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Българска азбука.
Правописни принципи

 . Съвременната българска азбука се състои от  букви, подредени в строго 
определен ред. Азбучната система (азбуката) съществува главно в две разно-
видности: ръкописна и печатна. В графично отношение буквите в азбуката 
са два вида: главни и малки (с изключение на буквата ь, която се употребява 
само като малка):

Печатни букви Ръкописни букви
А а А а
Б б Б б
В в В в
Г г Г г
Д д D д
Е е Е е

Ж ж Ж ж
З з З з
И и И и
Й й Й й
К к К к
Л л Л л
М м М м
Н н Н н
О о О о
П п П п
Р р Р р
С с С с
Т т Т т
У у У у
Ф ф Ф ф
Х х Х х
Ц ц Ц ц
Ч ч Ч ч

Ш ш Ш ш
Щ щ Щ щ
Ъ ъ Ъ ъ

ь ь
Ю ю Ю ю
Я я Я я
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Въпреки основния принцип при създаването на азбуката — за всеки звук 
да се използва отделна буква — това не винаги е възможно. Така е и в бъл-
гарската азбука. На първо място трябва да се отбележи несъответствието 
между звукове (фонеми) и букви (графеми). Българските букви са , а зву-
ковете (фонемите) —  ( гласни и  съгласни). Това несъответствие обаче 
не е пречка за точното писмено отразяване на звуковете, защото буквите са 
енозначни и многозначни. Енозначни са буквите ъ, о, у, е, и — при писане 
те отговарят на фонемите [ъ, о, у, е, и]. За изразяването на гласните звукове 
(фонеми) обаче, освен тези  букви се използват още  букви — а, ю, я. Мно-
гозначни са буквите на съгласните звукове.
За особените (специалните) моменти при писменото отразяване на българ-
ските езикови звукове от българската азбука трябва да се знаят и отчитат 
следните случаи:

 .. Буквата ь се употребява само за означаване на мека съгласна пред буквата 
о: шофьор, миньор, синьо, Миньо, Ганьо и под. Ето защо тя не може да бъде 
първа буква в нито една дума и функционира само като малка буква.

 .. Буквата а, когато е под ударение в личните окончания на глаголите за  л. 
ед.ч. и  л. мн.ч. сег.вр. се изговаря като ъ: чета̀ — чета̀т (изг. четъ — четът), 
бера̀ — бера̀т (изг. беръ — берът), греба̀ — греба̀т (изг. гребъ — гребът), 
тека̀ — тека̀т (изг. текъ — текът).

 .. Буквата а, когато е под ударение в кратката членна форма за м.р. ед.ч., се чете 
и изговаря като ъ: на мъжа̀ (изг. на мъжъ), по света̀ (изг. по светъ).

 .. Буквата я, когато е под ударение в личните окончания на глаголите за  л. ед.ч. 
и  л. мн.ч. и в някои ударени членни форми се изговаря като йъ: вървя̀ — 
вървя̀т (изг. върв’ъ — върв’ът), търпя̀ — търпя̀т (изг. търп’ъ — търп’ът), 
еня̀ — еня̀т (изг. ден’ъ — ден’ът).

 .. Буквата щ предава два звука — шт: нощ, вещ.

 .. Буквите дж и дз изразяват един звук (фонема): жужe, жоб, жвакам, жиб-
ри, зифт, скрънза (за разлика от наживeя, назиравам).

 .. Многозначните букви б, в, г, д, з и т.н. при писане изразяват и беззвучните си 
съответствия: боб (изг. боп), по (изг. пот), кръв (изг. кръф), бряг (изг. бряк), 
мраз (изг. мрас).

 .. Буквите я и ю в началото на думата и след гласна се изговарят като йа и 
йу: ягоа (изг. йагода), първия (изг. първийа), юнак (изг. йунак), воювам (изг. 
войувам); когато са след съгласна, смекчават нейния изговор: някога (изг. 
н’акога), гюл (изг. г’ул).

 . Съвременният български правопис е изграден на три основни правописни 
принципа — фонетичен, морфологичен и исторически (етимологичен, тра-
диционен).
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По силата на фонетичния принцип правописът на думите се определя от 
установения им книжовен изговор, т.е. писмото отразява точно изговора 
на думите, напр.: брат, ом, маса, стол, тук, там, и под. В тези случаи 
буквеният състав на думите точно отразява техния звуков състав и матери-
ализира фонетичното правило „пиши така, както говориш“. Въз основа на 
този принцип ние пишем думи като гозба, цъфтя, празник, сърце, расна, нуж-
но, лешник, плешка (а не се ръководим от историческата традиция, според 
която изходните форми са гостба, цъвтя, празник, сърце, растна, нужно, 
лещник, плещка).
Резултат от действието на фонетичния принцип в съвременния ни правопис, 
например, е отпадането на краесловните ъ и ь, които вече не изразяват пози-
ционна изговорност.
Морфологичният принцип, който е основен принцип на българския право-
пис, узаконява и налага еднаквото изписване, независимо от изговора им, 
на строежните (морфологичните) елементи на думите (корен, представка, 
наставка и окончание), които се изписват еднакво при всички форми, напр.: 
изготвям и изказвам (а не: исказвам), изговарям и изхвърлям (а не: исхвър-
лям), вестник (а не: весник). По силата на този принцип не се отразява 
изговорната стойност на звучните съгласни като беззвучни, т.е. пише се: рог, 
рогче, боб, зъб вм. рок, рокче, боп, зъп.
В историята на българския правопис доста широко се е прилагал и истори-
ческият (траиционен, етимологичен) принцип. В продължение на дълъг 
период са се употребявали по традиция буквите я, ѣ, ъ и ь без те да отразяват 
реална изговорна стойност на историческите им места. Днес историческият 
правописен принцип се открива в изписването на думи и форми като Георги 
(изг. г’орги), евтин (изг. ефтин), втори (изг. фтори).
В българския правопис има известно приложение и смисловоразличителни-
ят принцип (наричан още и семантичен). Той мотивира например слятото, 
разделното и полуслятото писане на сложни и съставни думи, управлява 
употребата на представките пре- и при-, о- и у-: преписвам — приписвам, 
оказвам — указвам и др. При формулирането на правилата в пунктуацията 
се прилагат и елементи от т.нар. синтактичен принцип.





Правописни особености при
някои категории думи и форми

 Правописни особености с фонетичен характер

Променливо я

 . Променливо я се нарича гласната, наследник на старобългарската ятова 
гласна ѣ, която днес в зависимост от конкретните фонетични и акцентни 
условия в думата с променливо я се произнася като я или като е. Условията, 
от които зависи изговорът и правописът на променливото я, са свързани с 
два фактора: с ударението на думата или формата и с характера на сричката 
след променливото я (ако то не е в краесловието).
В по-широк смисъл за променливо я може да се говори и при някои ка-
тегории форми, където съвременното я или е е наследник не на ѣ, а на 
други старобългарски гласни, например малка носовка (#) — при сегашно 
деятелно причастие (вървящ — вървящи, хоещ — хоещи), при глаголи на 
-на (сена — сяам) и др. Ето защо особеностите на такива форми в това 
отношение са проследени в раздела за променливото я.

 .. Правилото за ятов преглас гласи: под ударение и пред твърда сричка (съдър-
жаща твърда съгласна и гласните а, о, у, ъ) или в краесловието променливото 
я се изговаря и се пише като я. Когато не е под ударение или се намира пред 
мека сричка, променливото я преминава в е. (Сричката е мека, когато съдър-
жа гласните е или и или мека съгласна: й, съгласна, чиято мекост е отбелязана 
с буквите ь, я, ю или шушкава съгласна — ж, ч, ш, дж, щ (шт).) Например:

желя̀зо, но: железа̀р (ударението не пада върху променливото я),
желѐзен (променливото я се намира пред мека сричка);
мля̀ко, но: млекопрерабо̀тка, млѐчен;
пя̀х, но: изпѐй;
мля̀х, но: мѐля.

 .. Правилото за променливо я не се спазва в следните основни случаи:

 ... При известен брой прилагателни, образувани с наставка -ен, които съдържат 
променливо я пред наставката, във формите за ж.р. и ср.р. (където промен-
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ливото я е в позиция пред твърда сричка), и преминава в е, т.е. във всички 
форми на такива прилагателни приемник на променливото я е е:

хлѐбен, хлѐбна, хлѐбно, хлѐбни;
цвѐтен, цвѐтна, цвѐтно, цвѐтни;
гнѐвен, гнѐвна, гнѐвно, гнѐвни;
мѐстен, мѐстна, мѐстно, мѐстни;
срѐен, срѐна, срѐно, срѐни.

 Но: бѐсен, бя̀сна, бя̀сно, бѐсни;
тѐсен, тя̀сна, тя̀сно, тѐсни;
прѐсен, пря̀сна, пря̀сно, прѐсни;
ѐсен, я̀сна, я̀сно, ѐсни;
желѐзен, желя̀зна, желя̀зно, желѐзни.

