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ЧЕСТО ДОПУСКАНИ ГРАМАТИЧНИ, ПУНКТУАЦИОННИ, ЛЕКСИКАЛНИ И СТИЛИСТИЧНИ 

ГРЕШКИ В АДМИНИСТРАТИВНО-ДЕЛОВАТА СФЕРА НА ОБЩУВАНЕ 

(част 1) 

 

Настоящото изложение не коментира обичайните граматични, пунктуационни и стилистични 

норми, характерни за различните стилове в българския книжовен език, а правила, все по-често 

пренебрегвани в административно-деловата сфера на общуване. 

I. ЧЛЕНУВАНЕ НА ДУМИ ОТ МЪЖКИ РОД В ЕДИНСТВЕНО ЧИСЛО 

1. Правилото. 

Правилото е, че думите от мъжки род в единствено число се членуват с твърд (-ът) и мек (-ят) 

пълен определителен член или с кратък твърд (-а) и мек (-я) определителен член. 

Понякога грешно се смесва употребата на твърд и мек определителен член. Правилото е, че с 

мек член (-ят или -я) се членуват: 

• Съществителни имена, образувани с наставки -тел; -ар; - яр, които назовават лица и 

предмети, извършващи някакво действие: учител – учителят, учителя; двигател, лекар, 

огняр и др. 

• Съществителни имена, завършващи на -й: полицай – полицаят, полицая; герой – 

героят, героя и др. 

• Следните десет съществителни имена: ден, зет, цар, княз, сън, път, огън, кон, нокът, 

лакът. 

• Всички прилагателни имена в м.р. ед. ч.: силен – силният, силния и др. 

• Всички числителни редни имена в м.р. ед.ч.: втори – вторият, втория; пети – петият, 

петия и др. 

• Пълните форми на притежателните и възвратно притежателните местоимения: мой 

– моят, моя; твой – твоят, твоя; негов – неговият, неговия; свой – своят, своя и др. 

• Формите за м.р. ед.ч. на сегашно деятелно, минало свършено деятелно и минало 

страдателно причастие: четящ – четящият, четящия; чел – челият, челия; четен – 

четеният, четения и др. 

2. Използване на пълен и кратък определителен член. 

Правилата за употреба на пълен и кратък определителен член на думите от м.р. ед.ч. могат 

да се групират съобразно: 

2.1. Синтактичната служба на думите в изречението: 

(i) С пълен член (-ът, -ят) се членува: 

- подлогът в изречението (т.е. извършителят на действието); 

Служителят получи преписката. 

Адвокатът пое ангажимент. 

- определението на подлога; 

Дежурният служител получи преписката. 

Новият адвокат пое ангажимент. 

- приложението на подлога; 

Иванов, адвокатът на фирмата, получи решението. 

- съгласуваното определение към приложението на подлога. 
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Иванов, новият адвокат на фирмата, получи решението. 

Проверка при съмнение за употребата на пълен или кратък член на думата или 

словосъчетанието, част от която е тя, при горепосочените случаи се прави, като думата се 

замени с местоимението той. 

(ii) С пълен член се членуват още: 

- именната част на съставното именно сказуемо (това е съществително, 

прилагателно или числително име, което се свързва с форма на глаголи): съм, бивам, 

бъда, ставам, изглеждам, оказвам се, казвам се, наричам се, представлявам; 

Аз съм поръчителят на клиента. 

Той се оказа виновният за ситуацията. 

Виновникът ще бъде наказаният за случая. 

Адвокатът стана носителят на наградата. 

- съгласуваното определение на именната част на съставното именно сказуемо; 

Посетителят е (3л.ед.ч на „съм“) новият адвокат. 

- приложението на именната част на съставното именно сказуемо; 

Аз съм Иванов, адвокатът на фирмата. 

(iii) Кратък определителен член. 

Всички други части на изречението (допълнение, определение, обстоятелствено пояснение) 

се членуват с кратък (-а, -я) определителен член. При проверка за правилната употреба на 

членната форма, думата не се заменя с местоимението той, а с местоимението него (или с 

кратката форма – го). 

Адвокатът написа доклада си. (написа него, написа го) 

Следователя днес го няма. (него го няма, а не той го няма) 

Попитах Иванов, адвоката на фирмата. (попитах него) 

(iv) В! След предлог винаги се пише кратък член. 

Делото е заведено от адвоката. 

До съда се стига по установения ред. 

2.2. Употреба в изречение. 

(i) Названията на единствени по рода си институции или учреждения ВИНАГИ се 

членуват. 

Всички бяха поканени в Народното събрание. 

Проверката се реализира от Европейската централна банка.  

(ii) След предлог, винаги се използва кратка членна форма при названия на 

единствени по рода си институции или учреждения от м.р. 

Ще се явя във Върховния административен съд. 

Срещата е пред входа на Централния универсален магазин. 

НО: Върховният административен съд ще се произнесе. 

(iii) Съставни наименования, които се възприемат като уникални, т.е. като лични, не се 

членуват, защото се смятат за изконно определени и единични:  

Направих влог в Първа инвестиционна банка. (а не в Първата …) 

Приет съм в Нов български университет. (а не в Новия…) 
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2.3. С пълен член (-ът, -ят) се членуват заглавията на книги, филми, документи, ако са 

самостоятелно употребени и пред тях няма предлог. 

„Железният светилник”, „Беглецът”, но „Светлините на града” 

Ако тези заглавия са употребени в изречение, членуването им не зависи от синтактичната 

служба. 

Днес правихме анализ на „Изворът на белоногата” 

2.4. Собствените имена от м.р. ед.ч., чиято основна форма не е членувана, в изречение 

се членува с пълен или кратък определителен член в зависимост от синтактичната 

служба. 

Европейски съюз – нечленувана основна форма. 

Но: Европейският съюз (подлог) е обединение от…. 

Великобритания излезе от Европейския съюз. 

________________ 

 


