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В работата са разгледани синтактичните конструкции от два елемента, в които 
главен елемент е прилагателно име, а подчинен – съществително име. Направено 
е формално описание на тези прости групи според приетите в нормативната гра-
матика принципи, като са разгледани различните типове групи с оглед на конота-
цията и акомодацията. Акцентът в изследването са процесите на синтактична ако-
модация, които позволяват да се опишат механизмите на свързването на прилага-
телните и съществителните в правилна синтактична конструкция с главен член 
прилагателно име. 
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The article discusses simple syntactic groups formed by a head adjective and a sub-

ordinate noun in Bulgarian. The author proposes a formal description of these groups 
within the framework of normative grammar. The study is focused on the processes of 
syntactic accommodation that describe the formation of grammatical constructions 
consisting of a head adjective and a subordinate noun. 
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Работата разглежда синтактичните конструкции от два елемента, в ко-
ито главен член е прилагателно име, а подчинен член е съществително 
име, като целта е формалното описание на тези конструкции, базирано на 
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основните постулати, приети в нормативната граматика (вж. Анотация/ 
Anotatsiya 2017, Малджиева/Maldzieva 2018, Станчева и др./Stancheva et al. 
2017, Станчева/Stancheva 2020б). 

За целите на синтактичното описание се използват понятията синтак-
тична конотация и синтактична акомодация. Синтактичната конотация е 
явление, при което една синтактична единица изисква наличието на друга 
синтактична единца, за да бъде изказването пълно и неелиптично (срв. Аз 
изглеждам добре; Той се оказа виновен и *аз изглеждам, *той се оказа). 
Акцент в изследването се поставя върху синтактичната акомодация – гра-
матичното въздействие на една синтактична единица (в случая – прилага-
телното име) върху друга синтактична единица (съществителното име) 
при тяхното свързване в проста група, или синтактична конструкция от 
два члена, в която е налице подчинителна връзка. Това позволява да се 
опишат структурните правила, според които прилагателното и съществи-
телното име се свързват в правилна синтактична конструкция. При син-
тактичната акомодация в простата група се различават два члена – акомо-
диращ (главен) член и акомодиран (подчинен) член (вж. Karolak 1972, Sa-
loni, Świdziński 1985).  

Типичната употреба на прилагателните имена в българския език е в 
рамките на прости групи със съществително име, като в тези групи същес-
твителното име е главен член, а прилагателното е подчинен член. Главни-
ят член е акомодиращ член и в резултат на акомодацията подчиненият 
член прилагателно име се акомодира морфологично по категориите род и 
число към главния член съществително, което изисква форми за род и чис-
ло на прилагателното, идентични със своите: добър човек, красива жена, 
палаво дете, достойни хора и т.н. Макар и по-рядко, са налице употреби, 
при които прилагателното не е елемент от проста група със съществително 
име, но въпреки това се акомодира по род и число от съществително име в 
рамките на изречението. В изречението Иванов се оказа виновен. прилага-
телното виновен е подчинен член в проста група с главен член глагол се 
оказа, но се акомодира по род и число със съществителното Иванов, с кое-
то не влиза непосредствено в рамките на проста група. Това е пример за 
синтактична акомодация, при която акомодиращият член е извън рамките 
на простата група, в която се намира акомодираният член. 

Независимо дали прилагателното е част от проста група с главен член 
съществително име, или съществителното е извън групата, прилагателното 
име е акомодиран член при категориите род и число с акомодиращ член 
съществително име. 

От своя страна самото прилагателно име може да конституира като 
главен член прости групи с подчинен член друго съществително име, при-
лагателно име, предлог, наречие, напр.: разкриващ истината, виновен за 
провала, изглеждащ уплашен, леко усмихнат и т.н. 
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Във всички случаи прилагателното, което е главен член на проста гру-
па, в рамките на изречението винаги участва в повече от една група –  
напр. в пиещ лекарства човек съществителното човек е главен член на 
група с подчинен член пиещ, а от своя страна пиещ е главен член на група 
с подчинен член лекарства. Групите с главен член прилагателно име и 
подчинен член съществително име заслужават интерес и поради това, че 
винаги са част от по-големи синтактични структури, в които прилагател-
ното име е едновременно подчинен член на група (обикновено със същес-
твително име) и винаги акомодиран от съществително име член, и главен 
член на група с друго съществително име, което може да конотира и спря-
мо което може да бъде акомодиращ член.1 
 
I. Обща характеристика на простите групи A → N с главен член при-
лагателно име (A) и подчинен член съществително име (N) 

От гледна точка на възможността да конституират прости групи с под-
чинен член съществително име прилагателните имена в българския кни-
жовен език могат да се разделят в две големи множества.  

- Прилагателни, които не се свързват със съществителни имена като 
главен член на прости синтактични групи 

Тук се отнасят огромната част от същинските прилагателни имена, 
прилагателните местоимения (мой, ми, твой, ти, някой, какъв и др.), при-
лагателните числителни и част от глаголните прилагателни. Всички тези 
прилагателни участват в групи със съществителни имена, но само като 
подчинен и акомодиран член (хубава девойка, брат ми, втора степен, 
заспал човек, обичана жена, чут разговор и т.н.).  