 ... Ако сричката, съдържаща променливо я е пред съгласните ж, ч, ш, щ (шт), я 
винаги се изговаря и се пише като е:

млѐчен, млѐчна, млѐчно, млѐчни;
грѐшен, грѐшна, грѐшно, грѐшни;
вѐчен, вѐчна, вѐчно, вѐчни;
безбрѐжен, безбрѐжна, безбрѐжно, безбрѐжни.

 Срв. също:
пряк, но: прѐчка;
ня̀кой, но: нѐщо.

 ... В подчинените съставки на сложни думи, съдържащи променливо я, върху 
които не пада главното ударение, променливото я преминава в е:

беломо̀рски, белоко̀с, белосла̀тински, еснофланговѝ, неколкокра̀тен, големокалѝбрен, 
железобето̀н, снегопочѝстване.

 Заб. Когато второстепенното ударение върху първата част на сложна дума е ясно доло-
вимо, я не се преглася в е:

ня̀колкосто̀тин, тя̀снопартѝен, я̀сноориентѝран, пря̀коотгово̀рен.

 ... При членуваните форми на отвлечени съществителни на -ост, съдържащи 
променливо я, които са образувани от минали причастия, то остава непре-
гласено в е, въпреки че ударението се премества върху членната форма:

закостеня̀лост — закостенялостта̀, закоравя̀лост — закоравялостта̀, неоя̀ла-
ност — неоялаността̀, отживя̀лост — отживялостта̀, припря̀ност — припря-
ността̀, затъпя̀лост — затъпялостта̀, престаря̀лост — престарялостта̀, зам-
ря̀лост — замрялостта̀, изнемощя̀лост — изнемощялостта̀.

 Но: вя̀рност — верността̀, ця̀лост — целостта̀, ря̀зкост — резкостта̀. (Тези същес-
твителни не произлизат от причастия.)

 ... В  и  л. мн.ч. на глаголите в мин.св. и мин.несв. време я остава непрегласено 
и в позиция пред мека сричка:

вия̀хме, вия̀хте; четя̀хме, четя̀хте; спя̀хме, спя̀хте.

 Заб. Това се отнася и за случаите, при които в  л. ед.ч. и  и  л. мн.ч. на глаголите в 
мин.несв.вр. я (или а) в окончанието е в позиция след гласна или след шушкава 
съгласна — ж, ч, ш, щ (шт).

броя̀х, броя̀хме, броя̀хте (а не: броѐх, броѐхме, броѐхте);
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мълча̀х, мълча̀хме, мълча̀хте (а не: мълчѐх, мълчѐхме, мълчѐхте);
лежа̀х, лежа̀хме, лежа̀хте (а не: лежѐх, лежѐхме, лежѐхте).

 ... При някои глаголи, завършващи в  л. ед.ч. сег.вр. на -на, променливото я 
преминава в е, въпреки че се намира пред твърда сричка:

ся̀ам — сѐна мя̀там се — мѐтна се
бля̀свам — блѐсна стря̀скам — стрѐсна
ля̀гам — лѐгна пля̀свам — плѐсна
кря̀свам — крѐсна кря̀квам — крѐкна
впря̀гам — впрѐгна кля̀кам — клѐкна.

 Но: я̀лна, бя̀лна се, пробя̀гна, зя̀пна, мля̀сна, мя̀рна се.

Дублети: вѐсна се и вя̀сна се.

 .. При миналите деятелни и миналите страдателни причастия от глаголи от  и 
 спр., съдържащи променливо я, то се преглася съгласно правилото (вървя̀л, 
вървя̀ла, вървя̀ло, вървѐли; извървя̀н, извървя̀на, извървя̀но, извървѐни). Но при 
причастни форми от глаголи от  спр. от типа на стрелям, отнасям, я остава 
непроменена във всички форми, вкл. и в мн.ч., и без оглед на мястото на 
ударението:

стрѐлял, стрѐляла, стрѐляло, стрѐляли;
отна̀сям, отна̀сяла, отна̀сяло, отна̀сяли.

 ... Сегашните деятелни причастия при глаголите от  и  спрежение завършват 
на -ящ (м.р.), -яща (ж.р.), -ящо (ср.р.), -ящи (мн.ч.), когато ударението пада 
върху основната гласна (гласната пред щ):

четя̀щ, четя̀ща, четя̀що, четя̀щи;
горя̀щ, горя̀ща, горя̀що, горя̀щи.

 Заб. Ако при сегашните причастия от такива глаголи ударената основна гласна е в 
позиция след друга гласна или след шушкава съгласна ж, ч, ш, щ (шт), причастните 
форми завършват на -ящ, -яща, -ящо, -ящи (след гласна) и съответно на -ащ, -аща, 
-ащо, -ащи (а не: на -ещ, -еща, -ещо, -ещи):

броя̀щ, броя̀ща, броя̀що, броя̀щи (не: броѐщ, броѐща, броѐщо, броѐщи);
лежа̀щ, лежа̀ща, лежа̀що, лежа̀щи (не: лежѐщ, лежѐща, лежѐщо, лежѐщи);
стърча̀щ, стърча̀ща, стърча̀що, стърча̀щи (не: стърчѐщ, стърчѐща, стърчѐ-
що, стърчѐщи).

 .... Когато при такива глаголи (от  и  спрежение) ударението пада на друга 
сричка, причастната форма завърша на -ещ, -еща, -ещо, -ещи:

пѝшещ, пѝшеща, пѝшещо, пѝшещи;
хо̀ещ, хо̀еща, хо̀ещо, хо̀ещи.

 .... Глаголите от  спрежение образуват сегашни деятелни причастия с помощта 
на формите -ащ (-аща, -ащо, -ащи) или -ящ (-яща, -ящо, -ящи) независимо 
от ударението:

глѐащ, глѐаща, глѐащо, глѐащи;
па̀ащ, па̀аща, па̀ащо, па̀ащи;
стрѐлящ, стрѐляща, стрѐлящо, стрѐлящи.

Променливо я





 ... В някои думи, които са възприети в книжовния език от западнобългарските 
говори, от руски или от черковнославянски и съдържащи ятова гласна, тя се 
изговаря и се пише като е и в позиции, където според правилото трябва да се 
пише я:

човѐк, избѐлвам, век, ѐло, отѐл, сѐлка, мекотѐло, мѐстност, зрѐлост, потрѐбност, 
неразѐлно, равномѐрно и др.

 ... Географски имена с локално значение, съдържащи променливо я, се пишат 
според местния изговор:

Брѐгово (Видинско), Голѐмо Пѐщене (Врачанско), Желѐзна (Монтанско).
 Но: Бя̀ла Сла̀тина, Оря̀хово (въпреки че местните говори са екавски).

 Заб. Това се отнася и за географски имена с локално значение, притежаващи други 
фонетични особености: Шума̀ко (Софийско), Рио̀ (Самоков), Тѐмното ѐзеро 
(Благоевградско), До̀лна Ла̀ка (Врачанско), Ка̀силаг (Радомирско), Църва̀рица 
(Кюстендилско).

 ... В устната реч понякога се наблюдава освен неправилно екане (голѐм, бел вм. 
голя̀м, бял), и неправилно якане (голя̀ми, бя̀ли, ця̀ли вм. голѐми, бѐли, цѐли или 
голя̀мия, бя̀лия, ця̀лия вм. голѐмия, бѐлия, цѐлия). Това е проява на свръхста-
рателност при българи от западните краища или пък е диалектно влияние в 
речта на граждани от определени райони на изток от ятовата граница.
Посоченото явление се среща при сравнително ограничен брой думи. То 
почти не се наблюдава в случаите, когато ятовата гласна е пред шушкава 
съгласна (ж, ч, ш, щ (шт) или пред й:

грях — грѐшен (не: гря̀шен); мля̀ко — млѐчен (не: мля̀чен); пряк — прѐчка (не: пря̀ч-
ка); смях — смѐй се.

Когато в подобни думи с променливо я ударението не пада върху ятовата 
гласна, отклонения от правилото няма:

големина̀ (не: голямина̀); белота̀ (не: бялота̀); пенлѝв (не: пянлѝв); млека̀р (не: мля-
ка̀р).

 ... Допуска се в поезията заради римата да се пише и изговаря е вм. я:
Само той от нас прозрѐ
истина ена в живота —
по-обре е а умреш,
вместо а живееш скотски.

 (Н. Вапцаров)

 . Съществува и непроменливо я, което не е наследник на старата ятова гласна 
ѣ. Неговият изговор не зависи от мястото на ударението в думата или от по-
зицията пред мека или твърда сричка — във всякакво обкръжение то остава 
непроменено:

поля̀на — поля̀ни; тоя̀га — тоя̀ги; орля̀к — орля̀ци.

