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Abstract 
The article is of a practical nature. It presents specific ideas for teaching verbal aspect to foreign students 

throughout their preparatory course in Bulgarian language. The accent is placed on the factors which would 
optimize the teaching process – a precise selection of the verbs that would illustrate the main opposition in the 
category (c o m p l e t e n e s s  –  i n c o m p l e t e n e s s ), special emphasis on the derivative function of perfective 
prefixes, explicit differentiation between aspect, tense and lexical verbal meaning (way of action). 

 
Keywords: Bulgarian language, verbal aspect, opposition, completeness – incompleteness, prefixes 
 
 
Настоящата статия е продължение на наше 

предходно проучване върху проблемите при 
преподаване на глаголния вид в процеса на 
обучение по български език като чужд [14]. В нея 
ще се опитаме да акцентуваме върху факторите 
за оптимизиране на този процес, като представим 
някои конкретни идеи, които имахме възможност 
да реализираме в реална образователна среда – 
при работата си с чуждестранни студенти 
(предимно носители на безвидови езици) от 
Подготвителното отделение в Департамента по 
езиково обучение, физическо възпитание и спорт 
в УХТ – Пловдив. 

Преди това се налага да уточним, че 
теоретичната ни концепция за същността на 
категорията вид на глагола в съвременния 
български език се отличава в голяма степен от 
популярното „морфологоцентрично” становище, 
представено в някои академични системни 
граматики (вж. [2], [7], [8] и др.), както и в редица 
учебници по български език за чужденци (вж. 
напр. [1], [5], [9], [11] и др.). 

Ние смятаме, че видът е тричленна категория 
(несвършен вид1 – свършен вид2 – итератив3), 
формирала се в резултат на сложни 
взаимодействия между частните функционално-
семантични полета в сферата на функционално-
семантичната категория аспектуалност. 
Същинските видове в структурата на категорията 
са два – н е с в ъ р ш е н  (напр. пиша, спя, зная и 
др.) и с в ъ р ш е н  (напр. препиша, заспя, узная), 
които се противопоставят помежду си както 
граматически (некомплексност4  комплекс-
ност), така и лексикалносемантически (пиша и 
препиша са различни лексеми, респ. категорията 

                                                
1 В традиционната граматична традиция наречен първичен 
(по-нататък в изложението – НСВ). 
2 По-нататък в изложението – СВ. 
3 За означаването му традиционно се използва неточният 
според нас термин „вторичен несвършен вид” (вж. 
аргументите ни в [13]).  
4 В общото си значение (некомплексност) немаркираният 
НСВ не дава информация за завършеността или 
незавършеността на действието, за постигане на неговата 
цел, а само го означава (без да го именува). Що се отнася до 
главното значение на НСВ, то може да се определи като 
процесност (дуративност). 
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е лексикално-граматична (вж. [6]), докато 
и т е р а т и в ъ т  (срв.: преписвам, заспивам, 
узнавам) е „вид” само в широк смисъл, 
функционален биаспектив, чиято „видова” 
реализация е твърде зависима от контекстовите 
условия. Така например в неактуален план той 
изразява или еднократно, завършено действие 
(срв.: Миналия ден те заминават за София, за 
да се срещнат с Мария), или (не)ограничено 
повторение на комплексни действия (срв.: Беше 
преписвал като студент; Учениците преписват 
на изпит). В актуален план обаче се реализира 
като имперфектив и изразява процесност (срв.: 
Когато я погледнах, тя преписваше от 
телефона си). Когато в процеса видообразуване 
липсва НСВ (т.е. видовата триада е дефективна – 
срв.:  – дам – давам,  – купя – купувам,  – 
отворя – отварям,  – съблека – събличам и 
др.), именно производният от СВ (и семантично 
тъждествен на СВ) глагол с –ва (-а, -я, -ава, -ява, 
-ува) изпълнява неговата роля5.  

