име)
Sardian/ë, -a
(< илир. име)
Sarmin/ë, -a
(< илир. топоним)
Sation/ë, -a
(< илир. топоним)
Selvet/e, -ja
(< ар. sälwä - съболезнование; тур. Selvet)
Sened/ë, -a
(вж. Sened, -i)
Senij/e, -ja
(< ар. säniyyä – висока; възвишена)
Senton/ë, -a
(< илир. име)
Servet/e, -ja
(вж. Servet, -i)
Sevdij/e, -a
(< ар. säwdā - любов, голямо желание за нещо; тур.
sevdi + iye - Sefdiye) Алб. аналози Dashurie, Dash nore.
Sidorell/ë, -a (< алб. съчетание на нотите „си” + „до” + „ре” + „ла”)
Вариант: Sinorela.
Sikan/ë, -a
(< илир. име)
Silvan/ë, -a
(< лат. silva, ae – гора, лес)
Siner/ë, -a
(вж. Siner, -i)
Siril/ë, -a
(вж. Siril, -i)
Skenobard/ë, -a (вж. Skenobard, -i)
Вариант: Enobarda.
Skerd/ë, -a
(вж. Skerdilaid, -i)
Варианти: Skerdia, Skerdiana, Skerdjana, Skerdiona,
Skerdjona, Skerdiola, Skerdjola, Skerdila, Skerdita,
Skerdisa.
Skirtan/ë, -a
(вж. Skirtan, -i)
Skort/ë, -a
(вж. Skort, -i)
Slator/ë, -a
(вж. Slator, -i)
Sofi/e, -a
(< гр. sophia – мъдрост, разум)
Варианти: Sofiona, Sofjona, Sofiola, Sofieta, Sofika.
Sokolesh/ë, -a (вж. Sokol, -i)
Sonil/ë, -a
(< инд. sunila – син цвят)
Вариант: Sonela, Sinela.
Stenat/ë, -a
(< илир. име)
Suert/ë, -a
(< исп. suerte - съдба)
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Suril/ë, -a
Surin/ë, -a
Suzan/ë, -a
Svetllan/ë, -a
Syart/ë, -a
Syblert/ë, -a
Sydrejt/ë, -a
Sydrit/ë, -a
Symir/ë, -a
Syndrit/ë, -a
Syrzez/ë, -a
Syzan/ë, -a

Варианти: Suertia, Suertana.
(вж. Suril, -i)
(вж. Surin, -i)
(< ивр. šošana – лилия) виж Liljan/ë, -a
(< рус. Светлана, рядко)
(< алб. sy - око + алб. i artë - златно)
(< алб. sy - око + алб. i blertë - зелено)
(< алб. sy - око + алб. i drejtë - право)
(< алб. sy – око + dritë - светлина)
(< алб. sy - око + алб. i mirë - добро)
(< алб. sy - око + алб. ndrin – свети, сияе)
(< алб. топоним: Syrezi – с. в окръг Берат със
значение „черното око”)
(< алб. sy - око + zanë/гег. диалект – глас)

Sh
Shaban/e, -ia
Shah/e, -ja

(вж. Shaban, -i)
(вж. Shahin, -i)
Варианти: Shahije, Shaje.
Shahid/e, -ja (вж. Shahid, -i)
Вариант: Shehide.
Shandr/ë, -a (< санскр. - луна)
Shaniko, -ja (вж. Shani, -u)
Shaqir/e, -ja (вж. Shaqir, -i)
Shefiko, -ja
(вж. Shefik, -u)
Shefqij/e, -a (вж. Shefki, -u)
Shelbun/ë, -a (вж. Shelbun, -i)
Shemsij/e, -ja (вж. Shemsi, -u)
Варианти: Sheme, Shemsida,
Shendet/ë, -a (вж. Shendet, -i)
Sheqer/e, -ja (вж Sheqer, -i)
Sherib/ë, -a
(< 1. ар. shariba – шербет, сладък. 2. възможно е да
произлиза от ар. kahraba – кехлибар)
Shëndiell/ë, -a (вж. Shëndiell, -i)
Shinon/ë, -a
(< алб./обл. shinon = breron – ръми, вали ситен дъжд)
Shirok/ë, -a
(вж. Shirok, -u)
Shkumbin/ë, -a (вж. Shkumbin, -i)
Shpres/ë, -a
(< алб. shpres/ë, -a - надежда)
Shqip/e, -ja
(< алб. shqip/e, -ja - албански език; албанска)
Shqiponj/ë, -a (< алб. shqiponj/ë, -a - орел)
Варианти: Shqipja, Ponja.
Shqipëron/ë, -a (вж. Shqipëron, -i)
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Shuk/e, -ja