- Прилагателни, които конституират прости синтактични групи със 
съществителни имена 

1. Състав на групите A → N  
Главен член са два типа прилагателни – същински прилагателни име-

на, които са сравнително малък брой (нужен, полезен, верен, известен и 
др.), и основно глаголни прилагателни (причастия) – миналото свършено 
деятелно причастие, сегашното деятелно причастие и миналото страдател-
но причастие: известните ни (условия)2, установяващо причините (разс-
ледване), затруднилата победата (обстановка), обичащ четенето (уче-
ник), препоръчаните ми (книги), чувстващият се глупак (Иван) и др. 

Съществителните, които са подчинен член на групите, също са две 
подгрупи – същински съществителни и съществителни местоимения, като 
съществителните местоимения също могат да се поделят на подгрупи – 
съществителни местоимения като това, онова, всичко, нищо, нещо и др., 
както и такива, които имат отделни форми за неконгруентна група3, като 
мене, тебе, него, нея, нас, вас, тях, ме, те, я, го, ни, ви, ги; себе си, кого, 
когото, някого, никого; ми, ти, му, ѝ, ни, ви, им, си, кому, комуто. В зави-
симост от свързването със съответните подгрупи съществителни са налице 
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определени ограничения за глаголните прилагателни – напр. глаголни 
прилагателни, представляващи минали страдателни причастия, не образу-
ват като конституиращ член групи със същински съществителни и същес-
твителните местоимения мене, тебе, него, нея и под. (*купен него; *даден 
книги и т.н.), но могат да образуват групи със съществителните местоиме-
ния ми, ти, му, ѝ, ни, ви, им и др.: купената му (тетрадка), дадените ни 
(обещания). Същинските прилагателни конституират групи само със съ-
ществителните местоимения ми, ти, му, ѝ, ни, ви, им (напр. нужната ми 
(подкрепа)). 

От главния член зависи и това, дали той може да образува повече от 
една проста група със съществително име като подчинен член. Част от 
прилагателните конституират групи само с едно съществително като под-
чинен член – дадена ми (книга), чуващите песента (деца), нищо неподози-
ращата (Мария), а други прилагателни образуват едновременно две прос-
ти групи със съществително име – (жена), говореща ми небивалици; (чове-
кът), разказал му това; (действията), разкриващи ни го ясно. 

Причастията, както прилагателните имена, имат категориите число, 
род и членуване, но те имат и глаголни особености. Възможността причас-
тието да е конституиращият елемент на прости синтактични групи с под-
чинен член съществително име, е обусловена от глаголната им природа и 
тя е причината за реализация на синтактични структури, които са специ-
фични за причастията и ги отличават от останалите прилагателни. 

При образуване на причастие от личен глагол винаги една от възмож-
ностите за образуване на група със съществително име е блокирана – това 
е конгруентната група. Нито едно причастие не селектира съществителни, 
които са част от конгруентна група, т.е. свързване със съществителни в 
конгруентна група е една от характеристиките на глагола, която не се за-
пазва при причастията. Затова причастията не могат да бъдат главен член 
на групи със съществителните местоимения с форма за конгруентна група 
аз, ти, той, тя, то, ние, вие и те.  

Но глаголните прилагателни като главен член образуват групи със съ-
ществителни имена извън конгруентната група. Това, дали едно причастие 
може да селектира съществително име като подчинен член в групата, за-
виси на първо място от глагола, от който е образувано – т.е. дали този гла-
гол селектира съществителни имена извън конгруентната група и колко и 
какви съществителни имена селектира той. На второ място е съществено 
дали причастието запазва селективните характеристики на изходния гла-
гол. Залогът – една глаголна категория, която се отнася и до причастията, 
предопределя: а) функцията на прилагателното причастие на главен или 
подчинен член в дадена проста синтактична конструкция със съществи-
телно име и б) възможността причастието да запазва синтактичните и се-
лективните характеристики на изходния глагол. Миналото свършено и 
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сегашното деятелно причастие запазват тези характеристики и селектират 
същите съществителни имена като изходния глагол. 

Срв. напр. чувам/чуя песента и чуващия(т) песента, чулия(т) песента 
(A → N); 

забелязвам/забележа някого и забелязващ някого, забелязал някого 
(човек);  

завиждам на някого, завиждам му и завиждащ му (приятел).  
При миналото страдателно причастие селектираната от изходния гла-

гол позиция за съществително име извън конгруентната група е блокирана 
в резултат от залоговата трансформация и тези причастия не могат да об-
разуват групи със същински съществителни и със съществителни местои-
мения като мене (ме), тебе (те), него(го), нея (я), някого, никого и др.  

Срв. напр. Ще забележиш него, но *забелязан го. 
При тази трансформация съществителното име, с което глаголът обра-

зува проста група, се превръща в конституиращ член на групата с прилага-
телно, а прилагателното – страдателното причастие – заема позицията на 
подчинен (и акомодиран) член. 

