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Секция „Приложна  ономастика“ 
 

СЕРТИФИКАТ ЗА ЛИЧНО ИМЕ 

„ВАСИЛ“ 
 

Издава се на Васил Димитров Згуров, роден на 14. 04. 2009 г. в гр. Пловдив 

 

 
               Личният антропоним Васил е съкратена форма на по-старото черковно име Василий, 

което произлиза от старогръцкото съществително нарицателно βασιλευς (крал, цар) или от 

прилагателното βασιλιος (царски, царствен). Най-честата съкратена форма за обръщение е 

Васко, по-рядко – Васе, Васо, Вас. Името е доста разпространено из цяла България – особено 

през 20-и век, когато заема устойчиво десето място сред най-предпочитаните преномени. 

Първото десетилетие на 21-и век бележи спад в избора му за именуване на нородените деца. 

Като представител на християнските имена преноменът „Васил“ се появяна на територията на 

страната ни основно като заменящ по-старите антропоними – Вълко, Вельо, Велико, Вуто – 

най-вероятно заради съвпадащата първа графема. В наши дни именуването с Васил много 

рядко се основава на значението на изходния апелатив, много по-често то има подновяваща 

функция на името на съответния прародител или роднина. 

               Всички хора, носещи името Васил, празнуват имен ден на 01 януари – Васильовден -  

на този ден християнството отбелязва деня на Св. Василий Велики (Св. Василий (330-379) бил 

роден в набожно християнско семейство. Получил много добро образование, бързо се издигнал 

до епископ на Цезарея и бил признат за един от най-известните теолози на времето си. Той е 

считан за един от създателите на източноправославната църква). В българската народна 

традиция освен Васильовден празникът е наричан още Сурваки, Сурва, Сурува. Сурвакари 

ходят по къщите и сурвакат стопаните за здраве и берекет. Тъй като Васильовден е и първият 

ден от новата година, се смята, че по време на своя живот всеки Васил носи в себе си силата и 

мисията да допринесе с нещо ново за света (в микро- или макроаспект), да даде начало на 

дадено начинание, да направи важно откритие или да стигне до фундаментална идея, която да 

реализира. 

 
              Номерологията твърди, че щастливото число на „Васил“ е 7. Това число му носи 

душевен комфорт, социалната реализация и хармонията. Най-успешен ден от седмицата е 

понеделник.  

 

             Фамилното име „Згуров“ идва от прилагателното σγουρος, което също е със 

старогръцки произход и означава „къдрав, къдрокос“. Комбинацията Васил Згуров може да 

тълкуваме етимологически като „къдрокосия цар“. 

 

 
21. 05. 2009 г.                                                                                   Изготвил: ............................................. 

                                                                                                                           гл. ас. д-р Борян Янев   


