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Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – БАН

ПО НЯКОИ ПРОБЛЕМИ НА СИНТАКСИСА
НА СЪВРЕМЕННИЯ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

Целите на тази статия са следните: 1) да се проучат конструкции със спо-
магателния глагол съм и конструкции с безличния глагол има, като се посочи в 
кои случаи има синонимия между тях и в кои случаи синонимия липсва; 2) да се 
проучат конструкциите с безличен пълнозначен глагол за природно състояние; 
3) да се анализират различни в синтактично отношение структури на изрече-
ния, които са синонимни.

Нека най-напред да посочим какво е синонимия – явление, което се изу-
чава предимно в лексикологията. Във връзка със синонимията при лексеми 
Е. Пернишка пише в Синонимен речник на българския език (с антоними и близ-
козначни думи), че синонимите „ги обединява едно общо, обикновено напъл-
но или почти еднакво значение, свързано с означаване на едно понятие (за 
предмет, признак, действие, явление, отношение и др.)“ (Пернишка 2003: 9). 
Авторката посочва също, че синонимите възникват непрекъснато, за да обо-
гатят и разнообразят изказването в смислово, емоционално или естетическо 
отношение, като предават общото значение по различен начин: пряко или 
образно, наситено с нюанси и асоциации, спокойно, безстрастно или изрази-
телно, експресивно, с означаване на различна сила, интензивност на признака, 
или с чувство, оценка на означаваното понятие (Пернишка 2003: 9). Е. Перниш-
ка пише, че „общността в значението на синонимите им дава възможност в 
повечето случаи да могат взаимно да се заместват в речта, без да настъпва про-
мяна в основния смисъл“ (пак там). Синонимните названия на дадено понятие 
задължително са от една и съща част на речта. Авторката посочва, че изборът 
на един или друг синоним зависи от конкретния случай, като творците на сло-
вото винаги търсят най-точния и подходящ синоним за своя текст. Отбелязва 
също, че понякога между два синонима има стилистична разлика (майстор-
ство – майсторлък) (Пернишка 2003: 11). Е. Пернишка пише, че повечето от 
синонимите съдържат смислови нюанси, които идват от вътрешния образ на 
всяка от думите. Авторката посочва още, че „част от синонимите са абсолютно 
еднакви по значение – това са предимно предметни конкретни и терминоло-
гични названия (срв. баба – старица; езикознание – лингвистика и др.)“ (Пер-
нишка 2003: 12). Изтъкнато е, че синонимите са едно от основните богатства на 
всеки развит книжовен език, какъвто е и българският.

Според нас същите основни положения са валидни и за синонимията в 
синтаксиса. Тук, както се спомена, ще се опитаме да потърсим синонимия при 
различни изречения, които означават едно и също състояние или действие.

Преди да се спрем на конструкциите със спомагателния глагол съм, ста-
вам, стана и на конструкциите с глагола има, трябва да припомним основни 
положения от българската граматика относно проблема за безличните изре-
чения.
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В българския език съществуват изречения, съдържащи глагола съм и без-
лична предикативна дума наречие, например: Студено е. Р. Русинов в Гра-
матика на съвременния български книжовен език. Т. II. Морфология посоч-
ва следното за предикативните наречия: „Предикативните наречия могат да 
означават: а) Състояния на природата и заобикалящата ни среда: студено, 
топло, тихо, горещо, влажно, тъмно, спокойно, уютно, тясно, душно и др., 
например: Беше тихо; б) Физическо и психическо състояние на човека: до-
бре, зле, криво, досадно, мъчно, тежко, противно, обидно, опасно, смешно 
и др.; в) Оценка на състоянието от морално-етична или емоционална страна: 
жал, мило, драго, грешно, жарко, весело, еня, приятно и др.; г) Интелектуално 
състояние или състояние с модална окраска: чудно, нужно, странно, необхо-
димо, лошо, хубаво, жално; д) Оценка на някакво състояние или положение: 
рано, късно, далеко, близо, срв.: Рано е. Не е съмнало (пример от Елин Пелин)“ 
(ГСБКЕ ІІ: 400–401). Авторът пише, че изреченията, съдържащи глагола съм и 
безлично предикативно наречие, означават състояние. Според него основните 
структури са от следните типове: 1) Тъмно е; 2) Жал ми е – с дателно местои-
мение ми, ти, му и т.н.; 3) Не го е еня – с винително местоимение ме, те, го и 
т.н.; 4) Сложни съставни изречения с безлично главно изречение и подчинено 
подложно изречение: Жалко е, че не успях, Чудно е как знаете за това, Хуба-
во е, че те застигнах; 5) Изречения с безлична предикативна дума с изпуснат 
глагол съм: Вече се съмнало. Тихо, спокойно (пример от Л. Стоянов). Посочва 
се, че предикативните наречия спадат към наречията за начин (ГСБКЕ ІІ: 394).