Срв. напр. чуя песента и чутата песен (N → A) 
Това ограничение не се отнася за причастията като главен член на гру-

пи със съществителни местоимения като ми, ти, му, ѝ, ни, ви, им, кому и 
др. Всички причастия, образувани от изходни глаголи, селектиращи тези 
съществителни местоимения, също могат да образуват групи с тях.  

Срв. напр. купувам му книги и (бащата), купуващ му книги; (бащата), 
купувал му книги; (книги), купувани му от баща му. 

2. Конотация и акомодация в групите A → N  
По отношение на конотацията (k) можем да разделим групите на две 

части – такива, в които съществителното е конотиран член A → N (+k), и 
такива, в които съществителното е неконотиран член A → N (-k).  

По отношение на акомодацията (a), групите A → N също могат да се 
поделят на две части – такива, в които прилагателното име е акомодиращ 
член, а съществителното име е акомодиран член A → N (+a), и такива, в 
които няма процеси на акомодация от главния към подчинения член A → 
N (-a). Акомодационните процеси в групите с главен член прилагателно 
име са свързани със състава на групите. Акомодацията зависи от особе-
ности на главния член, за който някои категории са селективни, а също и 
от морфологичните особености на подчинения член.  

При едновременно отчитане на конотацията и акомодацията простите 
групи с главен член прилагателно и подчинен член съществително име 
представляват три типа и формално могат да се представят със следните 
три схеми: 

A → N (+k, +a) – в тези групи съществителното е конотиран и акомо-
диран от прилагателното член; 
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A → N (+k, -a) – в тези групи съществителното е конотиран от прила-
гателното член, но не се акомодира; 

A → N (-k, -a) – в тези групи съществителното е неконотиран и неако-
модиран член. 

Групи, в които съществителното е неконотиран, но акомодиран член, 
не се реализират. 
 
II. Формално описание на простите групи с главен член прилагателно 
име и подчинен член съществително име  

Трите посочени по-горе типа синтактични структури ще бъдат предс-
тавени последователно, като за всяка от структурите се описват съставни-
те елементи и акомодационните процеси в тях, както и словоредните им 
особености. 

1. A → N (+k, +a) 
Това са прости групи с главен член прилагателно А и подчинен член 

съществително N, в които съществително име е конотиран (+k) и акомо-
диран член (+a). Акомодационните процеси зависят от състава на групата 
– от особеностите както на главния, така и на подчинения член. И видът на 
акомодацията в прости групи с различни конституиращи елементи също е 
различен. Затова се налага едно последващо деление на групите A → N 
(+k, +a) на няколко подгрупи. 

1.1. A → Nму (+k, +a) 
A → Nго (+k, +a) 
Това са прости групи с главен член прилагателно име и подчинен ко-

нотиран и акомодиран член съществително местоимение, което е местои-
мение с форма за неконгруентна група, различна от основната форма – 
като мене, ме, тебе, те, нея, я, някого, никого, себе си, ми, ти, му, си, се и 
т.н. 

Тъй като съществителните местоимения аз, ти, той, тя, то, ние, вие, 
те, кой, някой и никой имат два типа форми за неконгруентни групи, тези 
съществителни ще бъдат условно обозначени с названията ГО-съществи-
телни местоимения (Nго) и МУ-съществителни местоимения (Nму). И двете 
групи са затворен клас, т.е. състоят се от краен брой елементи. МУ-съ-
ществителните местоимения са: ми, ти, му, ѝ, ни, ви, им, кому, комуто и 
си. ГО-съществителните местоимения са: мен(е), теб(е), него, нея, нас, 
вас, тях, себе си4 и съответните им кратки форми: ме, те, го, я, ни, ви, ги, 
се; някого, никого, кого и когото. 

Докато същинските прилагателни могат да образуват групи само с 
МУ-съществителни местоимения, глаголните прилагателни (причастията) 
могат да се свързват и с двата типа съществителни местоимения. Това 
зависи от глагола, от който е образувано причастието, и от залога. По от-
ношение на селективните си характеристики глаголите се поделят в три 
основни групи – глаголи, които се свързват с ГО-съществителни местои-
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мения (виждам него, чувам я, ревнувам те); глаголи, които се свързват с 
МУ-съществителни местоимения (завиждам ти, карам му се, осланям ѝ 
се, изплъзвам им се), и глаголи, които се свързват и с двата типа съществи-
телни местоимения и конституират повече от една проста синтактична 
група със съществително (давам ти го, показвам ѝ нея, купувам ви ги) (вж. 
Станчева/Stancheva 2020а).  

1.1.1.1. A → Nму (+k, +a) 
Това са прости групи, в които главният член прилагателно селектира 

МУ-съществителни местоимения и те са конотиран и акомодиран член. В 
тези групи главен член са същински прилагателни и глаголни прилагател-
ни, а подчинен член са кратките форми на съществителните местоимения 
за неконгруентна група ми, ти, му, ѝ, ни, ви, им и си и формите кому и 
комуто5. 

