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Резюме: В статията се анализират синтактичните особености на българските и 
руските делови писма в съпоставителен план. Деловото писмо се разглежда като 
една от формите на епистоларния текст. Епистоларният диалогизиран монолог е 
анализиран на равнището на изречението. В изследваните писмeни текстове най-
висока фреквентност имат сложните съставни изречения. Откроени са сходствата 
и различията в подбора на синтактичните средства, които реализират стиловата 
специфика на българските и руските делови писма.  
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Abstract: The paper deals with the specific syntactic features of Russian and Bulgarian 
business letters in a contrastive perspective. Business letters are viewed as a kind of 
epistolary text. On the syntactic level they are studied as a type of written speech – epis-
tolary monologue with elements of a dialogue. The most frequently used phrases in 
Russian and Bulgarian letters are complex sentences. The author explores the choice of 
syntactic devices that are realisations of the stylistic specifics of business letters in Bul-
garian and Russian. 
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Контрастивният лингвостилистичен анализ на деловите писма на бъл-

гарски и руски определя клишираните, стилистично маркирани конструк-
ции, които реализират стиловите черти на административната кореспон-
денция. Открояват се различията в типологията и прагматиката на двата 
славянски езика, породени от аналитизма на българския и синтетизма на 



Синтактични особености на българските и руските делови писма (в съпоставителен план) 
 

 135 

руския език (Драбкина/Drabkina 2001). Епистоларният текст, в частност 
писмото, е функционално-стилистичен вариант с екстралингвистични раз-
новидности – частно и делово писмо, търговско писмо и др. (Курьянович/ 
Kur'ianovich 2013). Епистоларният тип комуникация е писмена и дистан-
цирана, полидискурсивна, отличаваща се със стилова гъвкавост. Деловото 
писмо, в частност електронното, запазва своите регулативни, системни ка-
чества и е в пряка зависимост от екстралингвистичните фактори (Болотно-
ва/Bolotnova 2009). Търговското професионално писмо е жанр на деловото 
писмо в състава на официално-деловия стил. Търговското писмо е елемент 
от дискурса на търговската сделка и икономическия дискурс (Лесневска/ 
Lesnevska 2014). Перформативите са характерна особеност на деловото (в 
частност – на търговското) писмо (Пожарицкая/Pozharitskaia 2015). 

Деловото писмо започва с обръщение (рус. Уважаемый господин Ива-
нов! – бълг. Уважаеми господин Иванов!) и завършва със заключителна 
формула на вежливост (рус. С уважением – бълг. С уважение).1  

Ще разгледаме простите и сложнитe изречения в състава на българ-
ските и руските търговски писма (ТП), формиращи стереотипните синтак-
тични единици на славянското – българско и руско – делово писмо (Соло-
губ/Sologub 2014).  

 
Прости изречения 

Най-разпространеният тип просто изречение в българските и руските 
ТП е двусъставното невъпросително просто изречение, реализиращо таки-
ва стилови черти като официалност, ясност, точност, стандартност, неут-
рална експресивност. Двусъставните съобщителни изречения формират 
типовите делови фрази клишета: бълг. Стоката е готова за експедиция. – 
рус. Товар подготовлен к экспедиции. С по-голяма честота е определе-
ноличното изречение: бълг. Благодарим Ви за писмото от 12 март. – рус. 
Благодарим Вас за запрос от 12 марта. Определеноличното изречение от 
типа на Молим да изпратите – Просим выслать е израз на особената 
диалого-монологична форма на текста на деловото писмо. 

Характерни за българските и руските изречения са пасивните конст-
рукции, акцентиращи върху обекта на действието: бълг. Плащанията се 
извършват поетапно. – рус. Платежи осуществляется поэтапно.2 

Българската да-конструкция в състава на сложното съставно изречение 
е еквивалент на руското инфинитивно просто изречение. Чрез тях се реа-
лизира основната стилова черта на ТП – императивността: бълг. Моля да 
ни съобщите Вашето решение. – рус. Просим сообщить нам Ваше реше-
ние. Характерни са също така конструкции, изразяващи модалните значе-
ния необходимост, желателност, възможност: бълг. Необходимо е да уточ-
ним мястото на срещата. – рус. Необходимо уточнить место встречи. 

Стилистичен маркер са простите изречения с форми в условно накло-
нение, реализиращи стиловите черти етикетност и вежливост: бълг. Бихме 
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се радвали на съвместно сътрудничество. – рус. Мы были бы рады сов-
местному сотрудничеству.  

