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Лични местоимения

Дефиниция: Личните местоимения са думи, с които 
могат да се заместват названия на лица, предмети и 
други същини (неща).

Граматически категории:
- лице: първо / второ / трето;
- число; ед.ч. /  мн.ч.;
- род в 3-то лице: мъжки / женски /среден
- падеж:  именителен / винителен / дателен
Граматически особености:
-кратки форми – за трите падежа
-дълги форми – за винителен и дателен падеж
-възвратно лично местоимение – обща форма за винителен и 

дателен падеж
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Лични местоимения –
кратки и дълги форми

Именителен  падеж Винителен падеж Дателен падеж
(Nominativus)---  (Accusativus) ---                  (Dativus)---
субект/вършител               директен/пряк обект    индиректен/непряк обект
на действието  на действието  на действието

1л. ед. аз                              ме   / мене ми    / на мене
2л. ти                              те    / тебе ти     / на тебе

3л.  ♂ той                        го    /  него му    / на него

 ♀ тя                           я    / нея й       /  на нея

 ☺ то                         го    / него му     / на него
1л.  мн.  ние                           ни   / нас ни     / на нас
2л.           вие                           ви    / вас ви     / на вас
3л.           те                             ги     / тях им     / на тях

 СЕ   /    СЕБЕ СИ            СИ    /     НА СЕБЕ СИ
Pavlina Kancheva PhD. Associate Professor of Modern Bulgarian Language, Sofia 2016



  

Лични местоимения – 
кратки форми
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аз          ме ми

ти те ти

той го му

тя я           й 

то го му

ние ни ни

вие ви ви

те ги им



  

Лични местоимения –
Примери 1

Именителен  падеж   КОЙ?
Иван обича Мария. = Той обича Мария.
Мария обича Иван. = Тя обича Иван.
Иван и Мария се обичат. Те се обичат.

Винителен падеж   КОГО?
Мария кани Иван на гости. = Мария кани него на гости = Мария го кани на гости.
Иван чака Мария на спирката. = Иван чака нея на спирката. = Иван я чака на

           спирката.
Ще потърсим Иван и Мария. = Ще потърсим тях. = Ще ги потърсим.

               Дателен падеж  НА КОГО?
Мария изпраща писмо на Иван = Мария изпраща писмо на него = Мария

му изпраща писмо.
Иван подарява цветя на Мария.= Иван подарява цветя на нея. = Иван 

         й подарява цветя.
Да се обадим на Иван и Мария. = Да се обадим на тях.= Да им се обадим.
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Лични местоимения –
Примери 2

Възвратно лично местоимение

Аз се мия. = Аз мия себе си.

Ти се обличаш. = Ти обличаш себе си

Той се храни. = Той храни себе си

Ние се извиняваме. = Ние извиняваме себе си.

Те се представят. = Те представят себе си.

Аз си говоря. = Аз говоря на себе си.

Ти си шиеш рокля. Ти шиеш рокля на себе си.

Той си вярва. Той вярва на себе си.

Тя се сърди на себе си.

Те се ядосват на себе си.

Pavlina Kancheva PhD. Associate Professor of Modern Bulgarian Language, Sofia 2016



  

КРАЙ

kantscheva@yahoo.com

                 GSM: +359 898 39 87 59

                             Sofia 2016

mailto:kantscheva@yahoo.com

	Slide 1
	Лични местоимения
	Лични местоимения – кратки и дълги форми
	Лични местоимения – кратки форми Pavlina Kancheva PhD. Associate Professor of Modern Bulgarian Language, Sofia 2016
	Лични местоимения – Примери 1
	Лични местоимения – Примери 2
	КРАЙ