Итеративът влиза в пряко граматично 
противопоставяне само със СВ (опозицията е 
итеративност  неитеративност), т.е. той е 
маркиран не по „видовост”, а по кратност 
(изразява идеята за повторение на дадено 
комплексно действие без указание за времеви 
или пространствен предел). Що се отнася до 
противопоставянето между него и НСВ, по наше 
мнение то е опосредствено, непряко. Една от 
съществените причини за това са твърде 
сериозните лексикални отлики между двата типа 
глаголи (в болшинството от случаите те 
представят различни начини на действие). Не по-
малко важни са и граматическите аргументи: 
итеративът е маркиран член на „скритата” 
морфологична категория повторяемост (вж. 
[13], стр. 155–156), в която НСВ изобщо не 
участва, докато, от друга страна, той е 
семантически и функционално „двойно 
маркиран” (бидейки биаспективен) в структурата 
на лексикално-граматичната категория вид, в 
която НСВ е немаркиран член.  

Когато се наложи да разясняваме спецификата 
на българския глаголен вид пред чуждестранни 
студенти, изучаващи български език от начално 
ниво, повечето от които са носители на 
безвидови езици, ние бяхме убедени, че този 
теоретичен модел е неприложим в процеса на 

                                                
5 Наличието на голям брой подобни видови биноми, 
членовете на които не се различават семантически, е 
причината част от лингвистите да смятат, че категорията вид 
е граматична. В случая обаче не се отчита фактът, че 
граматичното противопоставяне тук е първо по кратност, а 
след това (в зависимост от контекста) – и по вид [13]. 

обучение поради неговата сложност и 
многоаспектност. Налагаше се той да бъде 
„премоделиран” така, че да изпълнява следните 
условия: 

 да бъде ясен, терминологично „прозрачен” 
и разбираем; 

 да бъде сполучливо онагледен с примери, 
т.е. мнемонично активен; 

 да представя по достъпен начин всички 
компоненти на видовата система; 

 да илюстрира формално-семантичните 
връзки между тях; 

 да отдели внимание на формалните 
средства, с които се осъществяват процесите 
перфективация и итеративация (имперфек-
тивация); 

 да акцентува върху същността на 
опозицията цялостност ~ нецялостност. 

 да покаже връзката между категориите вид 
и време. 

Важно е да отбележим, че обучаващите се 
студенти имаха възможност да използват 
учебник [12], в който материалът за вида е 
структуриран на спираловиден принцип – в 
четири урока (№ 7, 9, 10, 15). В първия от тях са 
представени видът и спрежението на отделни 
глаголи, както и възможностите за съчетаване на 
НСВ и СВ с различни контекстови показатели 
(повторителни наречия, модални глаголи и др.). 
Прави впечатление, че темата за глаголния вид е 
въведена след темата за бъдеще време, което 
определяме като сполучливо решение, тъй като 
по този начин се осигурява възможност за 
онагледяване на видовите значения в един и същ 
темпорален контекст6. Както вече беше 
споменато (вж. [14]), сред илюстративните 
примери за несвършен вид са включени и 
производни глаголи с -ва (-а, -я и др.), и прости 
НСВ (питам). В урок № 9 и 10 са посочени още 
видови двойки, като се наблюдава същата 
„еклектичност” при подбора на примерите (наред 
със ставам, закусвам и др. откриваме НСВ пия, 
правя, ям, пия). Отново са изброени ключови 
думи (наречия, модални глаголи, съюзи, 
частици7) за „разпознаване” на СВ и НСВ (някои 
от повторителните наречия са споменати и в 7. 
урок). Неубедително според нас е включването 

                                                
6 Първото българско глаголно време, с което се запознават 
чуждестранните студенти, е презенс. Тъй като СВ няма 
самостойни (актуални) употреби в това време обаче, 
съпоставката му с НСВ (или итератив) в същия темпорален 
контекст е невъзможна.  
7 Като ключова дума за употреба на СВ е посочена 
частицата за бъдеще време ще, което обаче поражда 
възражения (вж. [14]). 
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на съюзи (и съюзни думи) като щом, преди да, 
когато и др. в групата на категоричните 
„сигнализатори” за употреба на СВ, тъй като това 
по-скоро би заблудило обучаемите. Посочените 
лексеми могат да се съчетават и с НСВ (или 
итератив) – срв.: Преди да пия кафе, закусвам; 
Щом се усмихва, е щастлив и пр.  

