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Предлозите могат да бъдат групирани основно по следните начини: 

1. Предлози, изискващи един от падежите – винителен, дателен, родителен или смесени - 
с винителен или дателен падеж (Wechselpräpositionen). 

2. Предлози за време и място (Temporale und Lokale Präpositionen). 

3. Предлози за средство и начин (modal) 

 

В следната таблица ще видите подробно описана употребата на локалните предлози (за място). 
Важно е да се отбележи също, че много от тези предлози могат да имат и друга употреба, 
освен за място, т.е. да се срещат и в групата на темпоралните например и съответно да имат и 
друго значение.  

Смесените предлози с дателен и винителен падеж (Wechselpräpositionen), които също 
принадлежат към локалните са представени отделно. 

 

Предлози за 
място 

Значение  Пример  Превод Пояснение 

ab (+Dat.) от, 
от...нататък 

-Ab München war 
der Zug voll. 

-От Мюнхен влака 
беше пълен. 

-с географски 
имена, посочва 
началната точка 

bis (+Akk.) до -Der Zug fährt nur 
bis Berlin. 

-Влакът пътува 
само до Берлин. 

-посочва 
крайната точка      
-когато тя е с 
опред.член bis 
се използва с 
друг предлог 

durch (+Akk.) през -Der Bus fährt durch 
das Stadttor. 

-Автобусът 
минава през 
градската порта. 

-за площад или 
улица - über 

entlang (+Akk.) по, по 
продължение 
на 

-Den Fluß entlang 
stehen Häuser. 

-Покрай реката се 
намират къщи. 

-стои след 
думата, закоято 
се отнася 

gegen (+Akk.) срещу -Das Auto fuhr 
gegen einen Baum. 

-Колата се блъсна 
в едно дърво. 

-за движение, 
завършващо с 
контакт 

gegenüber (+Dat.) срещу -Peter wohnt 
gegenüber vom 
Bahnhof. 

-Петър живее 
срещу гарата. 

-без движение      

um, 
um…herum(+Akk.) 

около -Das Auto fuhr um 
die Ecke 

-Колата зави на 
ъгъла. 

-около предмет 
или място (с и 
без движение 
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bei (+Dat.) при -Primorsko liegt bei 
Burgas.                               
-Nina arbeitet bei 
BMW.                             
-Ich bleibe bei dir.                                     
-So ist bei den 
Detschen.                                 
-Gestern war ich 
beim Schwimmen. 

-Приморско е до 
Бургас.                         
-Нина работи при 
БМВ.                             
-Ще остана при 
теб.                        -
Така е при 
немците.                    
-Вчера бях на 
плуване. 

-за географска 
близост                      
-месторабота           
-за присъствие                
-нечий обичаи             
-дейност  

aus (+Dat.) от -Ich komme aus der 
Disko.                                

-Идвам от 
дискотеката.              

-отдалечаване 
от място 
(вътрешността), 
вниманието е 
върху мястото     
-и за произход                

von (+Dat.) от -Ich komme von 
Andre -Ich komme 
von Wien, von der 
Bank, u.s.w.                    
-Ich nehem das Brot 
vom Tisch.                        
-Von Bonn nach 
Berlin gibt es billige 
Flüge. 

-Идвам от Андре.      
-Идвам от Виена, 
от банката и т.н.           
-Взимам хляба от 
масата.                        
-От Бонн до 
Берлин има 
евтини полети. 

-отдалечаване 
от място, 
вниманието е 
върху 
действието                  
-отправна точка               

nach (+Dat.) към, за, в -Wir fahren nach 
Amerika.                            
-Kannst du bitte 
nach oben 
kommen?                   
-Ich gehe nach 
Hause. 

-Пътуваме за 
Америка.                       
-Можеш ли да се 
качиш горе?                  
-Отивам към 
къщи. 

-за изразяване 
на посока при 
географски 
имена без член, 
както и наречия 
за място 

zu (+Dat.) към, за, в -Ich gehe zu meinem 
Freund Peter.                    
-Ich bin zum 
Schwimmen 
gegangen -Der Bus 
fährt zum Bahnhof.       
-Heute bleibe ich zu 
Hause. 

-Отивам при 
приятеля си 
Петър.                      
-Ходих да плувам.   
-Автобусът отива 
до гарата.                          
-Днес ще си 
остана вкъщи. 

-за посока при- 
лица, места, 
дейности, 
обществени 
сгради (с 
опр.член)                  
-ограничено 
пространство 

von…aus (+Dat.) от...към -Von diesem Berg 
aus haben Sie einen 
wunderschönen 
Blick ins Tal. 

-От този връх 
имате една 
страхотна гледка 
към долината. 

-посочва 
изходяща точка 
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außerhalb 
(+Genetiv oder 
Dativ) 

извън -Bei einem Foul 
außerhalb des 
Strafraums wird ein 
Freistoß gegeben. 

-При фал извън 
наказателното 
поле се дава пряк 
свободен удар. 

 

innerhalb 
(+Genetiv oder 
Dativ) 

в -Bei einem Foul 
innerhalb des 
Strafraums wird ein 
Strafstoß gegeben. 

-При фал в 
наказателното 
поле се дава 
дузпа. 

 

 


