
C 
c m буквата „це“ | (glazba) uhvatiti visoki ~  да 
взема горно „до“ 

cajg m teks nj евтин дочен плат 
cak uzvik щрак!, трак! 
caklen adj емайлиран 
caklina ž (na keramici) глеч; (zubna) емайл 
cakliti n емайлирам 
cakliti se povr блестя, святкам, искря 
cakn|a ž nj (recka, vezen zubac) фестон | mn ~e 
фестониране; na ~e фестониран 

cap uzvik цап 
capa ž kolok v. sapa 
capica ž bot (gljiva) златожълти корали, срън-
даци, реси, ръчички (Clavaria aurea) 

capin m sp (alpinistički) пикел 
capkati n капя, потраквам, трополя (за дъжд) 
car m император; (ruski, bugarski, srpski) цар | 

~u carevo кесаревото кесарю 
carev adj императорски, имперски 
carevanje sr царуване, управление на импе-
ратор 

carevati n управлявам като император, цару-
вам; fig доминирам 

carević m dem императорски син, принц; (ruski) 
царски син 

carevina ž империя 
carevna ž императорска дъщеря, принцеса 
carica ž императрица; (ruska) царица; fig кра-
лица 

caričin adj на императрица 
carić m ptica орехче, мушитрънче 
Carigrad m zemlj Цариград, Константинопол 
carin|a ž митница, мито | slobodno od ~e без 
мито, необмитяем; podložan ~i обмитяем; 
uvesti ~u na да обложа с мито, да обмитя; ~a 
na vrijednost мито върху стойност; prijaviti 
na ~i да декларирам; namirenje ~e (brod) 
внасяне на [всички дължими] митни сборо-
ве; roba je još na ~i стоката все още е на 
митницата; proći ~u да мина през митница-
та; zaštitna ~a защитно мито 

carinarnica ž митница 
carinik m митничар 
cariniti pr обмитявам, събирам мито; осво-
бождавам стоки от митницата 

carinsk|i adj митнически | ispuniti ~u deklara-
ciju да попълня митническа декларация; ~i 
pregled митническа проверка; obaviti ~e 
formalnosti да изпълня митническите фор-
малности; ~i prekršaj нарушение на мит-
ническите наредби 

carinjenje sr уреждане на митнически фор-

малности | imate li što za ~? имате ли нещо за 
деклариране 

carski' adj имперски; императорски 
carski'' adv имперски; fig разкошно, богато 
carstvo sr царство | životinjsko (biljno) живо-
тински (растително) царство 

ce-ce muha ž kukac муха цеце 
Cecilija ž Сесилия 
cedar m кедър 
cedrovina ž кедрова дървесина 
cedulj|a ž хартийка, бележка; (prepisivanje na 

ispitu) пищов | napiši mu ~u напиши (остави) 
му бележка 

ceh m pov гилдия, еснаф | član ~a занаятчия от 
същия еснаф; platiti ~ v. račun 

cehmajstor m pov еснафин 
cehovski adj pov еснафски, на гилдията | ~ dom 
седалището на гилдията 

cehovština ž prezir еснафщина 
ceker m nj пазарска чанта, торбичка 
cekin m стара венецианска/ турска монета 
celer m кервиз, целина 
celibat m безбрачие, целибат | čovjek u ~u 
човек, обрекъл се на безбрачие, целибатер 

celofan m целофан | u ~u увит в целофан 
celofanski adj целофанен 
celuloid m целулоид 
celuloidni adj целулоиден 
celuloz|a ž целулоза; trg дървесинна каша | 

tvornica ~e целулозна фабрика 
celulozn|i adj целулозен; от дървесинна каша | 

~o drvo дървесина за получаване на целу-
лоза; ~o vlakno целулозна нишка 

celzij m fiz | 35 stupnjeva ~a 35 градуса по 
Целзий 

cement m цимент | brzovežući ~ бързосъхнещ 
цимент 

cementara ž циментов завод, циментова фаб-
рика 

cementirati n циментирам 
cementni adj циментен, циментов 
cendrati n v. cmizdriti 
cent m fin цент (0,01 долар) 
centa ž центнер (мярка за тегло равна на100 кг)  
centar m център | zimski ~ зимен курорт; ~ 

grada центъра на град; hoteli u centru grada 
хотели в центъра на града; ići u ~ grada 
отивам в центъра 

centarfor m nog v. vođa navale 
centarhalf m nog v. srednji pomagač 
centimetar m сантиметър; (za krojenje) шива-
шки метър 


