
 
 
 
 
 

СЕРТИФИКАТ ЗА  
ЛИЧНО И ФАМИЛНО ИМE 

№ 99/ 02.11.2012 г. 
Издава се на: 

ИИ  ВВ  АА  НН        КК  ОО  СС  ТТ  АА  ДД  ИИ  НН  ОО  ВВ      КК  УУ  ЦЦ  АА  РР  ОО  ВВ  
/роден на 4.02.1942 г. в гр. Бургас/ 

 

Онимът Иван е традиционно за българската антропонимна система лично име. 
Етимологически се свързва с еврейския преномен יוחנן (Йоáнан), който е съкратена форма на името 
-Според семантичния характер на изходните апелативи името се „превежда“ най .(Йехóанан) יהוחנן
често като „Бог е милостив“. Черковнославянският му вариант е формата Йоан, която става все 
по-популярна в именуването при българите. В България преноменът Иван заема втора позиция 
сред мъжките имена (след Георги). 

Антропонимът е популярен по целия свят. Сред етнолингвистичните му субкутурни онимни 
форми са Giovanni, Gianni (исп.); Gjon (алб.); Iancu/ Ion (рум.); Ieuan, Evan (уел.); Iok-hān (тайв.); 
Iван (укр.); Jaan, Jaak (ест.); Jan (дат.); Jan (пол.); Ján (словаш.); Jan (хол.); Jan (чеш.); Jan (шв.); 
Ján/ János (унг.); Janez (словен.); Janis (латв.); Jean (фр.); João (порт.); Johannes, Johann (нем.); 
John, Shawn (англ.); Jón (исл.); Jonas (лит.); Joван (срб.); Juan (исп.); Seán, Eóin (ирл.); Yahya 

(тур.); Ιωάννης', Γιάννης (гр.); Ιωан (черксл.); Иван (рус.); ヨハネ (яп.); שון (Шон); يى ح  ;(.араб) ي

요한 (кор.) и др. 

Всички хора, носещи името Иван, празнуват имен ден на 07 януари – Ивановден – един от 
най-почитаните празници в България. Отбелязва се в чест на Св. Йоан Кръстител (покровител на 
кумството и побратимството), който предрича идването на Исус Христос и извършва Свето 
кръщение (Богоявление) в река Йордан. Обредната символика на празника отрежда на всеки Иван 
мисията на (духовен, идеен) обединител, личност, която умее да сплотява, а не да разделя. 

Нумерологията твърди, че щастливото число на Иван е 9 /девет/ - числото на изцеряването, 
учението, окултните практики и хуманитарните дейности. Най-успешен ден от седмицата е вторник, 
а цветът, който носи късмет - червеният. 

 
Фамилният антропоним Куцаров се свърза с архаичното име или прякора Куцар от 

диалектната форма *куцар - „куц човек“. Като ЛИ преноменът е имал защитен характер: „Нека на 
име да е куц, та човекът да е здрав!“. Онимът Куцаров е най-разпространен в Карнобатско, 
Айтоско, Бургас, Шумен и в Силистренско. Деривационна паралелна антропонимна форма е 
Куцарски. 

Комбинацията ЛИ+ФИ Иван Куцаров може да бъде семиотично разтълкувана като „Куция, 
към когото Бог е милостив“. 
 
 
02.11.2012 г.                                                                                       Изготвил:…………………………………………. 

                                                                                                                                       /гл. ас. д-р Борян Янев/ 