В Граматика на съвременния български книжовен език. Т. ІІІ. Синтаксис 
частта за безличните изречения е написана от Ст. Георгиев. Поместена е след-
ната дефиниция за безлични изречения: „Безлични са едносъставните изрече-
ния, чиято главна част, изразена с безличен глагол във форма за 3 л. ед. ч. или 
с друга безлична дума в съчетание със спомагателен глагол, не посочва акти-
вен деятел“ (ГСБКЕ ІІІ: 87). В същия труд се разглеждат: І. безлични изречения с 
глагол, напр. Тук се седи дълго; и ІІ. безлични изречения с предикативна дума. 
Според Ст. Георгиев безличните изречения с глагол биват следните видове: 
1) Изречения с невъзвратен безличен глагол, които са: а) изречения за протича-
не: В началото потръгна добре (пример от Д. Талев); б) изречения за конста-
тация и оценка: Че то излезе наш човек; в) за природно състояние: Притъмня, 
Отдавна бе минало полунощ; г) за настъпване на състояние: Много стана, 
много (пример от Й. Йовков); д) за наличие или липса: Страдание и скръб има-
ше на лицето му (пример от Й. Йовков), Но вълчи дири нямаше (пример от 
Й. Йовков); е) изречения със задължително кратко лично местоимение, което е 
пряко допълнение: Асенча го беше втресло (пример от Ив. Вазов), или с лично 
местоимение, което е непряко дателно допълнение: Сега му няма нищо (при-
мер от Елин Пелин); ж) изречения за възможност или необходимост: Остава-
ше му да продължи следствието в същата посока (пример от Е. Станев). 2) 
Изречения с възвратен безличен глагол. Те биват: а) за природни състояния: 
Свечеряваше се. Беше се поразхладило (пример от Й. Йовков); б) за общова-
лидни действия: На вратата се похлопа (пример от П. К. Яворов); в) за говоре-
не, възприятие и познание: Чува се, че пее чучулига (пример от Й. Йовков); г) за 
необходимост и възможност: След този дъжд ще трябва да се оре (пример от 
Й. Йовков); д) изречения със задължително непряко допълнение: Искаше му се 

18 За словото – нови търсения и подходи
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изразът да бъде гладък; д) за протичане: И аз едно време ми се падна да ида в 
Щип (пример от Ив. Вазов); е) за дейност, като спрегнатите глаголи са в страда-
телен залог: обади му се, съобщи му се; ж) изречения за душевно състояние: На 
Рале се стори, че орехът плаче (пример от Елин Пелин) (ГСБКЕ ІІІ). 