1.1.1.1. Същинските прилагателните, които са конституиращ член на 
тези групи, са ограничен брой: верен, предан, доверен, излишен, полезен, 
нужен, необходим, потребен, подобен, присъщ и др. Те не образуват група 
със съществителното местоимение си. Групите, които те образуват с МУ-
съществителни местоимения, като нужната ми (подкрепа), полезен им 
(опит), известната му (причина), необходимите ни (пари) и под., са един-
ствените прости синтактични групи, в които същинско прилагателно се-
лектира подчинен член съществително име. 

1.1.1.2. Групите с главен член глаголно прилагателно (причастие) са 
доста по-разнообразни като състав и по-често използвани.  

Напр. вярващ им (приятел), отиващ ѝ (тоалет), подхождащи си (дре-
хи), караща му се (майка), повярвал му (човек), завидял ми (колега), пове-
рената ни (задача), познатото ви (изискване), препоръчван ѝ (учебник), 
предписаното му (лекарство), прехвърлен им (имот), изпратен комуто е 
нужно (документ) и др. 

И трите типа причастия – сегашно деятелно причастие, минало свър-
шено деятелно причастие и минало страдателно причастие, могат да бъдат 
конституиращ член на групите с МУ-съществителни местоимения. Единс-
твеното изискване е изходният глагол да селектира МУ-съществителни 
местоимения.  

Тези синтактични групи са синонимни на синтактични конструкции, в 
които са налице две прости групи: проста група с главен член прилагател-
но и подчинен член предлог на и проста група с предлог на и съществи-
телните местоимения мене, тебе, него, нея, и т.н., срв. предписаното ти 
лекарство – предписаното на тебе лекарство, изпратеното му писмо – 
изпратеното на него писмо. 

Кратката форма си на възвратното местоимение себе си (която се се-
лектира само от глаголните прилагателни) също е в групата на МУ-
съществителните местоимения – срв. вярващ на някого, вярващ му, вярващ 
си и т.н. Възможността за алтернация с друго МУ-съществително се из-
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ползва като тест за определянето на си като МУ-съществително местоиме-
ние. Това различава тези групи от конструкциите, при които си представ-
лява част от глаголната форма, напр. въобразявам си, спомням си, и съот-
ветно от причастието въобразяващ си, спомнящ си. Причастията, при кои-
то си е част от лексемата, не могат да бъдат конституиращ член в групи с 
МУ-съществителни местоимения, защото наличието на си в състава на 
причастието е знак, че позицията за МУ-съществително име е блокирана. 
Конституиращ член обаче могат да бъдат причастия, образувани от глаго-
ли, в състава на които има се – усмихваща ми се, изплъзнал ми се и т.н. 

1.1.2. A → Nго (+k, +a) 
Това са прости групи, в които главният член прилагателно име консти-

туира група с подчинен член ГО-съществително местоимение, което е 
конотиран и акомодиран член. Подчинен член в групите са следните лек-
семи: мен(е), теб(е), него, нея, нас, вас, тях, себе си и съответните им 
кратки форми: ме, те, го, я, ни, ви, ги, се; някого, никого, кого и когото6. 
Групата на ГО-съществителните местоимения също е затворен клас. 

Главен член на тези групи са само глаголните прилагателни – причас-
тията. В позиция на главен член тук могат да бъдат само деятелните при-
частия – минало свършено и сегашно, и то образувани от глаголи, които 
селектират ГО-съществителни местоимения. 

Срв. напр. срещам/срещна някого – срещащ някого, срещнал някого.  
Двете деятелни причастия „наследяват“ селективните характеристики 

на изходния глагол, докато при миналото страдателно причастие в резул-
тат на залоговата трансфомация позицията за ГО-съществително е блоки-
рана и тези причастия не могат да образуват групи с ГО-съществителни 
местоимения. 

Напр.: гледащият мене (служител), търсеща тебе (жена), познаващи 
нас (колеги), намерил ги (служител), плашещото ме (събитие), забелязал 
ви (полицай), отблъснал ги (противник), непознаващ никого (човек), пи-
таща когото срещне (учителка), спомнил си я (свидетел) и т.н.  

И тук разглеждаме кратката форма се като акомодиран член само ако 
може да се направи алтернация с друго ГО-съществително местоимение. 
Срв. напр. убеждаващ някого, убеждаващ себе си, убеждаващ го и убеж-
даващ се.  

Причастията, при които се е част от лексемата, не могат да бъдат конс-
титуиращ член в групи с ГО-съществителни местоимения, защото наличи-
ето на се в състава на причастието е знак, че позицията за ГО-съществи-
телно е блокирана – усмихващ се, смеещ се, каращ се, доверяващ се. 

Тук обаче конституиращ член може да са причастия, образувани от 
глаголи с частица си в състава на лексемата като въобразявам си, спомням 
си и под.: въобразяващ си го, спомнящ си нея. 