Новост в 10. урок е акцентът върху 
невъзможността за образуване на отрицателен 
императив от СВ – факт, който е онагледен със 
сполучливи примери. 

Ценна е идеята на авторите на [12] да обърнат 
специално внимание и върху разликите при 
употребата на глаголи от СВ и НСВ (в т. ч. и 
итеративи – б. м., К. Ч.) в аорист (урок № 15)8. 
Независимо от това се налага впечатлението, че 
материалът за вида в разглеждания учебник е 
представен фрагментарно и непоследователно, 
което изисква допълнителна работа от страна на 
преподавателя (напр. изработване на помощни 
таблици, схеми и пр.).  

Предизвикателствата за нас бяха сериозни. От 
една страна, бяхме ръководени от стремежа да 
„компенсираме” пропуските и слабостите в 
учебното съдържание, от друга – да дозираме 
информацията съобразно началното езиково ниво 
на обучаемите и най-важното – да адаптираме 
собствената си концепция за вида така, че тя да 
не влиза в противоречие с написаното в 
учебника, нито пък да натоварва студентите с 
излишни термини и дефиниции.  

Ще се опитаме да представим накратко 
конкретните решения, до които стигнахме в хода 
на обучението.  

1. При преподаване на българския глаголен 
вид трябва да бъдат представени всички 
компоненти на видовата система – простите 
имперфективи, образуваните от тях перфективи и 
производните глаголи с формант -ва (-а, -я, -ава, 
-ява, -ува).  

Категорично е убеждението ни, че простите 
имперфективи (simple imperfectives)9 не трябва 
да се изключват от системата (и да се обявяват за 
„дефективни”10), което сме коментирали 

                                                
8 Вж. подробен коментар в [14]. 
9 Използваме термина прости имперфективи в голяма 
степен условно, за да отчетем факта, че такива глаголи са 
първични в процеса на видообразуването (т.е. не са 
образувани от други глаголи с помощта на аспектуален 
маркер). Друг е въпросът, че част от тях (образуваните от 
име или междуметие) съдържат деривационни суфикси – 
срв.: мигам, белея, съхна, тракам и др.  
10Приемаме за дефективни единствено глаголите 
имперфектива тантум от типа мога, имам, абонирам, 
фризирам, обожавам и др., които в процеса на обучение 
трябва да се представят като изключения. 

подробно в [14]. Необходимо е те да бъдат 
включени още в началния урок, посветен на вида, 
наред с форми като отварям, слизам, купувам, 
които са единствените имперфективни 
съответствия на свършените глаголи отворя, 
сляза, купя, образувани са с генерализиран 
маркер -ва (или негови аломорфи) и могат да 
бъдат наречени сложни имперфективи (complex 
imperfectives). 

В случая предпочитаме понятието сложни 
имперфективи вместо по-правилния според нас 
термин итеративи, който е значително по-
сложен по съдържание и би затруднил излишно 
процеса на овладяване на видовата 
проблематика11. Много по-важно е обучаемите да 
осъзнаят, че: 

 за разлика от ситуацията в безвидовите 
езици, където за означаване на дадено действие 
или състояние се използва един глагол, в 
българския език тези динамични признаци се 
представят почти винаги от два глагола –
несвършен (прост или сложен) и свършен.  