По отношение на безлични изречения с предикативна дума Ст. Георгиев 
посочва, че „тази група безлични изречения се образуват с безлична предика-
тивна дума, употребена сама или със спомагателен глагол, в позицията на глав-
на част“ (ГСБКЕ ІІІ: 93). Според автора този вид изречения се разделят на две 
големи групи: І) изречения без непряко допълнение и ІІ) изречения със задъл-
жително непряко допълнение. І) Изреченията без непряко допълнение биват 
няколко подтипа: 1) за качествена оценка с подвидове: а) за оценка с оглед на 
въздействието на дадени обстоятелства върху човека: те са образувани с думи 
като: опасно, страшно, добре, зле, тежко, трудно; б) за впечатление: Беше 
странно (пример от Д. Димов), Любопитно е да се знае това; в) за положи-
телност – образувани с думи като: хубаво, лошо, харно, несправедливо; г) за съ-
чувствие – образувани с думи като: тъжно, жално; д) за оценка на значимостта 
с оглед на количество: безлично предикативните думи са важно, достатъчно, 
малко и др.: По-важното беше да организира работата; е) изречения, об-
разувани с наречия за противопоставяне: Съвсем друго биваше в празничен 
ден; 2) Изречения за модална субективност: а) за вероятност, възможност и 
необходимост: възможно, вероятно, необходимо, немислимо: Не е възможно 
да се отиде там; б) за достоверност, известност, потвърждение: Вярно е, Ясно, 
че това е така; в) изречения за състояние, които се образуват с предикативна 
дума за природно състояние и за състояния като шум, тишина, светлина: топ-
ло, горещо, снежно, влажно, хлъзгаво, мразовито, спокойно, мирно, глухо, 
пусто, светло и др.: Че беше горещо – горещо беше (пример от Й. Йовков); 
изречения за време: Било вече късно, Ставаше вече късно. ІІ) Изреченията със 
задължително непряко допълнение съдържат лично дателно местоимение в 
строежа си: Тъй ми е сладко да мисля за миналото (пример от Г. Райчев). Ст. 
Георгиев посочва, че съществуват и изречения с предикативна дума без спо-
магателен глагол – тези изречения са неразчленими: Чудно! Лошо, добро – не 
се знае. Разгледани са и безличните изречения, в които безличната дума е съ-
ществително име: срамота, грехота, време: Време е за заминаване. За изре-
ченията с безлична дума съществително име авторът посочва, че те изразяват 
субективна проява на настроение, а изреченията с допълнение изразяват със-
тояние, свързано със засягане на лице, което не се посочва конкретно, а най-
общо се включва в представата за наличие: Мене ми е мъка, че не остана горе 
при хората (пример от Д. Хаджилиев), Мене ме е яд, че ни върнаха (пример от 
Ем. Станев) (ГСБСЕ ІІІ: 95). Посочено е, че безлични изречения се образуват и с 
помощта на предложно съчетание: Тук не е за вас (пример от Й. Йовков). От 
сушата е (пример от Й. Йовков) (ГСБСЕ ІІІ: 95–96). Вж. също частта за безлични 
изречения у Й. Пенчев (Пенчев 1984: 146–157).

І. Нека сега разгледаме изреченията, образувани с глагола сказуемо съм и 
безлична предикативна дума, означаваща природно състояние, и да потърсим 
дали тези конструкции имат като синоним конструкция, образувана с безлич-
ния глагол сказуемо има или конструкция с лексикално пълнозначен глагол.

(1)  Слънчево е (тук, сега). 
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Структурата на това изречение е: ∆ съм AdvPначин (AdvPмясто AdvPвреме), 
като адвербиалните фрази за място и време са адюнкти и когато не са изрично 
посочени, се подразбират от формата за сегашно време на спомагателния гла-
гол съм. Предикативното наречие слънчево е образувано от формата за среден 
род на прилагателното слънчев и е определително наречие за начин (качество). 
Цялото изречение означава състояние. 

За структурните схеми е валидно, че при тях се спазва винаги основният 
словоред: от подлог към сказуемо, към подчинени части на сказуемото – до-
пълнения и сказуемни определения и обстоятелствени пояснения. Тук ще спаз-
ваме тази практика. Със знака ∆ се отбелязва липсващият подлог (вж. Чомски 
1957, за българския език – Пенчев 1984). Синонимни изречения за (1) са: 

(1а) Времето е слънчево (тук, сега),
където съществителното времето е подлог, а прилагателното слънчево е 

именна част на съставното именно сказуемо. Структурата е: NP съм AP (AdvP-
място AdvPвреме).

