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Кога да пишем
вие, вас, ви, ваш с главна буква
(учтива форма)?
1. Когато употребяваме местоименията вие, вас, ви,
ваш като израз на учтивост към нашия събеседник,
ги изписваме с главна буква: Вие, Вас, Ви, Ваш, Ваша,
Ваше, Ваши. Това е учтивата форма – за 2 л. мн.ч.
Господин Петков, уведомяваме Ви, че изпълнителният директор беше запознат с Вашето предложение.
Уважаема г-жо Раленкова,
Към Вас ме насочи г-н Петър Койнарев, когото Вие
познавате лично.
2. Учтивата форма употребяваме и когато се
обръщаме към двама или повече души. Тогава също
изписваме местоименията с главна буква.
Драги родители, каним Вас и Вашето дете в
работилницата ни за мартеници.
Госпожи и господа, Вие вече разполагате с цялата
необходима документация, за да вземете решение.
3. Сферата на употреба на учтивата форма не
е строго регламентирана. Препоръчваме ви да я използвате при официално (формално) писмено и устно
общуване, например:
– в писма, включително имейли, до държавни и
общински институции, банки, фирми и други организации;
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– в служебна кореспонденция;
– в покани;
– във формални (официални) разговори в институции, банки, фирми, учебни заведения;
– в разговор с непознати, включително клиенти
на магазини и ресторанти;
– когато искаме да запазим дистанция от събеседника/събеседниците.
Кой вариант да изберем?
• Уважаеми госпожи и господа,
Останах изключително доволна от екскурзията до
Тайланд, организирана от Вашата/вашата агенция.
(В имейл до туристическа агенция)
Имейлът е до фирма, което означава, че общуваме
официално с нашите събеседници (т. 3). Затова използваме учтивата форма, която се изписва с главна
буква и тогава, когато се обръщаме към повече хора
(т. 2).
Правилно е:
Уважаеми госпожи и господа,
Останах изключително доволна от екскурзията до
Тайланд, организирана от Вашата агенция.
• Не очаквайте детето Ви/ви винаги да се съгласява с Вас/вас.
(В публикация за отношенията между родители и
деца)
Книжовен, диалогичен и дигитален български
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Публикацията е насочена към всички родители и не
предполага официално общуване с тях. Затова употребяваме обикновените форми за 2 л. мн.ч., които
се изписват с малка буква.
Правилно е: Не очаквайте детето ви винаги да се
съгласява с вас.

Как да съгласуваме
прилагателните имена
и Причастията
с учтивата форма?
1. Когато в учтивата форма има причастие, завършващо на -л, употребяваме формата за мн.ч., която
завършва на -ли. Тогава не съгласуваме думата с пола
на събеседника ни.
Господин Вълчев, изпратили сте документите за
регистрация на грешен адрес.
(А не: Господин Вълчев, изпратил сте документите
за регистрация на грешен адрес.)
Госпожо Вълчева, изпратили сте документите за
регистрация на грешен адрес.
(А не: Госпожо Вълчева, изпратила сте
документите за регистрация на грешен адрес.)
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