(вж. Pashk, -u)

T
Taden/ë, -a
Tadea
Taib/e, -ja
Talim/e, -ja
Tal/e, -ja
Tamar/ë, -a
Taml/ë, -a
Tan/ë,-a
Tanish/ë, -a

Tarent/ë, -a
Tataj/ë, -a
Tatian/ë, -a
Taulant/e, -ja
Taz/e, -ja
Tedrit/ë, -a
Teft/ë, -a

Tejdrin/ë, -a
Tejlum/ë, -a
Tejmal/ë, -a
Telis/ë, -a
Temal/ë,-a
Temid/ë, -a
Temir/ë, -a
Teodor/ë, -a

(вж. Taden, -i)
(вж. Tadeo)
(вж. Taib, -i)
(вж. Talim, -i)
(вж. Natali, -a)
(< рус. форма на евр. име tamar – „палма”;
едноименно село в района на Шкодра)
(вж. Tamli, -u)
Варианти: Amla, Amlona, Tamlina, Tamlita.
(< Thana – илир. богиня на горите и лова; в ср.
предания е под формата Jана/Яна)
(< име от западна Африка – „момиче, родено в
понеделник”)
Варианти: Taneisha, Tanesha, Taniesha, Tenesha,
Tenisha.
(вж Tarent,-i)
Варианти: Tarona, Tariona, Ariona.
(< илир. име)
(< лат. Tatianus, от Tatius - бащин)
Варианти: Tana, Tania, Tanja.
(вж. Taulant, -i)
Вариант: Taulanda, Taulantina.
(< ар. taze – пресен, свеж)
(вж. Tedrit, -i)
(< 1. съкр. от Stefan. 2. форма на илир. име Teuta.
3. от гр. – evtalia - разцъвтял. 4. перс. taftah – тафта;
5. tefterdar – висш финансов чиновник във вилает
при Османската империя. 6. форма на името Tefik.)
(вж. Tejdrin, -i)
(вж. Tejlum, -i)
(вж Tejmal, -i)
(вж. Telis, -i)
(вж. Temal, -i)
(< гр. богиня на засона и правосъдието)
Врианти: Temisa, Themisa.
(< алб. съчет. от предл. te – при + ПИ e mirë – добра)
(< гр. theodoros – божи дар)
Варианти: Thea, Tea, Dora, Theodora, Theodosia, Dora,
Dhorka, Rakiona, Todorina, Todorena.
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Terand/ë, -a
Terez/ë, -a

Tergit/ë, -a
Terin/ë, -a
Ternil/ë, -a
Tetovar/e, -ja
Teutaj/ë, -a
Teutan/ë, -a
Teut/ë, -a
Tin/ë, -a
Tiran/ë, -a
Tis/ë, -a

Ton/e, -ia
Trëndafil/e, -a

Trifon/ë, -a
Trijet/ë, -a
Trim/e, -ja
Tring/ë, -a
Trit/ë, -a
Trizan/ë, -a
Trodant/ë, -a
Tuliran/ë, -a

