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Притежателни местоимения
Дефиниция:Местоимения, които означават отношения на 

принадлежност (на кого принадлежи даден предмет)
Граматически особености:
-кратки форми – съвпадат с формите за дателен падеж на личните 

местоимения
-дълги форми – съвпадат с граматическите особености на 

прилагателните
възвратно притежателно местоимение -- с кратка форма & дълга 

форма
Граматически категории:
-род;
-число
-определеност – членуване
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Притежателни местоимения—
кратки форми

Лични местоимения       Притежателни Възвратно
именителни форми                     местоимения притежателно

местоимение

аз      ми
ти      ти
той         ♂му
тя           ♀й                                     СИ
то         ☺му
ние    ни
вие    ви
те      им
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Притежателни местоимения—
кратки и дълги форми

Лични                 Притежателни  местоимения 
        

               кратки форми           д ъ л г и  ф о р м и

                                         ♂         ♀              ☺            мн.ч.
аз    ми мой моя    мое       мои
ти     ти твой твоя    твое       твои
той           ♂му негов негова    негово    негови
тя              ♀й неин нейна    нейно      нейни                   

                
то            ☺му негов негова    негово    негови
ние     ни наш наша    наше       наши
вие     ви ваш ваша    ваше       ваши
те       им техен тяхна    тяхно      техни
                           СИ       СВОЙ СВОЯ     СВОЕ      СВОИ
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Притежателни местоимения—
член на дългите форми

Лични                                         Притежателни  местоимения с член 
        

       кратки                                          д ъ л г и  ф о р м и
              форми

                                ♂                            ♀              ☺                мн.ч.
аз    ми   мой-моя(т)      моята            моето      моите
ти     ти    твой-твоя(т)    твоята           твоето      твоите

той ♂    му   негов-неговия(т)       неговата       неговото       неговите

тя   ♀     й     неин-нейния(т)           нейната        нейното         нейните      
                             

то  ☺     му   негов-неговия(т)    неговата      неговото        неговите
ние    ни   наш-нашия(т)    нашата         нашето           нашите
вие    ви   ваш-вашия(т)    вашата         вашето           вашите
те          им   техен-техния(т)    тяхната        тяхното          техните
              СИ   СВОЙ-СВОЯ(Т)    СВОЯТА       СВОЕТО        СВОИТЕ
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Притежателни местоимения—
Примери 1

Аз имам братовчед. Братовчед ми е 
лекар. Моят братовчед е лекар.Аз 
често се обаждам на братовчед си. Аз 
често се обаждам на своя братовчед.

Ти имаш чичо. Чичо ти е инженер. Твоят 
чичо е инженер.Ти пишеш много писма 
на чичо си. Ти пишеш много писма на 
своя чичо.
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Притежателни местоимения—
Примери 2 

Той има сестра. Сестра му е фармацевтка. 
Неговата сестра е фармацевтка. Той помага 
на сестра си. Той помага на своята сестра.

Тя има леля. Леля й е юрист. Нейната леля е 
юрист.Тя иска съвет от леля си. Тя иска 
съвет от своята леля.

То има братче. Братчето му е бебе. Неговото 
братче е бебе.То често играе с братчето си. 
То често играе със своето братче.
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Притежателни местоимения—
Примери 3

Ние имаме приятели. Приятелите ни са 
българи.Нашите приятели са българи. Ние обичаме 
приятелите си. Ние обичаме своите приятели.

Вие имате колеги. Колегите ви са чужденци.Вашите 
колеги са чужденци.Вие уважавате колегите си. Вие 
уважавате своите колеги.

Те имат родители. Родителите им са зъболекари. 
Техните родители са зъболекари.Те се учат от 
родителите си. Те се учат от своите родители.
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