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ta vez i uzvik е?, е, и?; та 
ta pokaz zam ž тази 
tabak m tur v. arak 
tabakera ž табакера 
taban m табан, стъпало, долната част на ходи-

ло | batinanje po ~ima бой с пръчка по хо-
дилата; batinati po ~ima бия с пръчка по 
ходилата; ravnih ~a дюстабан, с плоско 
стъпало (ходило) 

tabela ž таблица 
tabelaran adj табличен 
tabernakul m katol табернакул, дарохранител-

ница в католически храм 
tabes m med табес, прогресивно линеене, отс-

лабване, изтощение, измършавяване, съх-
нене 

tabetičar m med табетик, страдащ от табес 
tabinja ž riba налим (Phycis spp.) | ~ mrkulja 

широкоперест налим (Phycis phycis); ~ bje-
lica брадата мерлуза (Phycis blennoides) 

tabla ž v. ploča; (čokolade) един шоколад 
tablet m v. milje 
tableta ž (lijek) таблетка, хапче 
tablica ž (ploča) табелка; (škriljevca) плоча; 

(popis) таблица 
tablo m kaz i fig жива картина 
tabor m лагер, стан, бивак | dignuti ~ да пост-

роя (да вдигна) лагер, да разпъна палатки 
(шатри); ~ bez šatora бивак 

taborište sr място за лагеруване 
tabornik m pov главнокомандващ, генерал 
taborovanje sr лагеруване | ~ u šatorima лаге-

руване на палатки; ~ bez šatora лагеруване 
на открито (на бивак) 

taborovati n лагерувам | ~ u šatorima лагеру-
вам на палатки; ~ bez šatora лагерувам на 
открито (на бивак) 

taborski adj лагерен 
tabu adj табу | biti ~ табу съм 
tabulator m табулатор (на пишеща машина, 

компютърна клавиатура) 
taburet m (hoklica) табуретка 
tac(n)a ž nj v. pladanj, plitica 
tačan adj v. točan 
tačka ž v. točka | fiz ~ ključanja (mržnjenja, 

topljenja) v. vrelište, ledište, talište 
tačke ž mn ръчна количка (с едно колело) 
tačno adv v. točno 
tačnost ž v. točnost 
taći pr v. taknuti 

tada adv тогава; в този (такъв) случай; (nato, 
zatim) после, след това 

tadašnji adj тогавашен 
tadašnjica ž тогавашното време, тогавашните 

дни 
taft m teks тафта (тънък и лъскав копринен 

или памучен плат) 
tahimetar m v. brzinomjer 
taj pokaz zam m този, тоя, (значение на опре-

деленост, превеждано на български с чле-
нувана форма); (spomenuti) (го-
ре)споменатия, настоящия | ~ isti същият; ~ 
i ~ еди кой си; na ~ isti način по същия на-
чин; nakon toga след това; toga radi заради 
(поради) това; po tom после, след това 

tajac m мълчание, тишина 
taj|an adj таен, секретен; потаен; (skrovit) 

скришен; скрит | ~ni savjetnik таен съвет-
ник; ~no pismo шифър, шифровано писмо, 
тайнопис; ~ne znanosti окултни науки; ~ni 
agent таен агент; ~ni sporazum тайно спо-
разумение 

tajanstven adj тайнствен, мистериозен 
tajanstveno adj тайнствено, мистериозен 
tajanstvenost ž тайнственост, мистериозност 
tajen pp стаяван, притаен; прикриван 
tajenje sr таене, пазене на тайна; спотайване, 

потискане; премълчаване, затаяване; (sklo-
nost tajenju) потайност 

tajfun m тайфун 
tajga ž zemlj тайга 
tajiti pr тая, пазя тайна; спотайвам, потискам; 

(kriti) крия; не издавам; (namjeru itd.) прик-
ривам; (zabašuriti) потулвам 

Tajland m zemlj Тайланд 
tajlandski adj zemlj тайландски 
Tajlanđanin m тайландец 
tajm-aut m sp тайм аут, прекъсване, пауза, 

почивка 
tajn|a ž тайна; мистерия; секрет | upućen u ~u 

посветен; odgonetnuti ~u разгадавам тайна, 
разплитам загадка; izbrbljati (izlanuti) ~u 
издавам тайна, изпускам се, ял съм кокоши 
крак; čuvati ~u пазя тайна; vjerno čuva ~u 
ревностно пазя тайна 

tajnica ž секретарка 
tajnički adj секретарски 
tajnik m секретар 