(< топоним)
(< предполагем гр. или исп. призход, с неясно
съдържание)
Варианти: Terezina, Teresita, Trejsi, Leze, Lezina,
Lezita, Zina.
(вж. Tergit, -i)
Варианти: Ergita, Tergesta, Ergesta, Egestra.
(вж. Terin, -i)
(вж. Ternil, -i)
Вариант: Ernila.
(< алб. Tetovare - тетовка, жителка на Тетово –
Република Македония)
(< илир. име)
(< илир. име)
(< съпруга на илир. владетел Agron)
Варианти: Teuda, Teutana, Teutona, Tutiana, Tutjana.
(< алб., съкр. форма на женските имена, завършващи
на -tina: напр. Kristin/ë, -a)
(< по името на гр. Тирана)
(вж. Tis, -i)
Варианти: Tisiana, Tisjana, Tisiona, Tisjona, Tislida,
Tisiola, Tisiolda, Tisjolda, Tisjolta. Др. имена от обл.
форми: Tajsana, Tajsona, Tajsita, Tajsida, Tajsilda,
Tajsola, както и Vejna, Vejnana, Vejnita, Vejnisa,
Venjza. На базата на книж. синонимна форма urenj/ë,
-a се образуват имената Urenja и Urenjza.
(съкр. от Antonet/ë, -a)
(< гр. τριαντάφυλλο - роза)
Варианти: Trandafile, Drane, Drande, Drandesa,
Drandona, Drandana, Drandina, Dranta, Drana,
Dranofile, Tranafile, Trana и др.
(вж. Trifon, -i)
(вж. Trijet, -i)
Вариант: Trejeta.
(< алб. trime - смела, храбра)
(вж. Katerin/ë, -a)
(вж. Trit, -i)
Варианти: Tritana, Tritiana, Tritjana, Tritanta.
(< алб. tri - три + алб./обл. zanë - глас)
Вариант: Trezana.
(вж. Trodant, -i)
(< илир. име)
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Th
Than/ë, -a
Thekn/ë, -a
Themi/e, -a
Theofani, -a
Thesprot/ë, -a
Thëllëz/ë, -a
Thordis/ë, -a

(< илир. божество)
Варианти: Thanata, Tana, Tania, Tanusha, Tanjusha.
(< хидроним и топоним: река и населено място в
окръг Мат)
(вж. Themistokli)
Варианти: Themiona, Themilda.
(вж. Theofan, -i)
(вж. Thesprot, -i)
(< алб. thëllëz/ë, -a – яребица; хубава девойка/жена)
(вж. Thordis, -i)

U
Udhmir/ë,-a

(< алб. udhë – път + алб. e mirë – добра: добър живот,
щастлив живот)
Ujan/ë, -a
(< алб. ujan/ë, -a - място пълно с вода)
Ujmir/ë, -a (< алб. ujë – вода + i mirë – добър: добра вода)
Ujmjalt/ë, -a (< алб. ujë – вода + mjaltë - мед)
Вариант: Ujmjala.
Ujmor/ë, -a (< алб./обл. ujëmor/e, -ja - извор = burim, -i)
Ujvar/ë, -a
(< алб. ujvar/ë, -a - водопад)
Ujzan/ë, -a (< алб. ujë - вода + zanë - глас)
Uksan/ë, -a (< топоним – илир. град)
Ulind/ë, -a
(< алб. u lind – роди се)
Ylmi, -a
(< тур. ilmiye – название на ходжите)
Варианти: Ylmije, Ymliana.
Ulpian/ë, -a (< топоним: Ulpiana/Justiniada Secunda – останки от
древен град близо до село Грачаница, Косово)
Варианти: Ulpjana.
Ullit/ë, -a
(< топоним: Ullita – в Теспротия/Чамърия, означава
ullisht/ë, -a – маслинова градина)
Вариант: Ullira.
Urat/ë, -a
(< алб. urat/ë, -a - молитва; благослов)
Urel/ë, -a
(< алб. urel/ë, -a – малка вада, вадичка)
Urtim/e, -ja (< алб. e urtë – мирна, тиха, спокойна; мъдра, умна,
разумна)
Urim/e, -ja
(< алб. urim, -i – честитене, честитка)
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Ursul/ë, -a
Usian/ë, -a
Uskan/ë, -a