Прилагателните имена могат да конституират и групи, в които те се 
явяват главен член на две групи едновременно, т.е. конотират като подчи-
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нен член две съществителни едновременно. Главен член на такива групи 
са глаголните прилагателни, образувани от глаголи, конотиращи две съ-
ществителни имена извън конгруентната група. 

Срв.: Родителите им купуват облекло. – купуващите им облекло (ро-
дители); Иван ми разказа приказка – разказалият ми приказка (Иван). 

Когато и двете съществителни имена са съществителни местоимения с 
форми за неконгруентна група, едното съществително е ГО-съществител-
но местоимение, а другото – МУ-съществително местоимение: купуващи-
те им го (родители), разказалият ми я (Иван). И двете съществителни 
местоимения тук са акомодиран член, като акомодиращият член е прила-
гателното. 

В групи с ГО- и МУ-съществителни местоимения конституиращ член 
са само глаголни прилагателни, тъй като същинските прилагателни не 
селектират ГО-съществителни. По същата причина главен член в тези гру-
пи са само деятелните причастия – сегашни и минали свършени, образува-
ни от глаголи, които селектират и двата вида съществителни: давам, купу-
вам, препоръчвам и мн. др.: представящ им някого (колега), препоръчващ 
ми нея (приятел), купилото си го (дете), даващата им го (учителка), до-
неслото ми ги (нещастие) и др. 
В синтактични конструкции, при които главният член конотира две съ-
ществителни имена, едното от които е МУ-съществително местоимение, а 
другото е същинско съществително или съществително местоимение като 
това, онова, всичко и под., само МУ-съществителното се акомодира: да-
ващ ми обещания (служител), разрешилата му това (майка) и др. 

Акомодационни процеси в групите A → Nму (+k, +a) и A → Nго (+k, +a) 

Акомодацията на съществителното местоимение зависи от селектив-
ните характеристики на главния член и от морфологичните особености на 
местоимението. Главният член селектира точно определени форми на съ-
ществителните местоимения за съответната позиция и по този начин изби-
ра ГО- или МУ-съществително местоимение. Селектираните лексеми от 
диахронна гледна точка представляват падежни форми на местоименията 
и затова условно наричаме акомодацията на подчинения член към главния 
акомодация по падеж, макар че категорията падеж не е характерна за 
именната система на съвременния българския език. Само при част от мес-
тоименията са запазени отделни падежни форми и затова акомодацията по 
падеж е доста ограничена. Тук приемаме, че падежните форми на личните 
местоимения са граматикализирани лексеми, които принадлежат към кла-
са на съществителните имена в нашата класификация. 

Понятието падеж тук се използва оперативно – с цел да се опише про-
цесът на акомодация в прости групи с подчинен член съществителни мес-
тоимения, които имат форми за неконгруентна група. Акомодацията по 
падеж е морфологична акомодация и се изразява в това, че прилагателното 
селектира едното от двете съществителни местоимения за неконгруентна 
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група, съответно ГО- или МУ-съществително местоимение. Затова такава 
акомодация не е налице в групите с подчинен член съществителни место-
имения, които нямат специални форми за неконгруентна група (напр. 
виждащ това, разказал онова и т.н.). 

В групите с подчинен член никого, освен акомодацията по падеж, е на-
лице и акомодация по статус, тъй като прилагателни в положителна форма 
не селектират това съществително: *виждащ никого, *забелязал никого. 
Само прилагателни, образувани в морфемата не-, конституират групи с 
подчинен член никого: невиждащ никого, незабелязалите никого, непозна-
ваща никого и т.н. 

Словоредни особености на групите с ГО- и МУ-съществителни место-
имения 

Словоредът зависи от състава на групите и по-конкретно от подчине-
ния член. При подчинен член съществително местоимение в кратка форма 
е възможен само словоред с препозиция на прилагателното (търсещ я, 
подкрепил ме, помагащ ми, вярващи им, необходим му), а в групите с оста-
налите съществителни местоимения са възможни и двата типа словоред – 
мене гледащ и гледащ мене; непознаващ никого и никого непознаващ. 

При причастията с частицата си в състава ГО-съществителното место-
имение не може да попада между причастието и частицата си и винаги е в 
постпозиция спрямо прилагателното: въобразяващ си го, представящ си я, 
представящ си нея.  

При причастията с частицата се в състава МУ-съществителните место-
имения се разполагат между причастието и частицата се: изплъзнал ми се, 
доверяващи му се. 

В синтактични конструкции, при които прилагателното образува ед-
новременно две групи – и с ГО-, и с МУ-съществително местоимение, 
МУ-съществителното предхожда ГО-съществителното: обясняващ ми го, 
подарил му я, представящ им него. Това се отнася и за случаите, когато 
прилагателното образува група с МУ-съществително и същинско същест-
вително или съществително местоимение като това, онова и под.: върнал 
му жеста, причинила ми това. 

1.2. A → N (+k, +a) 
Това са групи, в които прилагателното селектира същински съществи-

телни имена като подчинен конотиран и акомодиран член. Обикновено в 
простите групи с конституиращ член прилагателно и подчинен член съ-
щинско съществително име не са налице акомодационни процеси (те са 
представени в т. 2. и т. 3.). Но в сравнително малък брой случаи прилага-
телното е акомодиращ член при категориите число и членуване на акомо-
дираният член. 