 с несвършения вид действието се означава 
като незавършен процес (напр. В момента пиша / 
ям / повтарям / излизам и др.) или като 
повтарящо се във времето (Винаги / често пиша / 
ям / повтарям / излизам и др.), докато със 
свършения вид се представя цялостно, пределно 
(и единично) действие. Както вече изтъкнахме, за 
онагледяване на тази семантична разлика могат 
да се използват примери, в които глаголните 
видове са темпорално идентични – срв.: Сега съм 
уморен, но утре ще уча по български език 
(съобщавам, че ще върша действието, но не става 
ясно дали ще науча необходимото) и Утре ще 
науча новия урок (ще науча целия урок, 
действието ще бъде завършено). Подходящо е да 
се илюстрира и количествената разлика между 
видовете – срв.: Всяка сутрин закусвам и пия чай 
(повтарящи се действия), но После ще закуся и 
ще изпия един билков чай (единични завършени 
действия). 

Казаното по-горе още веднъж потвърждава 
убеждението ни, че частица за бъдеще време ще 
не трябва да се включва в групата на 
„индикаторите”12за употреба на СВ, тъй като 

                                                
11 Терминът сложни имперфективи е в голяма степен 
сполучлив, като се има предвид, че разглежданите глаголи 
са сложни в два аспекта: във формален (като производни 
думи) и в семантичен (като биаспектививни итеративи). 
Семантичните им специфики обаче и по-конкретно – 
неактуалните им употреби, би трябвало да се преподават в 
следващ етап на обучение, след като студентите са 
преминали подготвителното ниво в подготовката си по 
български език. 
12 Това понятие е използвано от авторите на [5]. 
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това би довело до смущения в комуникативния 
процес13.  

Онагледяването на самите видови двойки би 
трябвало да следва логиката на процеса 
видообразуване – от простия имперфектив се 
образува СВ, а сложният НСВ се образува от СВ. 
В началните уроци обаче не е препоръчително 
този процес да се представя с троични модели 
(срв.: пиша – препиша – преписвам), защото това 
би означавало, от една страна, студентите да 
познават семантиката на префиксите, които, 
освен че променят вида на изходния глагол, 
много често променят и значението му. От друга 
страна, ако СВ е образуван с т.нар. 
„десемантизирана” (или „чисто видова”)14 пред-
ставка (срв.: пиша – напиша – написвам), 
производният от него глагол изобщо не може да 
бъде наречен имперфектив, тъй като няма 
актуални употреби, т.е. не може да изрази 
процесност (срв.: *В момента написвам едно 
писмо)15. 

По-правилно е да се работи с две групи 
видови двойки: 

 прост имперфектив и перфектив (НСВ ~ 
СВ); 

 перфектив и сложен имперфектив (СВ ~ 
НСВ). 

При представяне на първия тип видови двойки 
трябва да се подбират такива СВ, чиито 
префикси „функционират като граматикали-
зирани” (курсивът е на авт. – б. м., К. Ч.) ([4], стр. 
33), т.е. „променят много слабо лексикалното 
значение на глагола, така че функцията им да 
перфективират минава на преден план” ([2], стр. 
266) – срв.: уча – науча, чета – прочета, къпя – 
окъпя, ям – изям, пека – изпека, питам – 
попитам, готвя – сготвя, рисувам – нарисувам, 

                                                
13 Така например колега преподавател по български език 
чува следния коментар от чуждестранен студент: „Българите 
говорят неправилно. Защо в автобуса питат: „Ще слизате 
ли?”, а не „Ще слезете ли?” В учебника пише, че след ще 
трябва да има свършен вид.” Друг студент допълва: „Нали 
няма да слизаме много пъти?”. В случая и двамата обучаеми 
са подведени от описанието в учебника. Те не са в състояние 
да разберат, че въпросът „Ще слизате ли?” проверява 
непосредствената готовност за извършване на действието, 
т.е тук се експлицира абстрактното значение на българските 
итеративи (вж. за това в [13]). 
14 Подобна таблица е включена като приложение в [5] (стр. 
253–258), но в нея се откриват някои некоректни примери 
(напр. Глаголите зная, живея, плувам и др. са представени 
без свършени съответствия, в други случаи като свършени 
съответствия на прости НСВ са посочени представъчни СВ с 
делимитативни представки, които променят сериозно 
лексикалното значение на изходния глагол – срв. седя – 
поседя, гледам – погледам и др. 
15 Подобни глаголи изразяват само комплесна итеративност 
и се употребяват в неактуален план. 