(< лат. ursus, i - мечка)
Варианти: Ursa, Ursela, Ursulina, Orsola, Orsiola, Orsa,
Orseola, Orselta, Orselda, Ursida и др.
(<топоним – илир. крепост в Дардания)
(< топоним – илир. селище)

V
Vad/e, -ja
(< съкр. от алб. Vau i Dejës – бродът на Дея)
Vahid/e, -ja (< ар. vahid – единствен, уникален)
Val/ë, -a
(< алб. val/ë, -a - вълна )
Варианти: Valdona, Valbina, Valeta, Valtana, Valtjona,
Valtima, Valzime, Valzena и др.
Valbon/ë, -a (< 1. ороним: Valbon/ë, -a – река в северна Албания и
най-дълъг ръкав на р. Дрин. 2. лат. vallis/valles, is –
долина + bonus - добра; 3. алб. valë – вълна + алб./обл.
bona - направих)
Valdet/e, -ja (< алб. valë deti – морска вълна)
Valdrin/ë, -a (< алб. valë – вълна + Drin – р. Дрин)
Valentin/ë, -a (< лат. valentia, ae – здраве, сила)
Варианти: Valenta, Valtina, Veltena, Veltina и др.
Valmir/ë, -a (< алб. valë e mirë - добра вълна)
Варианти: Valmirta, Valmirda.
Valnis/ë, -a (< алб. valë – вълна + nis - започвам)
Варианти: Valnista, Alnisa, Alnista.
Valtid/ë, -a
(< илир. име)
Valtiz/ë, -a
(< илир. име)
Valvjos/ë, -a (< алб. valë - вълна + Vjosa – р. Вьоса)
Vallzim/e, -ja (< алб. vallzim, -i – танцуване;
Варианти: Vallzona. От алб./обл. форма valloj –
танцувам се образува Vallojza. От алб./обл. форма
vallni, -a - танцуване се образува името Vallnia.
Vandan/ë, -a (< илир. име)
Vandil/ë, -a (< алб./обл. vandile - знаме)
Vardar,ë, -a (вж. Vardar, -i)
Варианти: Varda, Uardara, Uarda.
Varid/ë, -a
(вж. Varid, -i)
Varif/ë, -a
(вж. Varif, -i)
Vasfij/e, -a
(вж. Vasfi, -u)
Vasili, -a
(вж. Vasil, -i)
Варианти: Vasilije, Vasilika, Vasilo, Vasiliqi, Vasjana.
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Vegim/e, -ja (< алб. vegim - i - видение)
Vehbij/e, -a (< ар. wähhbiyyä – дарена от бога, подарена от бога)
алб. съотв. Dhurat/ë, -a
Vels/ë, -a
(< илир. име)
Vend/ë, -a
(< илир. име)
Vendon/ë, -a (< илир. име)
Venerand/ë, -a (< лат. родово име Venerandus – достоен за уважение)
Vener/ë, -a
(< лат. Venus, eris – богиня на пролетта при римляните;
богиня на любовта и красотата при гърците)
Ver/ë, -a
(съкр. от Veronik/ë, -a)
Vermosh/ë, -a (< алб. топоним: Vermosh, -i – живописно село в
северна Албания)
Veronik/ë, -a (< лат. verus - истински + гр. еικων – лице: истинско
лице, образ)
Veror/e, -ja (< veror/e, -ja – мартеница, поставя се на празника на