Акомодацията по число е доста ограничена. Категорията число е се-
лективна за малка група причастия, които изискват форма за мн.ч. на съ-
ществителните. В това отношение причастията наследяват селективните  
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характеристики на изходните глаголи (събирам, колекционирам, бера, обе-
ра и под.): събиращ плодове, берящ ябълки, обрал ягодите, колекциониращ 
монети и др. 

Акомодацията по число се отнася до случаите, в които причастието се-
лектира съществително в мн.ч. и присъединяването му в ед.ч. е невъзможно. 

Срв. напр. берящ малини, но *берящ малина;  
обрал ягодите, но *обрал ягодата;  
колекциониращ марки, но *колекциониращ марка. 
Но тези причастия може да образуват групи със съществителни в ед.ч., 

когато такива съществителни нямат форма за мн.ч. или в ед.ч. имат друго 
значение – събиращ реколтата, събрал колекция, берящ магданоз, обрал 
сливата (‘дърво’). При присъединяване на съществително име в ед.ч. (дър-
во) ябълка, круша, слива и т.н. има акомодация по членуване, тъй като при-
частието селектира само членувани форми на тези съществителни в ед.ч. 

Акомодацията по членуване също е ограничена и обхваща две групи 
причастия, за които категорията членуване е селективна. И тук става дума 
за наследяване на селективните характеристики на изходните глаголи. 

Срв. напр. привършвам парите – привършващ парите (човек),  
играя тенис – игралото тенис (дете) и т.н.  
Наблюдават се два процеса на акомодация по членуване според селек-

тивните характеристики на причастията, които могат да се представят в 
две групи:  

- Причастия, които селектират само нечленувани съществителни 
имена – напр. танцуващ, трениращ, играещ, танцувал, тренирал, играл и 
под.: танцуващи валс, тренирал футбол, играещ тенис и др. 

- Причастия, селектиращи само членувани съществителни – напр. 
дописващ и дописвал, преписващ и преписал, обиращ, обирал и обрал: до-
писващ статията, преписал задачата, повторил опита, берящ сливата, 
обрал ягодите и др. 

В простите групи с главен член прилагателно и подчинен член същест-
вителното нищо се наблюдава и акомодация по статус. Формите на при-
частията, образувани без частица не-, не могат да образуват групи със съ-
ществителното нищо и затова то е подчинен член само в групи с прилага-
телно, образувано с морфема не- : 

неразбрал нищо (ученик), но *разбрал нищо (ученик) 
непожелалите нищо (клиенти), но *пожелалите нищо (клиенти). 
Можем да формулираме следното правило: формите на прилагателни-

те без морфема не- не могат да образуват групи със съществителното ни-
що, а също и със съществителното местоимение никого (в групите, в които 
има два процеса на акомодация – по падеж и по статус). Формите на при-
лагателните, образувани с морфема не-, се свързват в група с всички съ-
ществителни без ограничения – необичащ музиката, намеци, нещо, него, 
нищо, никого и т.н. (човек). 
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В групи, в които прилагателното конотира повече от едно съществи-
телно и едновременно образува повече от една проста група, е възможно 
да се наблюдават два типа акомодационни процеси – напр. в набралият ми 
цветя (градинар) има акомодация по падеж на ми и по число на цветя, 
защото категориите падеж и число са селективни за глаголното прилага-
телно набрал. В дължащ ми пари, оказал ѝ помощ, честитящ ми годиш-
нината има акомодация по падеж на МУ-съществителното местоимение и 
по членуване на същинското съществително. В недължащи ми нищо (хо-
ра) пък акомодацията е по падеж (ми) и по статус (нищо).  

В заключение може да се направят следните изводи за простите групи 
с главен член прилагателно и подчинен член съществително име – коноти-
ран и акомодиран. Тези групи се харакеризират с разнообразие по отно-
шение на състава си. Прилагателните като главен член са представители 
на различни подгрупи от класа на прилагателните – те могат да са същин-
ски прилагателни и глаголни прилагателни, като самите глаголни прилага-
телни са три вида причастия – сегашно деятелно, минало деятелно и мина-
ло страдателно причастие. Разнообразие е налице и при съществителните 
имена. Подчинен и акомодиран член в тези групи могат да са същинските 
съществителни имена и съществителните местоимения, които имат форми 
за неконгруентна група. Наблюдават се процеси на морфологична ако-
модация на подчинения член по падеж, число, членуване и статус, тъй 
като тези категории са селективни за прилагателното име – конституиращ 
член в групата. 