Променливо я





Вмятане и изпадане на гласни и съгласни

Вмятане и изпадане на гласни и съгласни (епентеза и елизия)

 . Прилагателни имена и някои минали деятелни причастия, които завършват 
в м.р. ед.ч. на -ъл или -ър (за прилагателните), в ж.р., ср.р. и мн.ч. губят глас-
ната ъ:

свѐтъл, свѐтла, свѐтло, свѐтли;
то̀пъл, то̀пла, то̀пло, то̀пли;
кръ̀гъл, кръ̀гла, кръ̀гло, кръ̀гли;
рѐкъл, рѐкла, рѐкло, рѐкли;
онѐсъл, онѐсла, онѐсло, онѐсли;
хра̀бър, хра̀бра, хра̀бро, хра̀бри;
мо̀кър, мо̀кра, мо̀кро, мо̀кри.

 Заб. В минали причастия като пѝсал, извѝкал, попѝтал, нарису̀вал гласната а в послед-
ната сричка звучи като неудареното вметнато ъ в думи от типа на вля̀зъл, рекъл, 
онесъл. При колебание за правописа на подобни думи трябва да се образуват 
формите за ж.р., ср.р. или мн.ч. Ако гласната от групата -ъл изпада при тези форми, 
формата за м.р. се пише с -ъ- — рѐкла — рѐкъл, вля̀зла — вля̀зъл, ако не изпада, 
пише се с -а- — пѝсала — пѝсал, попѝтала — попѝтал.

 . При съществителни от чужд произход на -ър, -ъл, от типа на театър, 
министър, иоптър, бинокъл, цикъл формата в ед.ч. съдържа вметнато ъ в 
последната сричка, което се запазва при членуване на имената в ед.ч. и в 
бройната форма (при имена на не-лица), но изпада при формата за мн.ч.:

теа̀тър, теа̀търът, -а, ва теа̀търа, теа̀три;
бино̀къл, бино̀кълът, -а, ва бино̀къла, бино̀кли;
минѝстър, минѝстърът, -а, минѝстри.

 . При съществителни на -изъм също е налице вметнато ъ в наставката, което 
изпада при членуването на думите в ед.ч.:

реалѝзъм, реалѝзмът, -а;
хуманѝзъм, хуманѝзмът, -а;
иеалѝзъм, иеалѝзмът, -а;
социалѝзъм, социалѝзмът, -а.

В думи от този тип, които могат да образуват бройни форми и форми за 
мн.ч., вметнатото ъ се запазва в бройната форма, но изпада в мн.ч.:

органѝзъм, органѝзмът, -а, ва органѝзъма, органѝзми;
фразеологѝзъм, фразеологѝзмът, -а, ва фразеологѝзъма, фразеологѝзми.

 . При образуване на прилагателни имена с наставка -ски от основи, завърш-
ващи на -ст или на съгласните с, з, ж, ч, ш, щ (шт) или на г, к, х, които пред 
наставката се палатализират в ж, ш, съгласната с от наставката изпада:

Бурга̀с — бурга̀ски Разло̀г — разло̀жки
Парѝж — парѝжки Пѐрник — пѐрнишки
Во̀лга — во̀лжки сирома̀х — сирома̀шки
Пѐтрич — пѐтрички реформѝст — реформѝстки
Букурѐщ — букурѐщки буѝст — буѝстки.
юна̀к — юна̀шки

 Срв. също:
баск — ба̀ски (а не: ба̀скски).





Двойни съгласни

 . В българския език двойните съгласни в състава на думата се наблюдават 
най-често в позиции на непосредствен контакт на две еднакви съгласни, 
принадлежащи към различни морфеми (корен, наставка, представка).
Двойни съгласни се наблюдават в следните основни случаи:

 .. При прилагателни имена, завършващи в м.р. на -нен, при които във формите 
за ж.р., ср.р. и мн.ч. е от наставката изпада:

ка̀менен, ка̀менна, ка̀менно, ка̀менни;
пѐсенен, пѐсенна, пѐсенно, пѐсенни;
цѐнен, цѐнна, цѐнно, цѐнни.

 .. При съвпадение на крайната съгласна от представката с началната съгласна 
от корена на някои думи:

поа̀вам, наа̀вам, беззъ̀б, беззако̀ние, отту̀к, отта̀м.

 .. При членуване на съществителни имена от ж.р., ед.ч., завършващи на съглас-
ната т:

раостта̀, пролетта̀, съвестта̀, горостта̀.

 .. При някои собствени имена и думи от чужд произход:
Алла̀х, Телла̀лов, Молло̀в, молла̀, оса̀нна, ма̀нна, а̀нни.

 Заб. Във формите, образувани от прилагателното ѝмен (от израза ѝмен ен), съгласната 
н също се удвоява: ѝменният (ден), ѝменни (дни), ѝменник, ѝменница.

Подвижно ъ в групите -ръ-, -ър-, -лъ-, -ъл-

 . Групите -ръ-, -ър-, -лъ-, -ъл- се пишат и се изговарят по следния начин:

 .. В многосрични думи, ако след групите -ръ-, -ър-, -лъ-, -ъл- следва една 
съгласна, ъ се пише пред р, л, а когато следват две и повече съгласни — след 
р, л:

ърво̀ — ръвнѝк гъ̀лтам — глъ̀тна
върба̀ — Връ̀бница мълча̀ — млъ̀кна

 Но: повъ̀рхност, мъ̀ртви.

 .. В едносрични думи, включително когато са втора съставка на сложни думи, 
гласната ъ се пише след р, л:

връх, гръ, връв, трън, пръв, прът, глъч, плъх, вугръ̀б, островръ̀х.
 Но: бърз, гърч, сърп, жълт, вълк.

 .. Вторичните несвършени глаголи с наставката -вам от типа овършвам, 
прекършвам, скълцвам запазват непроменени групите -ръ-, -ър-, -лъ-, 
-ъл- (както те са в съответните глаголи от свършен вид), въпреки че след тях 
следват две съгласни:

Двойни съгласни. Подвижно ъ





овъ̀рша — овъ̀ршвам, разбъ̀ркам — разбъ̀рквам, прекъ̀рша — прекъ̀ршвам,
скъ̀лцам — скъ̀лцвам.

Правопис на думи, съдържащи групите -ея, -ия

 . При образуването на звателни форми от имена на -ея, -ия, я се заменя с йо:
Доротѐя — Доротѐйо, Бълга̀рия — Бълга̀рийо, Марѝя — Марѝйо.

 . В средата на прилагателни, образувани от чужди думи, завършващи на -ия, я 
от посочената група се заменя със а:

матѐрия — материа̀лен, бактѐрия — бактериа̀лен, Ита̀лия — италиа̀нски.

С а се пишат и думи като:
социа̀лен, официа̀лен, пиа̀но, инициатѝва.

 Но: София — софия̀нец; христия̀нин, плея̀а.

Удвояване на предлозите в и с

 . Предлозите в и с се пишат и се изговарят удвоено в следните случаи:

 .. Пред думи, които започват с начални съгласни в, ф или съответно с, з:
във възуха, във Виин, във Франция, със сила, със самочувствие, със завист.

 Заб. Това се отнася и за случаите, когато предлозите в и с са в позиция пред цифри, 
чийто изговор съдържа начално в или с:

във  век сл. Хр.; със  гоини по-възрастен.

 .. Предлозите в и с се удвояват и когато върху тях пада логическото ударение:
Ще замина със или без съгласието му.
За съа е без значение али той е във или извън страната.

 .. В поезията по метрични съображения се допуска удвояване на предлозите в 
и с и без наличието на горните условия:

Може би искате а я сразите
моята вяра във ните честити…

 (Н. Вапцаров)

Мили мои лози, мои бени сестри от Монмартър,
елате със мен, елате, приятели, с мен…

 (В. Ханчев)

Особености на правописа на някои библейски имена
в църковната литература

 . В езика на църковната литература (и на научната литература, посветена 
на църковна проблематика) се допуска употребата на форми (главно на 
собствени имена), които се отличават от разпространените и утвърдените в 
говорната практика форми на тези имена:

Правопис на думи с -ея, -ия. Удвояване на предлозите в и с. Правопис на някои библейски имена





Членни форми

 .. Имена с двойни гласни:
Авраа̀м, Ваа̀л, Галаа̀, Исаа̀к, Раа̀в, Иису̀с, Гавраиѝл, Роо̀в.

 Но: Витлеѐм, Ханаа̀н, препоръчвани и от официалния правопис.

 .. Имена с употреба на и вм. й (я, ю):
Иу̀а, Иуѐя, Иа̀ков, Иезекѝя, Иеремѝя, Иѐрусалим, Ио̀сиф, Иов.

 Правописни особености с граматичен характер

Членни форми (пълен и кратък определителен член)

 . Определителният член за съществителните имена от м.р., завършващи на 
съгласна, има форми -ът, -ят (пълни форми) и -а, -я (кратки форми).
Прилагателните имена от м.р. и някои местоимения (главно притежател-
ни — дълги форми) се членуват с -ият (пълна форма) и -ия (кратка форма).

 . Пълните членни форми се употребяват в следните случаи:

 .. Когато членуваното име е подлог или сказуемно определение към подлога:
Романът на писателя Иванов има голям успех.
Новият роман на писателя Иванов има голям успех.
Това ли е новият роман на Иванов?