лятото – 14 март; празник с дълга традиция в Елбасан,
който с правителствено решение стана общоалбански)
Verz/ë, -a
(< алб./обл. verz/ë, -a – първият сен на пролетта)
Вариант: Verzana.
Ves/ë, -a
(< алб. ves/ë, -a - роса)
Варианти: Vesiana, Vesjana, Vesjanta, Vesjenta, Vesjenda
и др. От обл. форма uves, -i със същото значение, се
образуват имената: Uvesa, Uvesta, Uvesina, Uvesida и
др. С vesë се образуват още голям брой съставни
имена, които са лесни за разчитане: Vesbardha, Vesbora,
Vesdeta, Vesdita, Vesdrita, Vesmjalta и др.
Vesid/ë, -a (< илир. име)
Вариант: Esida.
Viktori, -a
(< лат. victoria, ae - победа) Алб. аналози: Vitore,
Fitime, Niçetë, Çetë
Vilhelmin/ë,-a (вж. Vilhelm, -i)
Vilz/ë, -a
(< алб. vil/e, -ja - малък грозд, гроздче)
Viniok/ë, -a
(< илир. име)
Virgjini, -a
(< virginitas, atis - девство, девственост)
Viol/ë, -a
(< итал. viola – теменужка, теменужен/виолетов цвят;
лат. viola, ae)
Варианти: Violeta, Vollca, Vijola, Vijoleta, Viorela,
Violanda, Vjorelda и др. От средновековната форма
vjollëza се образува Vjoll/ëz, -za
Vishn/ë, -a
(< алб. vishn/ë, -a – вишня, от гр.βίσινο - вишня)
Варианти: Vishnjeta, Vishnjeda. От обл. форма ishnj/e,
-a се образуват имената: Ishnjeta, Ishnjeda.
Vivian/ë, -a (< етр. vibius – който живее, дълъг живот)
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Вариант: Vivia.
Vjollc/ë, -a
(< vjollc/ë, -a – теменужка, от лат. Viola,ae)
Vjos/ë, -a
(< алб. Vjos/ë, -a – река в Южна Албания)
Варианти: Vjosena, Vjosana, Vjoseta, Vjosarda, Vjostora
и др.
Vlor/ë, -a
(< алб. Vlor/ë, -a – град в Южна Албания)
Варанти: Vlorza, Vlonjata, vlorjona, Vloresha, Vlorjona,
Vlortora.
От диал. форма Vlon/ë, -a се образуват имената:
Vlona, Vlonta, Vlonida и др.
От лат. название Aulona се формират имената:
Avlona, Aulonsa, Aulonta, Avlonda, Avlonsa и др.
От итал. форма Valona се образуват имената:
Valona, Valoni.
С Vlorë се образуват различни съставни имена:
Vlordeta, Vlordiella, Vlordita, Vlordrita, Vlormira,
Vlorndrina, Vlorvesa, Vlorviola и др.
Vojsavë, -a
(< принцеса Войсава – майка на Скъндербег)
Вариант: Vojsa, Vojsana.
Vokon/ë, -a
(< илир. име)
Volset/ë, -a
(вж. Volset, -i)
Voltis/ë, -a
(< илир. име с неясен произход)
Варианти: Voltiana, Voltjana, Voltiona, Voltjona.
Vullnet/e, -ja (< алб. vullnet, -i - воля)
Варианти: Vullnetare, Vullnesa.