Обособените и вметнатите конструкции са инвариантни признаци на 
ТП, реализиращи стегнатост и моно-диалогизъм на епистоларния текст. На-
пример: бълг. Определихме цената, изхождайки от себестойността на 
стоката. / Определихме цената, като изходихме от себестойността на 
стоката – рус. Мы назначили цену, исходя из себестоимости товара. Вмет-
натите конструкции съдействат за постигане на яснота в изложението. 

В българските ТП синоним на деепричастната конструкция е подчи-
неното изречение със съюза като в състава на сложното съставно изре-
чение (Граматика/Gramatika 1983).  

Висока фреквентност имат и присъединителните конструкции със съю-
за както (рус. как), реализиращи стиловите белези икономичност и конк-
ретност: бълг. Както вече научихте, панаирът има голям успех. – рус. Как 
Вы уже узнали, ярмарка пользуется большим успехом.  

Широко разпространение имат и обособените причастни конструкции: 
бълг. Изпратихме стоката въз основа на договора, сключен в София. – 
рус. Мы выслали товар на основании соглашения, заключенного в Софии.3 

Характерно е разпространението на простото изречение с еднородни 
части и обобщаваща дума: бълг. Ние предлагаме голям спектър от рек-
ламни услуги: изготвяне на листовки, раздаване на печатна рекламна про-
дукция, анкетиране, консултации. – рус. Мы предлагаем большой спектр 
рекламных услуг: изготовление листовок, раздача печатной рекламной 
продукции, анкетирование, консультации. 

 
Сложни изречения 

Сложните изречения имат по-голяма фреквентност от простите изрече-
ния в руските и българските ТП, при това повече сложни изречения има в 
българските ТП поради да-изречението и подчиненото изречение със съю-
за като (Лесневска/Lesnevska 2002а). В руските и българските ТП преоб-
ладават сложните съставни изречения. Характерната експлицитност на из-
ложението се изразява чрез употребата на многобройни и разнообразни 
предлози и съюзи, реализиращи ясност и точност. 

Широко разпространено е сложното съставно с подчинено допълни-
телно изречение – клиширана, стереотипна синтактична единица на бъл-
гарските и руските ТП: бълг. Сигурни сме, че ще удовлетворим Вашите 
изисквания. – рус. Мы уверены, что сможем удовлетворить Ваши требо-
вания. Характерни са и сложните съставни с подчинени определителни 
изречения и с подчинени обстоятелствени изречения за време, причина, 
следствие, цел, условие, начин, отстъпка. За българските ТП най-голяма 
фреквентност имат да-, като- и както- конструкциите. 

На българското подчинено да-изречение в състава на сложното със-
тавно изречение с подчинено допълнително изречение съответства руската 
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инфинитивна конструкция или руската конструкция със съюза чтобы: 
бълг. Молим да изпратите ценоразпис. – рус. Просим выслать прейс-
курант; бълг. Ние бихме искали Вие да предложите цената. – рус. Мы бы 
хотели, чтобы Вы предложили цену.  

Целевите конструкции в руските и българските ТП се реализират с 
руския целеви съюз чтобы, съответно с българските целеви съюза за да, 
че да. В руските ТП се употребяват два типа конструкции: чтобы + инфи-
нитив (при съвпадане на субектите в главната и подчинената част); чтобы 
+ глаголна форма на -л (при несъвпадение на субектите): рус. Просим Вас 
выслать нам полную информацию о товаре, для того чтобы мы смогли 
начать составление оферты. – бълг. Молим да ни изпратите пълна ин-
формация, за да можем да започнем да съставяме офертата; рус. Мы 
делаем все возможное, чтобы ускорить поставку. – бълг. Правим всичко 
възможно, за да ускорим доставката. 

В сложното съставно изречение с подчинено обстоятелствено изрече-
ние за условие при ТП на български и руски се наблюдават следните 
съответствия на съюзите: бълг. въпреки; въпреки че; независимо от това, 
че – рус. хотя; несмотря на; несмотря на то, что; независимо от того, 
что. Например: бълг. Въпреки всички наши опити да запазим цените на 
тяхното сегашно ниво, ние бяхме принудени да ги повишим – рус. Нес-
мотря на все наши попытки сохранить цены на их нынешнем уровне, мы 
были вынуждены их повысить. 

За деловата кореспонденция на български и руски са характерни слож-
ните съставни изречения, в структурата на които присъстват няколко под-
чинени изречения, както и сложните смесени изречения, в състава на кои-
то са употребени както съчинителни, така и подчинителни синтактични 
връзки. 