пея – изпея, чертая – начертая, мокря – намокря 
и др.  

При представяне на типа перфектив ~ сложен 
имперфектив е препоръчително да се използват 
примери, в които СВ е или непроизводен (напр. 
дам, решà, купя и др.), или производен, но без 
изходен прост корелат от НСВ – срв.: купя – 
купувам, реша – решавам, дам – давам, платя – 
плащам, продам – продавам, закуся – закусвам, 
изляза – излизам, разбера – разбирам, съблека – 
събличам, падна – падам и др. Смятаме, че е по-
целесъобразно останалите сложни имперфективи 
(т.е. итеративи), образувани от СВ с представка, 
която видоизменя лексикално изходен глагол от 
НСВ (прост имперфектив), да се включат по-
късно в процеса на обучение по български език 
(напр. след подготвителния курс) – когато се 
коментират процесът перфективация и 
значенията на отделните представки (с 
изключение на „чисто видовите”). Именно тогава 
може да бъде онагледен целият процес на 
аспектуална трансформация чрез представяне на 
т.нар. в и д о в и  т р и а д и  – срв.: пиша – препиша 
– преписвам, нося – разнеса – разнасям, мажа – 
омажа – омазвам  и др. под.16  

Практическата ни работа с чуждестранните 
студенти в Подготвителното отделение на УХТ – 
Пловдив показа, че за трайни резултати при 
изучаването на видовите двойки (знания, които 
се оказват облигаторни при изпълнението на 
упражнения за промяна на текстови фрагменти в 
минал план17) на обучаемите могат да се раздадат 
таблици с примери, чието овладяване да бъде 
периодично проверявано посредством различни 
форми на текущ контрол. 

2. Напълно подкрепяме идеята при 
преподаване на глаголния вид да се представят 
„ключовите думи” за разпознаване на СВ и НСВ. 
И ако за повторителните думи и изрази сме 
напълно съгласни, че те се съчетават само с 

                                                
16 Както вече споменахме [14], това е направено от авторите 
на [1] и [10]. 
17 Прави впечатление, че в работната тетрадка към учебник 
[12] включените текстове за трансформация в минал план 
съдържат както сложни, така и прости имперфективи – срв. 
Напр.: Вчера Ани става в 6 часа. Отива в банята и бързо се 
мие (а не измива – б.м., К. Ч.) […] (стр. 29). Забелязва се и 
друго: в текста, който трябва да се преобразува темпорално, 
всички глаголни форми са в неактуално сегашно време 
(сегашно историческо), без обаче на студентите изобщо да е 
обяснено нито това време, нито пък итеративната природа 
на „сложните имперфективи” – способността им да 
изразяват еднократно завършено действие в неактуален 
план. По-прецизно би било, ако началният текст е въведен с 
повторителен израз: Всеки ден Ани става в 6 часа…, тъй 
като обучаемите са вече запознати с количественото 
значение на НСВ. 
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имперфективи (прости или сложни)18, то имаме 
известни резерви по отношение на включените в 
редица учебници (вж. напр. [12]) лексикални 
„сигнализатори” за перфективност от типа на 
модални глаголи, съюзи, частици19. Смятаме, че 
като „индикатори” за СВ могат да се разглеждат 
и количествени изрази от типа изведнъж, един 
път, еднократно и др., както и маркерите 
(граматични или лексикални) за определеност 
(конкретност) на изреченските обекти20 – срв.: 
Той пи кафе, Ядох ябълка, но *Той изпи кафе, 
*Изядох ябълка, *Трябва да реша задачи 
(правилно е Той изпи едно кафе / кафето; Изядох 
една ябълка / тази ябълка / ябълката; Трябва да 
реша задачите / тези задачи /всички задачи). 