X
Xix/ë, -a
(< алб. xix/ë, -a - искра)
Xixëllim/e, -ja (< алб. xixëllim, -i - искрене)
Xixëllonj/ë, -a (< алб. xixëllonj/ë, -a - светулка)
Вариант: Xixëllorja.
Xixëmir/ë, -a (< алб. xix/ë, -a – искра + e mirë - добра)

Xh
Xhanet/ë, -a
Xhania, -a

(вж. Zhanet/ë, -a)
(< перс. ğan – душа, сърце, любим; тур. can)
Варианти: Xhanina, Xhanita, Xhanina, Xhanida,
Xhanilda, Xhaniana, Xhaniona, Xhenana.
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Xhavid/e, -ja
Xhemil/e, -a
Xhemin/ë, -a
Xhemshit, -i
Xhenarin/ë, -a

(< ğāwid – благороден; щедър)
(< ар. ğamīl - хубава)
(< лат. geminus - близнак)
(< ар. ğemšid - oтличен)
(< итал. gennaio – януари; лат. ianuarius – месец
януари, наречен на името на Ianus - бог на вратите,
на началото и на годината)
Вариант: Genara.
Xhenet/ë, -a
(< перс., ар gännä - рай; тур. cennet)
Xheraldin/ë, -a (< итал. Geraldina - Джералдина)
Xhesik/ë, -a
(< произходът е спорен, но се смята, че идва от
ивр. iskah – бог е видял, бог гледа)
Xhevahir/e, -ja (вж. Xhevahir, -i)
Варианти: Hire, Hirushe, Xhyhere, Xhevahirta.
Xhezmi/e, -a
(< тур. cismi – материя)
Xhiseld/ë, -a
(< старонем. gisil – стрела + hildjo - битка: Giselhilda
- „бойна стрела”)
Варианти: Xhisela, Gisela, Gizela, Gizella.
Xhudi, -a
(< ивр. Yehudi – слава, прослава)
Xhumaj/e, -a
(< ар. ğuma – петъчна молитва; тур. cuma - петък)
Вариант: Xhumrija.

Y
Ylber/e, -ja
Ylldrit/ë, -a
Ylfet/e, -ja
Ylfi/e, -a
Yllhën/ë, -a
Yll/ë, -a
Yllk/ë, -a
Yllind/ë, -a
Yllmir/ë, -a
Yllndri, -a
Yllri, -a
Yllvjen/ë, -a
Yllvjos/ë, -a
Yllzan/ë, -a
Yvell/ë, -a

(< алб. ylber, -i - небесна дъга)
(< алб. yll - звезда + dritë - светлина)
(вж. Ylfet, -i)
(вж. Ylfet/e, -ja
)
(< алб. yll - + hënë – луна, месец)
(< алб. yll,-i - звезда )
(< алб. yllk/ë, -a - звездица)
(< алб. yll - звезда + lind – раждам се)
(< yll - звезда + i mirë - добър)
(< алб. yll - звезда + ndrin - свети, блести)
Варианти: Yllndrina, Yllndrisa, Yndrina, Yndrisa и др.
(< алб. yll - звезда + i ri - нова)
(< алб. yll - звезда + алб. vjen -идва)
Варианти: Ilvjena – обл. употреба.
(< алб. yll - звезда + Vjosë – р. Вьоса)
(< алб. yll – звезда + zanë - глас)
(< алб./обл. yvell, -i – бял имел; книж. форма е
veshtull, -i; използва се за медицински цели; в
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България се среща по-често в източната част на
страната)