Сложните изречения реализират такива стилови черти като лаконич-
ност, краткост, икономичност на изложението (Лесневска/Lesnevska 2016a). 

Текстът на деловото писмо има рамкова структура и строго определена 
композиция (кратка анотация; обръщение; текст – увод, изложение, заклю-
чение; заключителна формула на вежливост), реализиращи стиловата чер-
та ясност. При разчленяването на текста най-малката йерархична единица 
е абзацът, който е относително самостоятелен в смислов и формален план. 
Многобройните вметнати думи (бълг. обаче, освен това, по този начин и 
др. – рус. однако, кроме того, таким образом и др.) служат за връзка меж-
ду съдържанието на отделните изречения и абзаци. Преобладаващият 
функционално-смислов тип на речта в деловото писмо е съобщението, ог-
раничено от времеви и пространствени рамки и свързано с хронологични 
събития (eзиков израз на това са широко разпространените конструкции за 
време и място).4 Характерни признаци на текста на съобщението са лако-
ничността, информационната наситеност, строгата композиция.  

Свързаността на текста на българското и руското делово писмо е изра-
зена експлицитно. Срещат се лексикални повторения, употреба на место-
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имения, субституция (замяна на една дума с друга) и др.: бълг. Експеди-
рахме с кораб поръчаните ни 30 дузини мъжки ризи. Стоката Ви е изпра-
тена в номерирани картонени кутии. За тази стока е издадена полица.  

Вътрешната структура на деловото писмо се реализира най-често чрез 
верижната смислова връзка, при която ремата на предишното изказване се 
превръща в тема на следващото:. бълг. Разполагаме с артикулите от по-
ръчката ни, получена на 3 март. Всъщност тя е с по-ниско качество, но 
платена по същата цена; рус. Сообщаем, что сегодя получили последние 
образцы Вашей продукции. Данные образцы вполне удовлетворили наших 
комитентов. Верижната смислова връзка реализира стиловата черта точ-
ност на деловия текст. 

Контрастивното изследване на синтактичните особености на българ-
ските и руските делови писма, в частност на търговски писма, позволява 
да се откроят сходствата и различията при подбора на синтактичните сред-
ства с цел реализиране на общи стилови черти: превес на сложните съюз-
ни изречения в двата езика, ниска фреквентност на простите изречения 
(Лесневска/Lesnevska 2016б). Различията в двата разглеждани езика се 
дължат на развитието на аналитизма в български, да-конструкцията на 
мястото на изчезналия в българския език инфинитив. В българските ТП 
аналитизмът на езика се проявява в широко разпространените безсъюзни 
сложни конструкции: Молим експедирайте колкото е възможно по-бързо; 
Молим съобщете с обратна поща Вашето становище; Молим потвърде-
те пристигането на пратката. Проява на аналитизъм е също така упот-
ребата на съюза като в причинно-следствените конструкции, конструкци-
ите за начин на действие, време и др.: бълг. Вероятно ще бъдете удовле-
творени, като узнаете, че клиентите ни бяха много доволни от послед-
ната Ви доставка; Бихме желали да ни изпратите оферта за 100 бр. 
велосипеди, като същевременно ни представите Вашите условия за пла-
щане; Ще бъдете заинтригувани, като узнаете, че произведохме нов про-
дукт. В български като- конструкцията е синонимична на деепричастната 
конструкция; в руски еквивалент е деепричастната конструкция: бълг. 
Като се позоваваме на…/ Позовавайки се на… – рус. Ссылаясь на…  

Определянето на стереотипните единици на синтактично ниво в бъл-
гарските и руските делови писма в контрастивен план съдейства за форми-
рането на актуален модел на съвременните епистоларни текстове в сфе-
рата на деловите писма, в частност на търговските писма на руски и бъл-
гарски език, и за създаване на писма образци в рамките на епистоларния 
дискурс. 

 
БЕЛЕЖКИ / NOTES 

1 Официалните обръщения и заключителните етикетни формули са средства 
за формиране на официалност в деловата преписка. Обръщението и заключението 
формират строго определената рамкова структура на текста. Тези фрази формират 
стиловата черта стандартност на текста на деловата кореспонденция. 
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2 Пасивните конструкции са широко разпространени в деловата преписка. С 
тях се постига ясност, точност, икономичност и краткост на изложението. 

3 Обособените причастни и деепричастни конструкции са характерни за пис-
мения текст в руски и български. 

4 Съответствията между руските и българските съюзи за време са описани 
подробно у Лесневска/Lesnevska 2002б: 72–73. 
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