Изречението
(1б) Тук има слънце. 
по съдържание е синонимно на (1) и (1а), то може да се появи например 

като ответна реплика на въпроса Какво е времето при вас? Структурата на (1б) 
е: ∆ има NP AdvPмясто (AdvPвреме), като съществителното слънце е пряко до-
пълнение. Доказателство за това е, че можем да заменим думата слънце с ви-
нително лично местоимение: Има го. Адвербиалната фраза за време може и 
да не се експлицира, тъй като се подразбира от формата за сегашно време на 
безличния глагол сказуемо има. 

(1в) Грее слънце (навън, сега) / Слънцето грее (навън, сега). 
Структурата на изречението е: NP V (AdvPмясто AdvPвреме). Съществител-

ното слънце / слънцето е подлог в съответното изречение. Какво / кое грее? 
– Слънце / Слънцето. 

(2) Ветровито беше (там, тогава). 
Структурната схема на това изречение е следната: ∆ съм (имперфект) 

AdvPначин (AdvPмясто AdvPвреме). Синонимни структури на (2) са:
(2а) Имаше вятър (там, тогава) със структура: ∆ имаше (имперфект) NP 

(AdvPмясто AdvPвреме), като вятър е пряко допълнение. Срв.: Имаше го него.
(2б) Вееше вятър (там, тогава). Това изречение има структурата: NP V (AdvP-

място AdvPвреме). Изречението е двусъставно, като съществителното вятър е 
подлог независимо от това, че то е в нечленувана форма. В (ГСБКЕ ІІІ: 120) се 
отбелязва, че подлогът се изразява с членувано или с нечленувано съществи-
телно име. Срв.: Кой (какво) вееше? – Вятър. Срв.: Той вееше. Трябва да се 
отбележи, че при тези структури рядко ще се появи глаголното време аорист, 
срв.: *Тогава вя вятър, *Тогава имà вятър. В изреченията може да се появи 
глаголна форма за имперфект, сегашно време, бъдеще време, срв.: Вееше вя-
тър, Вее вятър, Ще вее вятър, Имаше вятър, Има вятър, Ще има вятър и др. 
В съдържателно отношение и трите изречения – (2), (2а) и (2б) – са синонимни, 
но както се вижда, синтактичните им структури не са еднакви.

Да разгледаме и изреченията:
(2в) Вятърът беше поривист (тук, тогава) и
(2г) Вятърът вееше на пресекулки (тук, тогава).
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Структурата на (2в) е: NP съм AP (AdvPмясто AdvPвреме), а структурата на 
(2г): NP V pAdvPначин (AdvPмясто AdvPвреме).

И в двете изречения има подлог – вятърът, който е в членувана форма, 
тъй като се мисли за конкретен случай. Изреченията (2в) и (2г) по съдържание 
са синонимни.

(3) Тук е мъгливо (сега)
със структура: ∆ съм AdvPначин AdvPмясто ( AdvPвреме).
(3а) Тук има мъгла (сега). Изречението има следната структура: ∆ има NP 

AdvPмясто (AdvPвреме), където NP e пряко допълнение. Срв.: Тук я има мъг-
лата.

Двете изречения – (3) и (3а) – са синонимни по смисъл, но имат различни 
синтактични структури. 

(4) Облачно е (тук, сега).
Изречението има следната структура: ∆ съм AdvPначин (AdvPмясто AdvP-

време).
(4а) Има облаци (в момента, тук). Структурата на изречението е: ∆ има 

NP (pNPадв.време АdvPмясто). Двете изречения са синонимни, но с различна 
структура. Срв.: Какво има? – Има облаци, има ги. Съществителното облаци е 
пряко допълнение. 

(5)  Мокро е (тук, сега).
Структурата на изречението е: ∆ съм AdvPначин (AdvPмясто AdvPвреме). 

Изречението означава ‘валял е дъжд’. Интересно е, че изречението *Сухо е не 
може да се употреби без контекст, например: Сухо е (земята е суха) – отдавна 
не е валял дъжд.

(6)  Има сняг навън (сега).
Структурата на изречението е: ∆ има NP AdvPмясто (AdvPвреме). Същест-

вителното сняг е пряко допълнение – има го него.
(6а) Сняг е навалял навън.
Структурата на изречението е: NP V AdvP. Съществителното сняг е подлог в 

изречението, срв.: Какво е наваляло? – Сняг. Двете изречения са денотативно 
синонимни – отразяват една и съща ситуация от действителността.