 .. При имена — заглавия на книги, филми и др., когато са употребени самосто-
ятелно:

Капиталът, Уарът, Железният светилник, Посленият мохикан.

 . Кратките форми се употребяват във всички останали случаи — когато 
съществителното е пряко или непряко допълнение, обстоятелствено поясне-
ние и др.:

Писателят е написал романа (пр. доп.) с въхновение. В романа (непр. доп.) той 
говори за живота (непр. доп.) в малкия гра (обст. поясн.).

 Заб. При колебание трябва да се знае, че съществителното, членувано с пълна форма, 
може да бъде заменено от местоимението той, а съществително, членувано с кратка 
форма — с него (го), а не с той:

Романът (той) е написан с въхновение.
Той прочете романа (него) с интерес.

 . Мекият вариант на членните форми за м.р. -ят, -я се среща в следните слу-
чаи:

 .. При съществителни имена, образувани с деятелните наставки -ар и -тел:
вратарят, -я, главатарят, -я, учителят, -я, вигателят, -я, съеинителят, -я.





 Заб. Съществителни на -ар и -тел, чийто завършек само формално съвпада с деятелните 
наставки -ар и -тел, се членуват с твърд вариант на определителния член:

букварът, -а, пазарът, -а, катинарът, -а, котелът, -а, хотелът, -а.

 .. При съществителни и прилагателни местоимения, завършващи на й и при 
всички изменяеми прилагателни имена и при притежателни местоимения, 
завършващи на съгласна:

бой — боят, -я; герой — героят, -я; край — краят, -я; мой — моят, -я; твой — тво-
ят, -я; хубав — хубавият, -я; обър — обрият, -я; зелен — зеленият, -я; негов — 
неговият, -я; неин — нейният, -я; наш — нашият, -я; техен — техният, -я.

 .. При следните съществителни, които в миналото са завършвали на мека 
съгласна:

ен, зет, път, крал, огън, сън, лакът, нокът — енят, -я, пътят, -я, огънят, -я, лакъ-
тят, -я.

 . Само с кратка или само с пълна членна форма (в зависимост от съответния 
изговор) се членуват съществителните от м.р. в следните случаи:

 .. При прякори и прозвища на лица:
Иван Бухала, Теньо Казака, Петър Кривия; Краличът.

 .. При географски имена (главно на местности) от типа на:
Хисаря, Юнола, Преела, Лееника, Хисарлъка, Превала, Дженема, Клептуза, 
Лонгоза; Долът.

Окончание за  л. мн.ч. сег.вр. на глаголите от I и II спрежение

 . Правилното окончание за  л. мн.ч. сег.вр. на глаголите от  и  спрежение е 
-м:

пишем, четем, хоим, говорим.

 Заб. Формите от този тип на -ме — пишеме, четеме, хоиме, говориме, са допустими в 
разговорната реч (устна, а не писмена) или в мерената реч, но в официалния стил 
на общуване не трябва да се употребяват.

Съгласуване на формите на прилагателни и причастия
в изразите за учтивост

 . Прилагателните и миналите страдателни причастия в изразите за учтивост 
се съгласуват с подлога:

Вие сте обър; Вие сте смела; Вие сте излъган; Вие сте поканени (при множество 
вършители).

Миналите деятелни причастия в такива случаи се съгласуват с местоимението:
Вие сте казали, че…

 Не: Вие сте казал, че… или Вие сте казала, че… (ако вършителят е едно лице — мъж 
или съответно жена).

Окончание за  л. мн.ч. сег.вр. на глаголите от I и II спрежение. Съгласуване на формите на прилагателни и причастия в изразите за учтивост





Морфологична употреба на главни букви

Употреба на главни букви

 . Главните букви изпълняват разграничителна, стилистична и графична 
функция, като основна е разграничителната. Тези функции определят 
морфологичната, синтактичната, стилистичната и графичната употреба на 
главните букви. Морфологично обусловените правила за употреба на главни 
букви разграничават съществителните собствени от съществителните нари-
цателни. Синтактично обусловените правила за употреба на главни букви 
разграничават едно изречение от друго в текста и са свързани с употребата 
на препинателните знаци и на знаците за графично оформяне на текста. Сти-
листично обусловените правила за употреба на главни букви разграничават 
един стил от друг и изразяват отношение. Графичната употреба на главните 
букви е близка до стилистичната и е свързана с графичното оформяне на 
целия текст.

 Морфологична употреба на главни букви

 . С главна буква се пишат същински и несъщински собствени имена — наиме-
нования на индивидуални или индивидуализирани същности.

 . С главна буква се пишат всички същински собствени имена — лични и 
презимена (бащини и фамилни), прозвища (прякори), псевдоними на хора 
или на литературни персонажи, имена на богове и митологични герои, на 
олицетворени същности, имена на животни.

 .. С начална главна буква се пишат всички едносъставни същински собствени 
имена, вкл. съществителни нарицателни, субстантивирани прилагателни, 
местоимения, числителни и т.н., ако са използвани като собствени имена 
(главно на литературни персонажи):

Ана, Георги, Десислава, Иван; Госпожица; Стоянов, Тоорова, Христов; Апостола, 
(Матей) Миткалото, (Райна) Княгиня; Вебал; Деметра, Христос, Мохаме, 
Тангра; Ланселот, Херкулес; Големанов, Раа; Граал; Ескалибур; Белчо, Сивушка; 
Майката, Сина, Черното, Той, Тя, Четвъртия.

 Заб. Прозвищата (прякорите) от м.р. имат само форма с кратък определителен член:

Апостола е най-българският български герой.
Всички го очакваха, но Даскала така и не ойе.





Морфологична употреба на главни букви

 .. С две главни букви се пишат двойни лични имена и презимена:
Ана-Мария, Иван-Алексанър, Иванова-Драганова, Йохан-Клаус, Мари-Анри.

 .. С главна буква се пишат личните имена или презимената (бащините и фа-
милните имена), употребени в множествено число:

В групата имаме ве Ана-Марии.
Познавам трима Ивановци.
Бяха поканени на гости у (сем.) Иванови.
Той познава цялата история на Боржиите.
Останахме с чуесни впечатления от Аамсонови.

 .. С една начална буква се пишат същински собствени имена, представящи 
словосъчетания:

Апостола на свобоата, Бялата царица, Гърмящата змия, Повелителя на воите, 
(Пипи) Дългото чорапче, (Ричар) Лъвското сърце, Трети страж, Червен корал, 
Четвърти разбойник, Нефритено оглеало.

 .. С две главни букви се пишат двусъставните псевдоними, някои установени 
имена на детски герои и народните имена на месеците:

Виринея Вихра, Елин Пелин, Сирак Скитник;
Ежко Бежко, Мечо Пух;
Баба Марта, Малък Сечко.

 . С главна буква се пишат предпоставени приложения към имената на него-
лям брой известни исторически личности и литературни герои, когато се 
схващат като неотделима част от собственото име:

Баба Тонка (но: баба Райна), Баба Меца, Баба Яга, Бай Ганьо (но: чичо Денчо), Бачо 
Киро, Братя Милаинови, Даскал Манол (но: даскал Тодор), Дева Мария, Дон Жуан, 
Дон Кихот (но: дон Хуан), Дяо Иван (но: дядо Матей), Дякон Левски, Капитан 
Петко, Крали Марко, Кума Лиса, Кумчо Вълчо, Отец Паисий (но: отец Серафим), 
Патриарх Евтимий (но: патриарх Максим), Презвитер Козма, Хажи Димитър.

 Заб. Нарицателните съществителни, които означават титли, звания, длъжности, про-
фесии и др., се пишат с главна буква само ако са в началото на изречението, и при 
обръщения и адресиране:

До Директора на…, Уважаеми г-н Директор,…; До Министър-пресеате-
ля…, Уважаеми г-н Министър-пресеател,…

 .. С главна буква се пише прилагателното свети/света в малко на брой устано-
вени в културната традиция съчетания:

Света Дева, Свети Дух, Света Троица.

 Заб. Във всички останали случаи, освен когато е първа дума от несъщинско собствено 
име, прилагателното свети/света и преводните сан, санта, сен, сейнт и т.н. се 
пишат с малка буква:

Той почита с особено уважение свети Никола Софийски (но: църква „Свети 
Георги“). Обичаше а съзерцава иконата на санта Екатерина (но: клиника 
„Света Екатерина“).

 .. С главна буква се пишат изразените чрез числително име задпоставени опре-
деления при собствени имена:
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Борис Първи, Карл Четвърти, Симеон Втори, Хенри Осми.

 Заб. Задпоставени приложения от типа на син, баща, старши, млаши, ага, войвоа, 
паша и т.н. се пишат с малка буква:

Алексанър Дюма-баща, Джоунс-млаши; Али паша, Мехме ага, Капитан 
Петко войвоа, Сирма войвоа.

 .. С главна буква се пишат служебни думи (предлози, частици, членни форми) 
от състава на собствено име само когато името започва с тях:

Ал Хамаани (но: Хюсеин ал Хамаани), Ван Дайк (но: Антонис ван Дайк), Де 
Амичис (но: Емоно е Амичис), Д’Арк (но: Жана ’Арк), Фон Хайек (но: Фририх 
фон Хайек).