 
2. A → N (+k, -a) 

Това са прости групи с главен член прилагателно име и подчинен член 
съществително име, който e конотиран (+k), но не е акомодиран (-a) от 
главния член. Конституиращ член на тези групи са само глаголните прила-
гателни минало свършено и сегашно деятелно причастие, а подчинен член 
са същински съществителни имена и съществителни местоимения. За да 
могат да конституират тези групи, глаголните прилагателни трябва да са 
образувани от глаголи, които могат да образуват прости групи със същест-
вителни извън конгруентната група. Сегашните и миналите свършени дея-
телни причастия, образувани от тези глаголи, запазват селективните им 
характиристики и затова могат да конституират групи със същите същест-
вителни имена. 

Тук попадат два типа прости групи с конституиращ член прилагателно 
име, които се различават по отношение на състава си и на синтактичните 
си особености. Първият тип конструкции са прости групи от типа на: отк-
рил приликите (човек), приелата назначението (служителка), преживе-
лите кризата (граждани), носеща шапки (дама), търсещ основания (ад-
вокат), гледащо филми (дете), знаеща каквото трябва (майка), търсещ 
онова (приятел) и т.н.  
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Подчинен конотиран член на групите са същински съществителни и 
съществителни местоимения като това, онова, всичко, нещо, какво и под., 
които нямат специални форми за неконгруентна група. 

Това са най-многобройните реализации на групите с главен член при-
частие и подчинен член съществително в езика, защото на практика тук 
попадат всички минали свършени и сегашни деятелни причастия, образу-
вани от глаголи, които конституират прости групи със съществителни 
имена извън конгруентната група и за които нито членуването, нито чис-
лото са селективни категории. В тези групи не са налице процеси на ако-
модация на съществителното от прилагателното име: 

срв.: открил причина (писател) – открил причината (писател) – от-
крил причини (писател) – открил причините (писател). 

Множеството на прилагателните, които конституират тези групи, съв-
пада с множеството на прилагателните, които образуват групи с ГО-съ-
ществително местоимение. Но докато в тези групи има акомодация по па-
деж поради морфологичните особености на ГО-съществителните местои-
мения, тук няма процеси на морфологична акомодация.  

Обичайният словоред в групата е с препозиция на прилагателното, но е 
възможен и словоред с препозиция на съществителното, който е по-скоро 
маркиран. 

Вторият тип конструкции A → N (+k, -a) са от типа изглеждащ мъче-
ник, ставаща майка, почувствал се предател, оказали се победители и др. 

Тук главен член могат да бъдат само сегашни и минали свършени дея-
телни причастия, образувани от ограничена група глаголи – ставам, оказ-
вам се, чувствам се, изглеждам и др. Тези глаголи конотират подчинен 
член – съществително име, прилагателно име, наречие или предлог, който 
от своя страна образува група със съществително или прилагателно (из-
глеждам добряк, изглеждам добър, изглеждам добре, изглеждам като 
добряк, изглеждам като болен и т.н.). Тъй като деятелните причастия за-
пазват селективните и синтактични особености на изходните глаголи, те 
също конотират подчинени членове от различни морфологични класове 
(изглеждащ глупак, изглеждащ добър, изглеждащ добре, изглеждащ като 
добряк, изглеждащ като болен и т.н.).  

По отношение на състава си тези групи не са много разнообразни – 
главен член са ограничен брой глаголни прилагателни – изглеждащ, из-
глеждал, ставащ, станал, чувстващ се, (по)чувствал се, оказващ се, ока-
зал се и др., и неголям брой същински съществителни имена: оказващ се 
предател (човек), ставаща продавачка (девойка), чувстващи се виновници 
(хора), изглеждащ глупак (младеж) и др. 

Макар че родът и числото на прилагателното и на съществителното 
име в тези групи обикновено са идентични, главният член прилагателно 
име не е акомодиращ член по отношение на съществителното име. В тези 
конструкции обаче са налице процеси на акомодация – съществителното 
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име е акомодиран член, но акомодацията не е в рамките на разглежданата 
група, а извън нея.  

В синтактичната конструкция ...жена, изглеждаща победителка... са 
налице две прости групи – в първата главен член е съществителното жена, 
а подчинен член прилагателното изглеждаща, а втората проста група е с 
главен член прилагателното изглеждаща и подчинен член съществително-
то победителка. В рамките на първата група съществителното жена е ако-
модиращ член по отношение на прилагателното изглеждаща, което се ако-
модира морфологично по род и число с главния член. В рамките на втора-
та проста група няма акомодационни процеси от прилагателното главен 
член към съществителното победителка. Това съществително въпреки то-
ва е акомодиран член, макар и извън рамките на простата група с прилага-
телното, в която то е подчинен член. Съществителното жена се явява ако-
модиращ член както по отношение на прилагателното изглеждаща, така и 
по отношение на съществителното победителка, като селектира идентич-
ни със своите форми за род и число на победителка, без двете съществи-
телни да образуват помежду си проста група. Т.е. съществителното се явя-
ва акомодиращ член по категориите род и число както по отношение на 
прилагателното, така и по отношение на съществителното, което е подчи-
нен член в групата с прилагателното име: 

изглеждащия победител (мъж) – изглеждащата победителка (жена) 
станалия продавач (юноша) – станалата продавачка (девойка) 
чувстващ се герой (мъж) – чувстващи се герои (мъже) 
ставащ лекар (младеж) – ставащи лекари (младежи). 
Тези конструкции са пример за синтактична акомодация извън рамките 

на простата група, при която акомодиращият и акомодираният член не са 
членове на една проста група. Акомодацията по род в разглеждания тип 
конструкции е донякъде ограничена в съвременния книжовен език. Тя не е 
налице в случаите, когато съществителното име е само в м.р. – тогава то 
не се акомодира по род със съществителното от първата група: станалата 
хирург (жена), станалата аташе/председател (госпожа Иванова), чувст-
ваща се инвалид (девойка), оказалото се първенец (дете) и др. 