(7)  Дъжд. 
Изречението е едносъставно именно, като наличното съществително е 

подлог. Значението на изречението е ‘има дъжд в момента’ или ‘тогава имаше 
дъжд’ според контекста, в който изречението е употребено. Синтактичната му 
структура е следната: NP ∆. 

(7а) Времето е дъждовно (тук, сега). 
Синтактичната структура на това двусъставно изречение е: NP съм AP 

(AdvPмясто AdvPвреме). Същата структура имат и изреченията: Времето е то-
пло, горещо / студено, мразовито и др.

(7б) В Кнежа има дъжд (сега). 
Структурата на изречението е: ∆ има NP pNPадв.място (AdvPвреме). Изре-

чението може да се появи като реплика към въпрос: Какво има в Кнежа?
(7в) Вали (тук, сега). 
Изречението е едносъставно глаголно. Без указание за вида валеж то озна-

чава ‘вали дъжд’. Структурата му е следната: ∆ V (AdvPмясто AdvPвреме). Изре-
ченията (7), (7а) и (7в) са синонимни.
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(8)  Есен е (тук, сега). 
Структурата на това изречение е: NP съм (AdvPмясто AdvPвреме) Същест-

вителното есен е подлог на изречението, срв.: Тя е, където личното местоиме-
ние тя, заместващо съществителното, е в именителен падеж.

(8а) *Има есен. 
Структурата на това изречение е ∆ има NP. Такова изречение може да се 

появи само в контекст. Например: Има есен – и есен, т.е. има топли есени и сту-
дени есени, или пък: – Ще дойде зима и ще стане студено. – Е, преди зимата 
има есен.

(9)  Нощ е (тук, сега).
Структурата на това двусъставно изречение е: NP съм (AdvPмясто AdvPвре-

ме) Съществителното нощ е подлог, срв. замяната с лично местоимение: Тя е. 
Срв. също: Нощта беше звездна. – Тя беше звездна. Синонимни изречения са: 
Настана нощ, Настъпи нощта, Падна нощ.

Да разгледаме и изреченията:
(9а) Беше нощно време, когато те излязоха. 
Структурата на изречението е ∆ съм NPадв. Срв. синонимните: Нощя (но-

щем) беше, През нощта беше, когато… Именната фраза нощно време е с ад-
вербиално значение за време: Кога беше? – Беше нощно време.

(10) Тихо е (тук, сега).
Структурата на това изречение е: ∆ съм AdvPначин (AdvPмясто AdvPвреме).
(10а) Тишина. 
Това едносъставно именно изречение е със следната структура: NP ∆. Съ-

ществителното тишина е подлог. Изреченията (10) и (10а) по съдържание са 
синонимни.

(11) Това е хол (*тук, *сега).
Структурата на изречението е: NP съм NP. Второто NP е именна част от със-

тавното именно сказуемо. Без контекст не е възможно да бъдат употребени 
адвербиалите тук и сега. Подходящи контексти са например: Това тук е хол 
– затова помещението е просторно. Това сега е хол, по-рано беше спално 
помещение.

(11а) Това е холът на къщата. 
Структурата на изречението е NP съм NP pNP. Второто NP е именна част на 

съставното именно сказуемо, а pNP представлява предложно-именната фраза 
на къщата. Както се вижда, структурите на (11) и (11а) са идентични, незави-
симо от това, че в (11а) именната част на съставното именно сказуемо е в чле-
нувана форма, означаваща познат обект. Появата на адвербиал за място или за 
време в (11а) е при същите условия, както при (11).