 Заб. . С главна буква се пише служебната дума и когато тя се е сляла със собственото име 
в изходния език или името е проникнало и установено отдавна в български език:

Дебюси, Лекуврьор; Лафонтен, Ларошфуко.

 Заб. . Чуждоезиковите имена, съдържащи апостроф след „О“ винаги се пишат с две 
главни букви:

О’Брайън, О’Грейи, О’Хара.

 Заб. . Когато по традиция името се предава без апостроф, то се пише с една главна бук-
ва:

Далаие, Даламбер, Даноло.

 .. С главна буква се пишат притежателните прилагателни, образувани от съ-
щински собствени имена (с наставките -ов, -ен, -ин):

Вазови произвеения, Ботева поезия, Дикенсов роман, Дарвинова теория; Крали-
Маркова сестра, Бай-Ганьовото пътуване из Европа.

 Заб. Подобни прилагателни, образувани с наставка -ски, се пишат с малка буква:

вазовски стих, ботевска чувствителност, икенсовски хумор, арвиновско 
новаторство, кралимарковска сила, байганьовски характер.

 Но: Димитровска заушница, Петровска заушница.

 .. Не се пишат с главна буква същинските собствени имена, когато са загубили 
значението си на собствено име и се употребяват като нарицателни същест-
вителни:

Анре Мари Ампер и ампер, Антоан Анри Бекерел и бекерел, Готлиб Даймлер и 
аймлер, Дон Жуан и онжуан, Луис Доберман и оберман, Самюъл Морз и морз.

 .. Не се пишат с главна буква и притежателните прилагателни, образувани от 
собствени имена, когато участват в състава на фразеологични съчетания или 
в състава на често срещани терминологични словосъчетания:

Еин от повизите на Херкулес е почистването на Авгиевите обори. (Но: Изчис-
тих авгиевите обори в квартирата му.);

изелов вигател, изелов локомотив, рентгеново изслеване, рентгенова тръба.

 Заб. Допуска се писане и с малка, и с голяма буква на терминологични словосъчетания, 
съдържащи като първа част притежателно прилагателно от собствено име:
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Брауново/брауново вижение, Волтов/волтов уре, Гаусова/гаусова крива, Ев-
клиово/евклиово пространство, Кулонови/кулонови сили.

 . С главна буква се пишат всички несъщински собствени имена — наимено-
вания на не-лица, не-животни, на неолицетворени същности. Несъщинските 
собствени имена назовават извънредно разнообразни същности: астроно-
мически и географски обекти, държави, области, градове, курорти, улици и 
отделни сгради, икономически и политически съюзи, институции, празници, 
марки или сортове, книги, картини, произведения на изкуството, събития, 
периоди от време в историята и т.н. По произход те могат да бъдат същински 
собствени или нарицателни съществителни, субстантивирани прилагателни, 
словосъчетания, съкращения.

 .. С главна буква се пишат всички едносъставни несъщински собствени име-
на:

(континента) Азия, (военният съюз межу Великобритания, Франция и Русия) 
Антантата/Съглашението, (направление) „Антикорупция“, (награата) „Аске-
ер“, (фон) „Безработица“, (кабинет) „Беров“, Библията, (банка) Биохим, (сорт 
грозе) „Болгар“, България, (пристанище) Варна, (вила) „Вилекула“, (астероиът) 
„Висоцки“, (тайфунът) Вихър, (областта) Влашко, (празникът) Възкресение, 
(епохата) Възражане, (площа) „Възражане“, (стихотворението) „Вяра“, 
(вижение) „Гергьовен“, (остров) Гибралтар, (река) Дунав, (връх) Еверест, (кон-
тинента) Европа, (клуб) „Европа“, (река) Елба, (планетата) Земя, (звезата) 
Зорница, (празникът) Ивановен, (марка оръжие) „Калашников“, (вестник) 
„Капитал“, (празникът) Колеа, (изателство) „Кронос“, (пещерата) Магурата, 
(песента) Марсилеза, (марка вино) „Мерло“, (квартал) Млаост, (повоницата) 
„Наутилус“, (операция) „Олимпик“, (марка коли) „Опел“, (гара) Паингтън, 
(епохата) Просвещение, (къмпинг) „Простор“, (съюзът) „Раикали“, (мостът) 
Риалто, (театър) „Роял“, (местност) Рупите, (профсъюз) „Солиарност“, (уни-
верситетът) Сорбоната, (гра) София, (раио) „София“, (съзвезие) Скорпион, 
(гра ържава) Спарта, (компания) Фор, (епохата) Хейан, (повестта) „Чичовци“, 
(списание) „Шпигел“.

 Заб. . С главна буква се пишат и съществителните космос, вселена, галактика, луна, слън-
це, ако се употребяват като собствени имена:

Днес всички са убеени, че Вселената е безкрайна.
Познаваме много малка част от Космоса.
Направени са оста обри снимки на тъмната страна на Луната.

 Заб. . С главна буква се пишат съществителните изток, запа, север, юг, когато се изпол-
зват като собствени имена:

Разликите межу Изтока и Запаа не са само икономически. (Но: Вятърът 
се обърна от запа.) Преи а стане толкова известен певец, той е бил 
обикновен шофьор от Юга. (Но: На север границите не са толкова ясно 
очертани.)

 .. С главна буква се пишат всички собствени имена, които се състоят от две 
или повече части и не съдържат други собствени имена:

Амиралтейска арка, Алексанрийска библиотека, Айфелова кула, Анг-
ло-руско съглашение, Балкански полуостров, Берингов проток, Берлински 
симфоничен оркестър, Борисова граина, Бурска война, Бяло море, Бяла река, 
Българска акаемия на науките, Бургас-гра, Варна-север, Вартоломеева нощ, 
Виенска конвенция, Вишеграска четворка, Големият каньон, Голямата мечка, 
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Гринуички мерииан, Две могили, Дворецът на ожите, Дебърска хуожествена 
школа, Ден на благоарността, Долината на царете, Европейска общност, 
Европейска харта за правата на човека, „Ена българка“, Женевското езеро, Забра-
неният гра, (програма) „Зраве за ецата“, Зоологическа граина, Институт за 
български език, Изгубеният гра (Мачу Пикчу), Лъвов мост, Межунароен ен на 
етето, Мехмеови ливаи, Министерство на външните работи, Млаежки те-
атър, Млечен път, Моерната епоха, Монреалски протокол за веществата, които 
нарушават озоновия слой, Нобелова награа за литература, Новият свят, Общ 
пазар, Олимпийски игри, „Осем и половина“, Островът на смъртта, Панамски 
канал, Планинска спасителна служба, Римска империя, Руско-турска война, Санс-
тефански мирен оговор, Северен полюс, Старият континент, Слънчева система, 
София-център, Старият завет, Столична община, Суецка криза, Съветски блок, 
Съюз на кинолозите, Третият свят, Тропикът на рака, Тунгуският метеорит, 
Халеевата комета, Черна гора, Черноморие.

 Заб. . Когато само една част от собственото име се използва вместо цялото име, тази част 
се пише също с главна буква:

Агенция (= Агенция за мирно използване на атома); Външно, Външно мини-
стерство (= Министерство на външните работи); Института (= Инсти-
тут за български език); Монреалски протокол, Протокола (= Монреалски 
протокол за веществата, които нарушават озоновия слой); Общността 
(= Европейската общност); Съюза (= Европейския съюз или Съюз на българ-
ските писатели, или Съветски съюз).

 Заб. . В неофициален текст е допустимо в подобни случаи — особено при названия на 
учреждения — да се пише и малка буква:

Той отие в института още сутринта.
От министерството аоха еносемичен срок за отговор.

 Заб. . Когато първата част от наименованието е цифра или цифров израз, съществител-
ното нарицателно се пише с малка буква:

 май,  март,  улица,  улица.

 Заб. . Описателни изрази, които се използват вместо собствено име, не се пишат с главна 
буква:

служба „Езикови справки“ и службата за езикови справки, отел „Срено 
образование“ и отелът за срено образование, отел „Връзки с обществе-
ността“ и отелът за връзки с обществеността.

 .. Всяко собствено име, включено в съставно несъщинско собствено име, се 
пише с главна буква:

Австро-Унгария, Баен-Баен, Велико Търново, (фирма) „Евелина Цветанова“ 
ООД, (читалище) „Даскал Манол“, Древна Гърция, Древният Египет, Егейска 
Тракия, Елзас-Лотарингия, Екологична организация „Зелени Балкани“, (кориор) Из-
ток-Запа, Конституция на Република България, Кралство Белгия, (езерото) Лох 
Нес, Малка Богороица, Мачу Пикчу, (рали) „Монте Карло“, (връх) Монт Еверест, 
Наклонената кула в Пиза, (прохо) Нанг Па Лу, Нароен театър „Иван Вазов“, 
Ню Йорк, Република България, Рило-Роопски масив, Рожество Христово, Сан 
Франциско, Санкт Петербург, Санстефанска България, Северна България, Северна 
Америка, Североизточна Европа, (колеж) „Сейнт Анрюс“, Софийски университет 
„Св. Климент Охриски“, Търговка банка „Среец“, (гробницата) Таж Махал, 
Южна Африка.

