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I. Кратки и пълни форми (short and long forms) 

 Число  
Number 

Кратки форми 
Brief forms  

Пълни форми 
Long forms 

Членувано 
„The” definite article 

M 
A 
S 
C 
U 
L 
I 
N 
E 

 
ед. ч.  
единствено 
число 
singular 

 
СИ (all genres) 
 

м.р.    
мъжки 
род - m 
             
 
 
 

 
свой 
 
 
 
 
 
 

своят (subject) 
Своят дом е най-мил. 
(One’s own home is the most 
dear) 
своя (object) 
Обичам своя дом. 
(I love my home) 

Еxamples: 

 Вземам молива си.  (I am taking my pencil) 
OR: Вземам своя молив.  
 
If: Вземам си молива --  the stress is more on 
my action rather than on the fact of possession. 

Обичам своя дом.→ Обичам дома си. 
If: Обичам си дома --  the stress more is on my personal 
feelings toward my home. 
                 
Този човек е свой. (This man/person is one of us) 
 Този дом е свой. (This home is ours) 

F 
E 
M 

                                                                    
 ед. ч. 

 
СИ 
 

ж.р.   
женски 
род - f  

 
своя 
 

 
своята 

 
Еxamples: 

Вземам чантата си.   
Взeмам своята чанта. 

Имам  своя работа. 
Имам си работа. 
 

I am taking my bag) 
 

I have a business of my own.  

If: Вземам си чантата.   
OR: Имам си своя работа. 

(I am taking my bag) --   stress is on “taking”  
rather than on possession (“my”). 

 

                            

N 
E 
U 
T 

ед. ч. СИ ср.р.   
среден 
род - n             

Свое Своето 

Еxamples: 

 Взeмам своeто дете. 
Вземам детето си. 

 Имам своe хоби.  
(I have a hobby of my own) 

1 Regarding paragraph 10.4a. Alexander 2000: 204. 
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(I am taking my child) 
If: Вземам си детето. --  the stress more is 
on my action rather than on the fact of 
possession. 

Often: Имам си своe хоби. 

P 
L 
U 
R 
A 
L 

 мн. ч. 
множествено число 
plural 
 

 
СИ 
their(s) 

 
            Свои 

 
              своите  

 Еxamples: 
Взeмам своите деца. 
Вземам децата си.  

Имам  свòи  пътища.  (I have  pathways of my  
own.) 

               OR (more typically): Имам си свои  пътища. 
 Имам свои приятели. OR: Имам си свои 
приятели. 

 

 

 (I am taking my children) 
 
 Вземам си децата (emphasis 
on taking)  

                

                                                                                                            
II. Употреба (usage/application) 

Елица има/няма 
Elitsa has/has not 

брат (brother), сестрa (sister), мaйка (mother),  
баща (father), семейство (family),  
родители (parents) 
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Елица говори за 
Elitsa speaks about … 

 
брат СИ    her brother 

мàйка СИ  her mother 

семeйството СИ … 

родителите СИ … 

 

 
 
Боян пита за 
Boyan asks about  
her (Elitsa’s) brother, 
sister, etc. 

брат ù 
сестрa ù 

мaйка ù 

семeйството ù 

родителите ù 
 

Пълни форми (long forms) 
 

Пълни форми (long forms) 

 
Елица говори за 
 

СВОЯ брат/бащa - m 

СВОЯТА мaйка - f 

СВОЕТО семeйство - n 

СВОИТЕ родители - pl 

 
Боян пита за 

НЕЙНИЯ брат/баща – m 

НЕЙНАТА мaйка - f 

НЕЙНОТО семeйство - n 

НЕЙНИТЕ родители – pl 
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