(12) Какво ново при вас? – Няма нищо ново. Ежедневие (е).
Структурата на изречението Ежедневие е следната: NP ∆, където NP e под-

лог.
(13) Днес е 15 май. 
Структурата на изречението е: NP съм AdvPвреме. Фразата 15 май е подлог. 
(14) Утре е петък. 
Структурата на изречението е: NP съм AdvPвреме. Съществителното петък 

е подлог, срв. Утре е той. Употребява се и фразеологичен израз Утре сме пе-
тък.
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(15) Има дъга (тук, сега). 
Структурата на това изречение е: ∆ има NP (AdvPмясто AdvPвреме). Изре-

чението е безлично, срв.: Има я нея. Съществителното дъга е пряко допълне-
ние. Тази конструкция не може да се синонимизира със структура със съм, срв. 
*Дъга е, освен в по-широк контекст: Това там е дъга.

ІІ. Да разгледаме и някои други структури с глагола сказуемо съм и безлич-
на предикативна дума.

(16) Ще учите в университета. Това е хубаво (добре).
Структурата на изречението Това е хубаво е: NP съм AdvPначин. Срв. с из-

речението Хубаво (добре) е, че ще учите в университета. В това изречение 
главното изречение е безлично, а подчиненото е подчинено подложно. Срв. 
също: Хубаво е там (пример от Й. Йовков) (ГСБКЕ ІІІ: 94).Структурата на (16) се 
различава от структурата на изречение

(16а) Селото е хубаво, 
в което хубаво е прилагателно в среден род – именна част, съгласувано 

със средния род на съществителното подлог селото. (16 а) има структурата: NP 
съм AP.

(17) Рано/късно е да се мисли за разходка.
Структурата на цялото сложно съставно изречение е: ∆ съм AdvPвреме S1. 

В него главното изречение рано/късно е е безлично. Подчиненото изречение 
S1 е непрякодопълнително, срв. късно е за това.

(18) Жалко е, че екскурзията се отлага. 
Структурата на цялото изречение е: ∆ съм AdvPначин S1, като главното из-

речение жалко е е безлично, а подчиненото изречение че екскурзията се от-
лага е подчинено подложно, срв. жалко е това. Изречението (18) може да се 
синонимизира с За жалост екскурзията се отлага.

(19) Жал му е да продаде овцете. 
Структурата на цялото изречение е: ∆ съм NP Pron дат. S1. Главното изре-

чение жал му е е безлично. В граматиките се приема, че някои съществителни 
могат да участват в безлични структури. Срв.: „Една част от безличните изрече-
ния са образувани с безлична дума от съществително име. Употребените без-
лично съществителни имена са се превърнали в предикативна дума, като са 
станали неизменяеми по форма, или синтактично са приобщени към тази кате-
гория думи“ (ГСБКЕ ІІІ: 95). Например: Срамота е, че не сте си научили урока! 
Време е за заминаване. Мъка му беше, че не остана горе при хората (пример 
от Д. Хаджилиев). Малко ме е грижа (пример от Ив. Вазов)“ (ГСБКЕ ІІІ: 95). Съ-
щото е и със съществителното жал, което е именна част на съставно именно 
сказуемо към липсващ подлог. Подчиненото изречение да продаде овцете е 
подчинено непрякодопълнително: жал му е за това.

(20) Време е да се подготвяме за изпитите.
Структурата на изречението е: ∆ съм NP S1, където главното изречение е 

безлично; съществителното време е именна част към съставно именно сказу-
емо при липсващ подлог. Подчиненото изречение да се подготвяме за изпи-
тите е непрякодопълнително, срв. Време е за това. Аналогичен е и анализът 
на (20а) Време му е да се подготвя за изпитите, в което разликата е, че е 
налице и непряко дателно допълнение му в безличното главно изречение.
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(21) Да се чете е полезно. 
Структурата на изречението е: ∆ съм AdvPначин S1. Подчиненото изрече-

ние да се чете е подчинено подложно, срв.: Това е полезно. Синонимно изре-
чение е Четенето е полезно.

(22) Вероятно е езерото да замръзне. 
Структурата на изречението е: ∆ съм AdvPмодалност S1. Подчиненото изре-

чение е подчинено подложно: Кое е вероятно? – Езерото да замръзне (това).