 Заб. . При съставни имена на утвърдени исторически епохи, които се състоят от прилага-
телно и съществително, прилагателното се пише с главна буква, а съществителното 
с малка:
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Българско възражане (но: Възражането в България), Европейско просвеще-
ние, Италианско среновековие, Немски романизъм.

 Заб. . При словосъчетания от прилагателно и съществителните изток, запа, север, юг 
прилагателното се пише с главна буква, а съществителното с малка:

Американски север, Близкият изток, Далечният изток, Италианският юг, 
Среният изток.

 .. Употребата на главни букви при транслитерирани чуждоезикови несъщинс-
ки собствени имена следва употребата на главни букви в изходния език:

Банк Лионел, (вестник) Берлинер Цайтунг, Бунестаг, (фирма) Глобал Корпорей-
шън, Дойче Банк, Екол Политекник, (театър) Комеи Франсез, (къща) Липинг Хол, 
(имение) Прайърс Корт, (село) Сейнт Мери Мий, Театр е Насион.

 Заб. . Преведените от други езици несъщински собствени имена следват правилата, 
валидни за българските несъщински собствени имена:

Белият ом, Берлински симфоничен оркестър, Улица на кармелитките.

 Заб. . Служебните думи в състава на несъщинските собствени имена се пишат с малки 
букви:

Белвил сюр Сон, Клошмерл ан Божоле, Рио е Брасо, Рио е Жанейро.

 .. Когато несъщински собствени имена се употребяват като нарицателни 
съществителни, те се пишат с малка буква:

Всички ябълки бяха напаали по земята.
Всяко човешко същество е ена малка вселена.
Напослеък всички говорят само за космоса.
Някои планети имат по няколко луни.
На няколко места вече е публикувана ействащата конституция.
Той глеа на този роман като на библия.
На масата имаше три бутилки вино — бутилка мерло, обикновено сухо бяло и 
малка бутилка шароне.
Миналата гоина караше ено старо рено.

 Синтактична употреба на главни букви

 . Синтактичната употреба на главните букви е свързана със строежа на текста 
и с употребата на препинателни знаци.

 . С главна буква се пише всяка първа дума от всяко изречение в текста неза-
висимо от вида на текста, неговата дължина, от мястото върху страницата, 
което е избрано за негово начало или от вида изречение, с което започва.

 .. Абсолютното начало на текста е свързано с името на автора, със заглавието 
на текста (вкл. наименование на вид документ), с обръщение:

„Българката през Възражането“ от Виржиния Паскалева; Ака. Ст. Млаенов, 
„История на българския език“; Иеалист и Отрицател (Бесеа); До г-н Илиев, 
Директор на Институт за…; Заявление/Молба…





Морфологична употреба на главни букви

 .. С главна буква се изписва първата дума от всяка относително самостоятелна 
част на текста независимо от дължината на конкретната част или вида изре-
чение, с което тя започва, напр. отделен пасаж (абзац), обръщение, заглавие 
на отделна част (подзаглавие), мото, уточнения, раздели и подраздели (вкл. 
на документи), наименования или обяснения към включен в текста езиков 
или неезиков визуален материал, авторови ремарки:

Първи наши училища, учители и книжовници (По случай -гоишнината на 
Цар Симеон);
Межу вете световни войни. Обществен и политически живот. Част  / Част 
първа / Първа част;
Атонската калугерска република (Проължение от кн. );
Решения за използване на възуха на сграите. Приложение No ;
Красотата в света на Йоран Йовков (Съчинение);
Данаил: — Хайе, отче… (Излиза с попа и кмета.);
(Кор. на БТА); ( часа); (Соб. инф.); (Ройтерс); (CNN).

 .. С главна буква се пише първата дума от всяко изречение в текста, т.е. след 
препинателните знаци, употребявани за край на изречение (точка, въпроси-
телна, удивителна, двоеточие, многоточие):

Вечерта наистина заваля сняг. Раостта на ецата беше най-голяма.
Дали ще успее а пристигне навреме? Всички се наяваха о посления момент.
Наежите се сбънаха! Вече можете а познаете кой беше оволен и кой напусна 
граа.
Точно нейното изпълнение на концерта от Менелсон обаче се хареса най-мно-
го… Повече от всички руги изпълнения.

 Заб. . Изречението, което следва непосредствено след обръщението в адреси, писма, поз-
дравителни телеграми и т.н., започва с главна буква, ако е поставено на нов ред, 
независимо от това, че предходният знак може да бъде запетая:

Уважаеми госпоин Карайоранов,
Моля Ви а отговорите на писмото ми от . т.г., в което…

 .. С главна буква се пише първата дума на всяко изречение, следващо след знак 
за графично оформяне на текста или след препинателен знак, употребен като 
знак за графично оформяне на текста — точка, малко тире (малка чертица), 
тире (голяма чертица), лява и дясна скоба, кавички и т.н.:

. Да се провери али има реовно автобуси. . Да се уговори големината на група-
та, или ) Да се провери али има реовно автобуси. ) Да се уговори големината 
на групата.

Илюстрации на с.  отляво наясно: Гоеж в с. Горна Малина. — Носия от 
 в. — Ръчнотъкани черги.

Влязох в кабинет, тапициран с книги. (Любопитно али е правена статистика на 
непрочетените книги.) Те изглежаха изключително пореени.

„Феноменът на  гоина“ е озаглавена увоната статия на в. „България“ от 
края на м. екември същата гоина.

 Заб. . Първата дума след двоеточие или след тире (голяма чертица), когато тези знаци 
въвеждат изброяване, може да бъде изписана с главна или с малка буква. Главната 
буква се свързва с възприемането на отделните елементи от изброяването като 





Стилистична употреба на главни букви

самостоятелни цялости, а малката буква се свързва с възприемането на всички 
елементи от изброяването като едно общо цяло:

Ви на училищата: Ви на училищата:
— Килийно. — килийно,
— Класно. — класно,
— Взаимно (основно). — взаимно (основно),
— Срено. — срено,
— Срено специално. — срено специално.

 .. При създаване и попълване на матрици (таблици), които съдържат езикови 
части, главната буква следва правилата, описани до тук. Всеки нов ред на 
таблицата започва с главна буква, ако се приема за относително самостояте-
лен елемент или представя собствено име. Главните букви при отделни части 
(абзаци) от цялостен текст, който е оформен като някакъв вид справочник и 
е структуриран не по принципите, характерни за свързания текст, а съобраз-
но друг избран принцип (например азбучно подреждане), зависят от избора 
на автора.

 Стилистична употреба на главни букви

 . Стилистичната употреба на главните букви отразява исторически утвърдени 
правила в определени стилове на книжовния език. Правилата за стилистична 
употреба на букви предполагат и личен избор между малка и главна буква, за 
да се изрази някакво отношение към назоваваните същности.

 . С главни букви се пишат някои нарицателни съществителни и някои место-
именни форми в официални документи на книжовния език за изразяване на 
учтивост.

 .. С главни букви в официални документи (покани, поздравителни адреси, 
комюникета и т.н.) като израз на учтивост се пишат нарицателни съществи-
телни, назоваващи титли, звания, професии, длъжности:

До г-н Директора на… ; Уважаеми г-н Директор,… ; До г-н Иванов, Пресеател на 
Нароното събрание… ; Уважаеми г-н Министър,… ; Госпоин Презиент,…

 Заб. При обръщения съществителните госпоин, госпожица и госпожа се пишат с главна 
буква само ако представят началото на обръщението:

Госпоин Иванов (но: Уважаеми г-н Иванов); Госпожо Петрова (но: Уважае-
ма г-жо Петрова).

 .. С главни букви в официални документи се пише като израз на учтивост 
личното местоимение за  л. мн.ч. Вие, Вас, Ви, както и притежателните мес-
тоимения за  л. мн.ч. Ваш, Ваша, Ваше или Ви:

Позравявам Ви с Вашия юбилей.
Раваме се а Ви посрещнем отново.
Увеомяваме Ви, че Вашия проект е класиран на трето място…
Моля Ви а увеомите ръковоеното от Вас звено за…
Благоаря Ви за Вашия интерес…





Стилистична употреба на главни букви

 Заб. В художествената литература тези лични и притежателни местоимения се изписват 
с малка буква.

 .. С главни букви се пишат титлите при обръщение към короновани особи и 
членовете на техните семейства, към носители на благороднически титли, 
към висши църковни служители:

Ваше Благороие, Ваше Височество, Ваше Кралско Височество, Ваше Преосве-
щенство.

 Заб. Като израз на учтивост в официални документи при тези титли се пише с главна 
буква и третоличното местоимение за ср.р.:

Негово Високоблагороие, Нейно Високоблагороие, Негово Кралско Височес-
тво, Негово Светейшество, Техни Височества.