Би могло да се обърне вниманието на 
обучаемите и върху факта, че изрази от типа сега, 
в момента, в този момент и др. под. 
(подчертаващи актуалността на действието) се 
съчетават предимно с прости или сложни НСВ 
(срв.: В момента ям / излизам; Сега пиша / 
слизам и др.). В подобни позиции употребата на 
СВ е неграматична (срв.: *В момента изям / 
изляза; *Сега напиша / сляза)21.  

3. При преподаване на темата за българския 
аорист („минало свършено време”) е много 
важно да се акцентува върху факта, че формите 
за споменатото глаголно време се образуват 
както от СВ, така и от НСВ (прост и сложен), 
като между двата комбинативни варианта се 
забелязват сериозни семантични разлики – 
докато несвършеният аорист изразява най-често 
минало действие, вършено продължително (за 
определен период) и „прекратено преди момента 
на говоренето” ([2], стр. 314), то аористът от СВ 
показва действието като цялостно завършено 
(комплексно), единично и прекратено в 
определен (конкретен) минал момент – срв.: 
Дълго обикалях улиците, Детето спа няколко 
часа и Купих си нова блуза, Позвъних един път по 
телефона и пр. На тези различия обръщат 
внимание и авторите на [12], но наред с коректно 

                                                
18 Като ключови думи за НСВ могат да се посочат и 
конструкциите фазов глагол + да (срв.: започвам да пиша / 
отварям, но *започвам да напиша / отворя). 
19 Както вече споменахме, макар и по-рядко тези маркери 
могат да се свързват и с НСВ. 
20 Приветстваме авторите на [12], които са обърнали 
внимание върху тези маркери в частта, посветена на 
употребата на двата глаголни вида в аорист (стр. 143). 
21 В по-късен етап от обучението обаче е препоръчително да 
се акцентува върху факта, че свързването на посочените 
обстоятелствени изрази със СВ е възможно, но само когато 
той е употребен във време, различно от актуалното 
(самостойно) нерезултативно сегашно време – срв.: Сега 
той ми каза истината, Явно сега е дошъл, В този момент 
тя влезе / беше влязла и ме видя). 

изброените маркери за еднократност, 
приключеност и ситуативна определеност, с 
които се съчетава свършения аорист, като 
„сигнализатори” за несвършен аорист неправил-
но са посочени изрази за неопределена 
повторителност (често, всеки ден) (вж. 
коментара в [14]). 

Изхождайки от собствения си опит, бихме 
препоръчали включването на кратък коментар за 
наративната функция на аористните форми от 
СВ, чрез които могат да се представят 
последователни действия – срв.: Той влезе в 
стаята, седна на масата и започна да пише 
(еднократни последователни действия) и Той 
влизà в стаята, сядà на масата и започвà да 
пише (повторителни действия, които се 
„сумират”). Илюстрирането на тази функция би 
могла да стане с помощта на специално подбрани 
художествени текстови фрагменти (вж. [3]). 

4. Категорично е убеждението ни, че като 
последен модул в системата от уроци, посветени 
на категорията вид на глагола, би трябвало да се 
включи въпросът за процеса перфективация, т.е. 
за образуването на СВ от прости НСВ чрез 
прибавяне на представки с различна семантика 
(или на наставката за еднократност -н-). В 
подготвителния курс по български език могат да 
се представят само някои от значенията на 
представките (напр. начинателно, делимитатив-
но, дистрибутивно и др.), но по-нататък (в 1. и 2. 
курс на обучение) информацията би следвало да 
се разшири (вж. напр. в [10], стр. 113–114). Само 
по този начин би се откроила основната 
специфика на разглежданата категория – нейният 
лексикално-граматичен характер. Едва в по-
късен етап на обучение би могло да се обърне и 
специално внимание и върху биаспектуалната 
природа (имперфективна, но и перфективна – в 
неактуален план) на глаголите, образувани от СВ 
чрез прибавяне на формант -ва (-а, -я, -ава, -ява, -
ува), както и върху тяхната наративна функция.  
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