
СПИСЪК НА ИДИОМАТИЧНИ ИЗРАЗИ ЗА РАЗЛИЧНИТЕ 

НАЦИОНАЛНОСТИ НА БЪЛГАРСКИ И НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК С ТЯХНОТО 

ЗНАЧЕНИЕ 

 

ИЗРАЗИТЕ СА СЪБРАНИ КАТО ЧАСТ ОТ ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ ДМ 20/6 

ФИНАНСИРАН ОТ ФОНД НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 

 

 
Англичани  

(Talk/eat, etc.) For England (за Англия); - значение – (говоря/ям и т.н.) прекалено много 

An Englishman's home is his castle (Домът на англичанина е неговата крепост); 

значение – това, което се случва в частния дом или в личния живот на човек, е негова 

работа и не бива да се подлага на външна намеса. 

 

Гърци 

Beware of Greeks bearing gifts (пазете се от гърци, които носят подаръци); значение 

– Бъдете скептични към подаръци или проява на добрина от враговете си. (Изразът се 

отнася за троянския кон, подарък за троянците, от който се появяват гръцки войници и 

завладява Троя). 

Greek to me (сякаш ми говорят на гръцки); значение – не разбирам нещо  

The Greek calends (на гръцките календи; съответствие в български език – на куково 

лято); значение – никога, тъй като гърците не са използвали календи в летоброенето си 

 

Евреи 

Всеки евреин знае как е най-добре. 

Озърта се като обран евреин. 

По-добре евреин без брада, отколкото брада без евреин. 

 

Индийци/индианци 

Indian file (индийска/индианска нишка); значение – когато хората ходят в редица един 

след друг 

Indian giver (давам по индийски); значение – когато подарите нещо и след това си го 

поискате обратно 

Indian summer (индийско лято; съответствие в български език – циганско лято); 

значение – период на топло време към края на есента  
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Too many chiefs and not enough Indians (прекалено много вождове и не достатъчно 

индианци); значение – има твърде много ръководители и не достатъчно работници, 

които да се трудят ефективно 

 

Ирландци 

Get (one's) Irish up (ирландското се навдига в мен); значение – ядосвам се или ядосвам 

някого, ставам враждебен и раздразнителен  

Irish hint (ирландски намек); значение – директно изявление, нещо, казано в прав текст 

The luck of the Irish (късметът на ирландците); значение – изключителен късмет или 

щастие  

 

Испанци 

Spanish practices (испански практики), значение – неоторизирани методи на работа, 

които облагодетелстват тези, които ги следват 

Walk Spanish (да разходите някого по испански); значение – физически принуждавате 

някого да напусне дадено място или го уволнявате 

 

Китайци  

All the tea in China (всичкият чай в Китай); значение – безценно количество или 

стойност; нещо толкова голямо, че не може да бъде количествено определено. (Китай е 

исторически един от най-големите производители на чай в света). 

Chinese walls (китайски стени); значение – контролиращи информационни бариери, 

целящи да спрат потока от информация, с която може да бъде злоупотребено, особено 

във финансовите корпорации. 

Chinese whispers (китайски шепот); значение – когато се разказва една история от 

човек на човек, особено ако става въпрос за клюка или скандал, тя неизбежно се 

изкривява и преувеличава. 

Like Chinese arithmetic (като китайска аритметика); значение – нещо сложно и 

трудно за разбиране 

Slow boat to China (бавна лодка за Китай); значение – нещо, което е много бавно и 

отнема дълго време 

What's that got to do with the price of tea in China? (Какво общо има това с цената на 

чая в Китай?); значение – Реторичен въпрос, привличащ вниманието към неподходящо 

или несвързано изявление или предложение, направено от друг човек. 

 

Мексиканци 
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Mexican breakfast (мексиканска закуска); значение – цигара и чаша кафе или чаша 

вода  

Mexican overdrive (мексиканска ускоряваща предавка); значение – неутралната 

позиция на предавката, използвана при спускане по инерция 

Mexican standoff (мексиканско равенство); значение – Когато има застой в стратегията 

и нито една от страните не може да направи нищо, което да й гарантира победа  

 

Турци 

Young Turk (младотурчин); значение – млад човек, който е бунтар и трудно може да 

бъде контролиран в компания, екип или организация 

Кани се като турчин на сране; значение – много мисли, малко работи 

Кисел като турчин през рамазан; значение – много сърдит, ядосан 

Кръстен турчин; значение – християнин, но много лош, проклет човек 

По-голям турчин от ходжата; значение – човек, който се представя за по-важен 

отколкото е в действителност 

 

Французи 

French leave (тръгвам си по френски); значение – тръгвам си без да се обадя или без 

разрешение 

French letter (френско писмо); значение – презерватив  

If you'll pardon my French (извинете моя френски език); значение – извинение за 

използване на непристоен език 

 

Холандци  

Double Dutch; значение – нещо напълно неразбираемо  

Dutch auction (холандски търг); значение – нещо се променя, докато бъде прието от 

всички 

Dutch courage (холандски кураж); значение – безразсъдна смелост, породена от пиене 

на много алкохол. 

Dutch treat (холандска почерпка); значение – всеки плаща своя дял от сметката 

Dutch uncle (холандски чичо); значение – човек, който дава нежелани съвети 

Dutch wife (холандска съпруга); значение – дълга възглавница или бутилка за топла 

вода за затопляне на леглото 

Go Dutch (излизам по холандски); значение – сметката в ресторанта се дели по равно 
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Цигани 

Влашки циганин; значение – човек, който много лъже; лъжец 

Всяка циганка си хвали своите метли. 

Гледам се като сгоден циганин; значение – отделям голямо внимание на външността 

си, прекалено много се грижа за външния си вид 

Гътнала му се е циганката, та за това се хвали сам. 

Лъжа за девет цигани; значение – извънредно много, прекалено 

Лъже като дърта циганка (дърт циганин) 

Нарязвам се като мъртъв циганин; значение – много се напивам 

Треперя като дърт (гол) циганин; значение – силно, много треперя, обикновено от студ 

У циганин кисело мляко; значение – нещо, за което има най-малка вероятност да 

съществува някъде 

Умря тая циганка, що го хвалеше. 

Хубава работа, ама циганска. 

Циганя се – стискам се, не искам да платя 

 

Шотландци 

Scotch Mist (шотландска мъгла); значение – хумористичен израз за нещо, което е 

трудно да се намери или не съществува; нещо въображаемо  

 

Швейцарци 

More holes than Swiss cheese (има повече дупки, отколкото в швейцарско сирене); 

значение – нещо е незавършено; липсват му много части 
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