 .. В някои стилове (предимно в религиозната литература) всички същес-
твителни, прилагателни, субстантивирани прилагателни, съчетания от 
прилагателно и съществително, както и личните притежателните и възврат-
ните местоимения, които се отнасят до бог или до същност, свързана с него, 
се изписват с главна буква:

Бог, Бог-Дух, Бог-Отец, Бог-Син, Госпо, Боже Вишни, Всевишния, Глас Божи, Кръст 
Госпоен, Спасител, Съзател, Твое, Ти, Той, Него, Негово Желание, Волята Му.

 Заб. . Правилото е в сила не само за текстовете, в които се говори за християнския бог.

 Заб. . Допустимо е съществителните бог, госпо и прилагателните божи, госпоен да се пи-
шат и с големи, и с малки букви, когато са част от фразеологично словосъчетание:

ай боже и ай Боже; ей богу и ей Богу; еин госпо знае и еин Госпо знае; не
споменавай напразно името госпоне и не споменавай напразно името Гос-
поне.

 .. С главна буква се пишат в специализирани текстове отделни думи и фразе-
ологизми, назоваващи библейски символи; същите думи и фразеологизми в 
обикновени текстове се пишат с малки букви:

Агнец Божи и агнец божи; Блуният син и блуният син; Дърво на познанието и 
ърво на познанието.

 .. С главна буква се изписват нарицателни съществителни, други части на 
речта или началната дума от словосъчетание, за да се изрази специално 
отношение към назоваваната същност:

Горният свят за тях бе божествена справеливост, нетленност и блаженство или 
пъкъл с катран, а за мене бе смърт и отрицание, сиреч самото Нищо, наречено бог, 
което превръщаше в Нищо Нещото Човек…

 .. Особеностите при стилистичната употреба на главните букви не са еднакви 
за различните периоди от време, школи, направления или отделни автори. 
Това налага и при издаването на новобългарски книжовни паметници да 
се борави внимателно с конкретната употреба на главните букви. Задъл-
жително е да се отбелязва какви са промените, направени в съвременното 
издание.





Графична употреба на главни букви

 Графична употреба на главни букви

 . При графичната употреба на главните букви те се използват, за да предадат 
значение, невинаги пряко свързано с буквената система на езика.

 .. Главни букви се използват за отбелязване на логическо ударение в рамките 
на изречението и, по-рядко, за отбелязване на ударение или изговорна осо-
беност на определена дума:

Уважението бе изказано не толкова на личността, колкото на Принципа.
Те не Живеят, те съществуват.
Слеователно това ще бъе История в най-употребявания, в най-широкия смисъл 
на умата.
Това обеЗСмисля всички усилия.
Произнася се „бюрО“, не „бЮро“.
Той говореше за голЕЕЕмите европейски улици.

 .. Главните букви се използват, за да обозначат фиксирана последователност на 
изброявани обекти, различие между еднородни обекти или произволен ред:

Цялото ействие протича в три фази — фаза А, фаза Б и фаза В.
Ще наречем тази линия на развитие „А“, а ругата линия — „Б“.
Никой не знаеше кога е енят „Д“.

 Заб. При изброяване главните букви обозначават последователността, свързана с мяс-
тото им в азбуката. В тези случаи със същото значение могат да бъдат употребени 
и обикновени (малки) букви. При едновременна употреба на главни и малки букви 
главните букви предават по-общ разред.

А. […] а. […] б. […];
Б. […] а. […] б. […]

 .. Към графичната употреба на главните букви се отнасят и случаите, при кои-
то съответната главна буква обозначава сама себе си.

Иеалистите от  в. най-често говорят за обществото с главно „О“.
Той не е просто приятел, а приятел с главно „П“.
Има свобоа с главна буква „С“ и свобоа с малка буква „с“.





Слято, полуслято и разделно писане

Слято, полуслято и разделно писане

 . В съвременния български книжовен език сложните думи се пишат слято 
или полуслято, а съставните думи и синтактични съчетания — разелно.
Сложните думи съставят една цялост от две или повече основи с точно 
определено място, свързвани чрез съединителна гласна -о-, -е- или -и- (поня-
кога завършекът на първата основа на гласна поема ролята на съединителна 
гласна):

закон-о-проект, комин-о-чистач, зем-е-разеляне, път-е-показател, траг-и-коме-
ия.

Възможно е основите да бъдат свързани и направо, без съединителна гласна:
жазбен, петгоишен.

Структурната цялост на сложните думи се проявява изговорно с наличието 
на едно главно ударение в тях. Посочените формални показатели отличават 
сложните думи от съставните.
Сложните думи се образуват от две основи, от които едната пази своята 
граматическа характеристика: леоразбивач; от две или повече основи, ко-
ито не пазят граматическата си характеристика; звезоброец; от сраснали се 
самостоятелни думи, които също са загубили или променили своята грама-
тическа характеристика: нисколетящ.

 . Основен правописен принцип при сложните думи е смисловият. При пи-
сането им се има предвид смисловото отношение между изграждащите ги 
основи — равноправно (съчинително) и неравноправно (подчинително). 
При случаите с неравноправно отношение едната основа е главна, а друга-
та — подчинена. При писането на тези сложни думи се имат предвид и двете 
възможности за мястото на главната и на подчинената основа — главната 
основа да бъде на първо място или подчинената основа да я предхожда. 
Така се оформят двата основни типа главна основа—починена основа и 
починена основа—главна основа. При равноправното смислово отношение 
всички основи са главни и затова типът е само един: главна основа—главна 
основа.
Изборът на слятото и полуслятото писане на сложните думи, както и раздел-
ното писане на съставните думи, е съобразен с масовата писмена практика, 
използвана като основен източник за информация при оформянето на всич-
ки правописни правила (особено в случаи, когато те не са били формулирани 





Слято писане на съществителни имена

досега или много често са били нарушавани). В единични случаи под влия-
ние на практиката са допуснати отклонения от правилата.

 Слято писане

 . Слято се пишат сложните думи с неравноправно смислово отношение между 
изграждащите ги основи от типа починена основа—главна основа. Към тях 
се отнасят следните случаи:

Съществителни имена

 .. Сложни съществителни имена, в които за подчинена основа служат раз-
лични части на речта (съществителни, прилагателни, числителни редни, 
местоимения, наречия), свързани с главната основа със съединителна гласна 
-о- или -е- (или с гласна, която изпълнява ролята на съединителна).

болноглеач, воовъртеж, вълнолом, газохранилище, гръмоотво, ървосекач, кни-
гопис, маслобойна, местоположение, минохвъргачка, млекоцентрала, нефтопрово, 
основоположник, петролоносач, плоохранилище, розоварна, хлебозаво, ценораз-
пис, чушкопек, ярмомелка;
военнослужещ, новоомец, среношколец, теснолинейка;
второкурсник, петолиние, първоизточник;
всеържител, самовнушение;
високоговорител, алекомерист, квазикултура, лъжесвиетел, псевонаучен, сухо-
вей.

При тези имена главното ударение пада върху главната основа.
 Заб. Сложни съществителни имена с подчинена основа лъже-, свързана със съществи-

телно собствено име, се пишат полуслято:

Лъже-Димитър, Лъже-Нерон.

 .. Сложни съществителни имена (названия на празници и градове), в които 
подчинената основа е съществително лично или фамилно име, свързано с 
главната основа без съединителна гласна:

Анреевен, Гергьовен, Ивановен, Йорановен, Никулен;
Благоевгра, Ботевгра, Ивайловгра, Симеоновгра.

 .. Сложни съществителни имена, чиято подчинена основа е числително брой-
но, свързано с главната основа без съединителна гласна:

вуокис, стохиляник, тригоишнина.

 Заб. . Когато числителното име е написано с цифри, то се свързва с главната част чрез 
дефис:

-гоишнина.

 Заб. . Когато числителното име е съставно по строеж и не е написано с цифри, всички 
думи в съчетанието се пишат разделно:

трийсет и пет гоишнина.





Слято писане на съществителни имена

 .. Сложни съществителни имена (предимно със съставки от чужд произход), в 
които подчинената основа е съществително име, свързано с главната основа 
без съединителна гласна. Днес такива имена се пишат слято или под влияние 
на традицията (като наложени в писмената практика форми със слято писа-
не), или в случаите, когато техните съставки (първата, втората или и двете) 
не се употребяват като самостоятелни думи в езика:

вакуумапарат, голлиния, голмайстор, емайллак, концертмайстор, тестпрограма, 
тонрежисьор, щабофицер;

айскафе, жазбен, жемсешън, конкурипик, пийпшоу, плейбек, сноубор, стий-
пълчейз, таймаут, тийнпоколение, туроператор, уебстраница, феърплей, 
фрезмашина, шорттрек, яхтклуб.