ІІІ. Да разгледаме и изречения с глагола сказуемо съм и наличен подлог и 
изречения с лексикално пълнозначен глагол. Целта е да потърсим синонимни 
структури и при този вид изречения. Оказва се, че съществуват двойки изре-
чения, при които едното представлява синтактична трансформация на другото 
със запазване на същото значение. Ето някои такива случаи:

(23) Къщата е с двор. 
Структурата на изречението е: NP съм pNP. Съществителното къщата е 

подлог в изречението. Синонимни изречения са: 
(23а) Към къщата има двор, 
(23б) Към къщата прилежи двор. 
Структурата на (23а) е: ∆ има NP pNP, където съществителното двор е пряко 

допълнение (има го него), а предложно-именната фраза към къщата е непря-
ко допълнение, срв.: Към кое има двор? – Към къщата. Изречението (23б) има 
следната структура: NP V pNP. Съществителното двор е подлог: Какво прилежи? 
– Двор. Към къщата е непряко допълнение: Към какво прилежи дворът? – 
Към къщата. По съдържание (23), (23а) и (23б) са синонимни, но както се виж-
да, синтактичните им структури са различни.

(24) Къщата е отоплена. 
Синтактичната структура на изречението е: NP съм AP, където AP е именна 

част – причастие, а цялото е отоплена е форма за страдателен залог на глагола 
отоплям. 

(24а) В къщата е отоплено. 
Структурата на това изречение е: ∆ съм AdvPначин pNPадв.място. Семан-

тически двете изречения са еквивалентни, като второто може да се разглежда 
като синтактична трансформа на първото.

(25) Зимата беше много студена.
Синтактичната структура на изречението е: NP съм AP. 
(25а) През зимата беше много студено. 
Синтактичната структура на това изречение е: ∆ съм AP AdvPвреме. Второ-

то изречение е синтактична трансформа на първото, но те са семантично екви-
валентни.

(26) Полето е зелено. 
Структурата е: NP съм AP. 
(26а) В полето е зелено. 
Структурата е: ∆ съм AP pNPадв.място Смисълът и на двете изречения е ‘В 

полето всички растения са се раззеленили’.
(27) Градинарят прекопава градината.
Структурата на изречението е: NP V NP. Второто NP e пряко допълнение. 
(27а) Градинарят прекопава в градината. 
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Синтактичната структура на (27а) е: NP V pNPадв.място. В (27а) се подраз-
бира същото действие, както и в (27). В (27а) е посочено мястото, където се осъ-
ществява действието – прякото допълнение от (27) е трансформирано струк-
турно в обстоятелствено пояснение за място.

(28) Тържеството е/беше/ще бъде весело. 
Синтактичната структура е: NP съм AP. 
(28а) На тържеството е/беше/ще бъде весело. 
Синтактичната структура на (28а) е: ∆ съм AP pNPадв.място. Подлогът от 

(28) тържеството е трансформиран структурно в обстоятелствено пояснение 
за място в (28а). Семантично двете изречения са еквивалентни.

От изреченията (24) – (28) се вижда, че на синтактична трансформация 
могат да се подложат както подлози, така и преки допълнения. Освен това на 
трансформиране се подлагат както подлог – адвербиал за място (срв. търже-
ството – на тържеството), така и подлог – адвербиал за време (срв. зимата 
– през зимата). Както се вижда също така, в едни случаи съществува синони-
мия между изречения със спрегнат глагол съм и изречения със спрегнат глагол 
има (макар и при различни синтактични структури), а в други случаи синони-
мизацията не е възможна. Това зависи от узуса – установените възможности за 
употреба на тези конструкции в българския език.

СЪКРАЩЕНИЯ

NP – именна фраза подлог, пряко допълнение или именна част в съставно именно ска-
зуемо

V – спрегнат глагол сказуемо
AP – адективна фраза (фраза с опорна част прилагателно име)
AdvP – адвербиална фраза (обстоятелствено пояснение)
pNP – предложно-именна фраза (непряко допълнение)
pNPадв.място – предложно-именна фраза с адвербиално значение за място
pNPадв.време – предложно-именна фраза с адвербиално значение за време
Pron дат. – лично дателно местоимение 
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