За разлика от другия тип групи със същинско съществително тук сло-
воредът на групата е фиксиран – прилагателното винаги е в препозиция. 
 
3. A → N (-k, -a) 

Главният член прилагателно име образува група с подчинения член 
съществително име, което е неконотиран (-k) и неакомодиран (-a) член. 
Тук главен член могат да бъдат същински прилагателни и всички глаголни 
прилагателни, като няма ограничение и по отношение на това дали изход-
ните глаголи образуват, или не образуват извънконгруентни групи със 
съществителни, тъй като тук съществителното не е конотиран член. За 
разлика от големия брой прилагателни, които могат да бъдат главен член  
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на групите, тук съществителните имена са много ограничена група – ве-
чер, сутрин, месец, година, час, секунда, минута и под.: спокоен сутрин, 
весел вечер, слушани часове, спящи месец, тъгуващ дни, тичащ минута, 
хвърчал секунди, очакван години, търпящ векове и т.н. 
 
Изводи 

Групите с главен член прилагателно и подчинен член съществително 
име представляват интерес със своето разнообразие. Това разнообразие се 
наблюдава по отношение на състава на тези групи: главен член са същин-
ски и глаголни прилагателни (причастия), а подчинен – същински същест-
вителни имена и съществителни местоимения, като самите съществителни 
местоимения също са различни видове. 

Групите A → N представляват интерес и по отношение на конотацията 
и акомодацията. Главният член прилагателно име образува групи със съ-
ществителни имена и като конотиран, и като неконотиран подчинен член. 
Конотираният член може да се акомодира или да бъде неакомодиран под-
чинен член, а неконотирантият член винаги е неакомодиран. 

За групите A → N е характерно разнообразие на акомодационните 
процеси. Акомодацията на подчинения член е морфологична и тя може да 
бъде по падеж, по число, по членуване и по статус. Акомодиращ член е 
прилагателното име, за което категориите падеж, число, членуване и ста-
тус са селективни категории. 

Причината за това разнообразие можем да потърсим в специфичната 
природа на причастията, тъй като конституиращият член на тези групи са 
основно причастията. Едновременното наличие на глаголни и именни осо-
бености при причастията дава възможност те редовно да присъединяват 
като подчинен член съществителни и обуславя разнообразните процеси на 
акомодация в тези групи. Избраният подход е подходящ за представянето 
на групите, защото разкрива именно тази специфика на глаголните прила-
гателни и позволява да се опишат системно и пълно възможните реализа-
ции на правилните синтактични конструкции, съставени от прилагателно 
име като главен член и съществително име като подчинен член, и техните 
особености. 

БЕЛЕЖКИ / NOTES 
1 Самостоятелна употреба на разглежданите групи има само при субстантива-

ция на прилагателното (напр. изпълняващият длъжността, водещ предаване и 
под.), но тогава прилагателното вече се отнася към класа на съществителните и 
затова такива групи следва да се разглеждат като групи от две съществителни 
имена.  

2 Във всички примери съществителното, което представлява главен член в 
групата с прилагателното, се поставя в скоби с цел да са улесни илюстрирането на 
разглеждана тук проста група с главен член прилагателно и подчинен член същес-
твително. 
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3 Конгруентна група е група от съществително и глагол, в която съществител-
ното заема позицията на подлог на изречението според терминологията на тради-
ционната граматика. Група извън конгруентната, или неконгруентна група озна-
чава всяка друга група, в която съществителното участва, и всяка заемана от него 
позиция, различна от позицията на подлог в изречението. 

4 Съществителните местоимения себе (се), се и си представляват форми за не-
конгруентна група и нямат съответни форми за конгруентна група. 

5 Тук биха попаднали също някому, никому и всекиму, които обаче не са 
включени в ОПР (2012) и затова не се разглеждат като част от книжовната норма, 
както и остарелите форми неи, нам, вам, тям, които могат да се открият в по-
стари текстове. Пълната форма на личното местоимение за м.р. ед.ч. нему присъс-
тва в словника на ОПР, но употребата ѝ в съвременния книжовен език е изключи-
телно рядка и затова тук нему не се включва в списъка на МУ-съществителните 
местоимения. 

6 В едно „ненормативно“ описание формите всекиго и еди-кого си също биха 
попаднали в списъка на ГО-съществителните, но тъй като не присъстват в слов-
ника на на ОПР (2012), не са включени тук. 
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