Z
Zad/e, -ja
Zadrim/ë, -a

(< перс. zade - дете, дъщеря)
(< ср. „зад Дрина”: „зад Дрин, на другата страна на
Дрин” – област в северозападната част на Албания, в
долното течение на р. Дрин)
Zafir/e, -ja
(вж. Zafir, -i)
Вариант: Zafira.
Zagorit/ë, -a
(< алб. zagorit – жител на областта Загория в южна
Албания; Zagoria - „зад планината, оттатък планината”) В България - област За(д)горе.
Zaimin/ë, -a
(< илир. име)
Zairik/ë, -a
(< илир. име)
Zamir/ë, -a
(< алб., гег. диалект za e mirë – хубав глас)
Zamrak/ë, -a
(< zamrak, -u – сърце, средновековна форма)
Варианти: от обл. форма zemn/ë, -a – сърце се
образуват имената: Zemna, Zemnata, Zemnada,
Zamrada.
Zan/ë, -a
(< Zan/ë, -a - Зана: илирска богиня на девствената
природа, аналог на римската Diana, още от предримската епоха; нарича се още Orë, Perri, Lume,
Zërë)
Варианти: от арб. форма Zarazit се образуват
имената: Zëret, Zëreta, Zëren, Zërena, Zarazita. Др.
форми са Uazana и Uzana – от междум. ua + zanë.
Zanbardh/ë, -a (< алб. Zanë - Зана + e bardhë – бяла)
Zanmir/ë, -a
(< алб. Zanë - глас + i mirë - хубав)
Zanves/ë, -a
(< алб. Zanë - Зана + vesë - роса)
Zarife, -ja
(< ар. zarifä - елегантна, остроумна)
Zarist/ë, -a
(< илир. име)
Zatjet/ë, -a
(< алб./обл. zatjet/ë, -a – ръб, край, ъгъл)
Zbardhon/ë, -a (< алб. zbardhon – белее се)
Zdrit/ë, -a
(< алб. zdritet/в Косово - развиделява се, съмва се)
Zeki/e, -ia
(вж. Zeki, -u)
Zefin/ë, -a
(съкр. от Jozefina)
Zemrin/ë, -a
(< алб. zem/ër, -ra - сърце)
Варианти: Zemrita, Zemrida, Zemrisa.
Zemror/e, -ja
(< алб. zemër – сърце)
Варианти: Zemrina, Zemrita, Zemrida, Zemrisa и др.
Zerdel/ë, -a
(< перс. zerdeli, -a – вид кайсия)
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Zgjim/e, -ja
Ziafet/e, -ja
Zib/ë, -a
Zinaid/ë, -a
Zoic/ë, -a
Zoj/e, -a
Zorad/ë, -a
Zot/ë, -a
Zyhr/ë, -a
Zylfij/e, -a
Zymret/e, -ja

В някои крайща на България се използва думата
„зарзала”/”дзардзала”.
(вж. Zgjim, -i)
(< тур. ziyafet – „гости, празник”)
(< zībā – красива; украсена; разхубавена; тур. Ziba)
(< гр. Zeus – Зевс: „посветена на бог Зевс”)
(< гр. ζωή – живот; съществуване)
(< алб. zonj/ë, -a – госпожа; zonja Mari - дева
Мария)
(< илир.име)
(вж. Zoto)
Варианти: Zotja, Zotiana, Zotiona, Zotjona, Zotina.
(< перс. – звездна светлина, сияеща)
(< ар. zulfikar – смелост, смел)
Вариант: Zylyfe.
(< ар. zumurud – изумруд, смарагд, скъпоценен
камък; тур. Zümrüt)

Zh
Zhanet/ë, -a
Zhenis/ë, -a
Zhuljet/ë, -a

(< фр. Jeannettе)
(< фр. géni – гений)
(< фр. Juliette)
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Изследването далеч не изчерпва цялото богатство и
разнообразие от лични имена при албанците. То представлява опит
за представяне на най-разпространените имена с техния призход,
значение и варианти и може да бъде от полза на студентите в
специалността „Балканистика”, изучаващи албански език в СУ, ВТУ
и ПУ.
Отразени са в широка степен възможностите на албанския
език, вкл. и на диалектите, за образуване на лични имена. Подобно
явление има и в българската именна система, но в много по-малка
степен – Камен (< камък), Найден (< найден = намерен, с такова име
е
наричано
намерено
или
подхвърлено
дете),
Пламен (< пламък) и др. Синоним на Найден е името Обретен
(„придобит”, от старобълг.) Обрейко е вариант на Обретен. С
последните три имена е било наричано и новородено след смърт на
предишни деца, за да се смили съдбата.
На територията на нашата страна има все пак регионална
окраска в личните имена. Така, например, в някои райони на
югозападна България (Дупнишко, Кюстендилско) са характерни
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имената от м. род, завършващи на -е и -о, с ударение върху
последната сричка: Стойне, Кире, Бойне, Боре, Ване, Венцо, Петре,
Владе, Благе, Васе, Гоше, Мано, Мите/Митко, Коле, Красе, Гьоре,
Симе, Диме, Ристе, Коте – от Константин/Костадин и др.
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