При тези имена главното ударение пада върху подчинената (първата) основа.
 Заб. . Сложни съществителни имена от посочения тип днес се образуват извънредно 

активно в съвременния български книжовен език. Когато съставните на такива 
имена се употребяват и като самостоятелни думи, те се пишат разделно. (Това е в 
съгласие с писмената практика, в която има ясно изразена тенденция за разделно 
писане на посочения тип сложни думи, особено на по-новите от тях.):

бизнес отношения, бънжи скокове, гей списание, ерби среща, опинг конт-
рол, роб сарма, интернет страница, крекинг процес, офис техника, рали 
маратон, ски състезание, соло изпълнение, тенис верига, фитнес център, 
фитнес клуб, шкембе чорба.

 Заб. . Когато като подчинена основа е използвано название на буква или самата буква, 
която е изписана, сложната дума се пише полуслято:

алфа-стабилизатор, гама-лъч, ку-ко; α-стабилизатор, γ-лъч, n-образност.

 .. Сложни съществителни имена, в които подчинената основа е съкратено при-
лагателно (предимно от чужд произход), свързано с главната основа без или 
със съединителна гласна:

авиомоелизъм, автомивка, автопилот, агрополитика, анархолиберал, аст-
роботаника, ауиокасета, афроамериканец, биосфера, вибробетон, виеоклип, 
геополитика, евроинтеграция, екосистема, електроуре, енергосистема, етнопо-
литика, зоосвят, компактиск, контраразузнаване, копирхартия, космофизика, 
макроклимат, масмеии, микропроцесор, миникалкулатор, мотоклуб, наркоканал, 
порноинустрия, проектопрограма, психотерапия, раикалемократ, сексманиак, 
социалемократ, спецслужба, суперфосфат, телекомуникации, телеобектив, 
термоизолация, турбогенератор, фотоувеличение, фотофиниш, хиросистема, 
химиотерапия, шрайбпроектор, югоембарго, юрисконсулт, яхтклуб.

При тези съществителни главното ударениe пада почти винаги върху подчи-
нената основа.

 Заб. Съчетания, в които подчинената част може да се разглежда като съкращение от 
прилагателни имена, се пишат разделно:

АГ отеление, ДНК фактор, ЕКГ анни, жп линия, МВР център, СДС лиер, 
ТБЦ бактерия, тв лиценз, УКВ програма;
DJ парти, GSM оператор, HIV вирус, MTV поколение, NATO генерал, PR аген-
ция, RAM памет, US презиент, VIP гости.





Слято писане на прилагателни имена

 .. Сложни съществителни имена, в които като главна основа са използвани не-
самостоятелни части като -графия, -логия, -метрия и др., а като подчинена 
основа — основата на съществителни или прилагателни имена:

историография, психография; геология, ефектология; раиометрия, спектромет-
рия.

Тези сложни съществителни имат само едно ударение.

 .. Сложни съществителни имена, в които първата част е глаголна форма в 
повелително наклонение:

бутниколиба, кърпикожух, лайкучка, лапнишаран, препъникамък, прескочикобила, 
развейпрах, ритнитопка (ритнитопковец), скубисвекърва, стърчиопашка;
Браниполе, Палилула, Чуйпетльово.

При тези съществителни главното ударение пада върху глаголната част.

 .. Сложни съществителни имена, образувани чрез наставка от сложни прила-
гателни имена, които се пишат слято:

еромащабност (от еромащабен), петневка (от петневен), тежкотонажник 
(от тежкотонажен).

Тези сложни съществителни имена имат само едно ударение.

 .. Чужди буквени съкращения, употребявани като нарицателни съществител-
ни имена, в които се назовават чуждите имена на буквите:

жиесем, жипи, ивии, ижей, есемес, пиар, сиви, сии.

 Заб. В чужди буквени съкращения, които се употребяват като собствени имена, чужди-
те имена на буквите се пишат разделно и с главна буква:

Ай Би Ем, Ай Ти Ти, Би Би Си, О Ем Ви, Си Ен Ен.

Тези съкращения се изговарят с ударение на всяка сричка.

Прилагателни имена

 .. Сложни прилагателни имена, в които подчинената основа е наречие, свърза-
но с главната основа със съединителна гласна (или с гласна, която изпълнява 
ролята на съединителна):

аленочервен, блеосин, вечнозелен, взаимноперпеникулярен, вътрешнопартиен, 
омашнотъкан, ушевноболен, зравноосигурителен, изумруенозелен, крайное-
сен, мастиленозелен, меночервен, огненочервен, правопропорционален, светлосин, 
световноизвестен, среноаритметичен, съречноболен, тъмнокафяв, яркочервен.

При тези сложни прилагателни имена главното ударение пада обикновено 
върху подчинената част.

 Заб. Когато такива съчетания не са терминологизирани и не се схващат като сложни 
прилагателни, те се пишат разделно:

зверски убит, изключително наарен, интелектуално наситен, национално 
отговорен, невинно оклеветен, особено опасен, прясно бояисан.





Слято писане на прилагателни имена

 .. Сложни прилагателни имена, образувани чрез наставка от сложни същес-
твителни (със или без съединителна гласна), в която подчинената основа 
предхожда главната:

военнопленнически (от военнопленник), железобетонен (от железобетон), железоо-
бивен (от железообив), машиностроителен (от машиностроител), риболовен (от 
риболов), стоманенобетонен (от стоманобетон).

Тези сложни прилагателни имат само едно ударение.

 .. Сложни прилагателни имена, образувани чрез наставка от сложни съще-
ствителни (с полуслято писане), в които главната основа предхожда 
подчинената:

вагонресторантски (от вагон-ресторант), генералмайорски (от генерал-майор), 
заместникначалнически (от заместник-началник), каниатстуентски (от кан-
иат-стуент), министърпресеателски (от министър-пресеател), помощ-
никаптекарски (от помощник-аптекар).

При тези сложни прилагателни имена главното ударение пада върху главна-
та основа.

 .. Сложни съществителни имена, образувани от съчетания от прилагателни и 
съществително име, чиито части се пишат разделно:

аминистративноправен (от аминистративно право), англоезичен (от с англий-
ски език), взривоопасен (от взривна опасност), военностратегически (от военна 
стратегия), временновносен (от временен внос), външнополитически (от външна 
политика), генноинженерен (от генно инженерство), големогабаритен (от големи 
габарити), ебелокор (от ебела кора), еромащабен (от еър мащаб), електронно-
микроскопски (от електронен микроскоп), етеричномаслен (от етерично масло), 
жилищноспестовен (от жилищно спестяване), източноправославен (от източно 
православие), конституционномонархически (от конституционна монархия), 
масовопроизвоствен (от масово произвоство), музикалноисторически (от му-
зикална история), скалнооблицовъчен (от скална облицовка), съебномеицински 
(от съебна меицина), широкомащабен (от широк мащаб); литературнохуожес-
твен (от хуожествена литература), машинносметачен (от сметачна машина), 
научнопопулярен (от популярна наука), ракетноярен (от ярена ракета), стило-
воизобразителен (от изобразителен стил), църковнонационален (от национална 
църква).

При тези сложни прилагателни главното ударение пада най-често върху 
първата (главна или подчинена) част.

 Заб. Когато прилагателните от този тип се пишат съкратено, между групите от букви, 
представящи отделните им части, се пише малко тире:

селскостопански — сел.-стоп.

Ако съкратените части са представени само с по една буква, тире (и точка) не се 
поставя:

жп (от железопътен), пп (от противопожарен).

 .. Сложни прилагателни имена, образувани от съставни географски названия:
великотърновски (от Велико Търново), горнооряховски (от Горна Оряховица), але-
коизточен (от Далечния изток), старозагорски (от Стара Загора), тихоокеански 
(от Тихи океан), черноморски (от Черно море).





Слято писане на прилагателни имена

Тези сложни прилагателни имена имат само едно ударение.

 .. Сложни прилагателни имена на -ски за качествена характеристика, образу-
вани от съчетания от лично и фамилно име или от лично име, придружено 
от бай, бачо и под.:

байганьовски, бачокировски;
иванвазовски, йоранраичковски;
кралимарковски, отецпаисиевски.

Такива прилагателни се пишат с малка буква. Те имат две ударения — главно 
и второстепенно.

 Заб. . Сложните прилагателни притежателни имена на -ов, -ев, образувани от съчетания 
от лично и фамилно име, се пишат полуслято (и с главна буква за всяка съставка):

Димитър-Димова творба, Емилян-Станев разказ, Златю-Бояжиев маниер, 
Иван-Фунев портрет.

 Заб. . Когато такива имена са названия на селища, те се пишат разделно:

Иван Вазово, Георги Дамяново, Панайот Хитово. Срв.: Капитан Анреево, 
Поручик Чунчево.

 .. Сложни прилагателни имена, образувани от съчетания от числително (брой-
но или редно) и съществително име, чиито части се пишат разделно:

еноминутен (от ена минута), вучасов (от ва часа), триетажен (от три ета-
жа), осемгоишен (от осем гоини), петнайсетневен (от петнайсет ни), трий-
сетметров (от трийсет метра), тристепенен (от три степени), четвъртвековен 
(от четвърт век), половинчасов (от половин час).

 Заб. . Когато числителното име е написано с цифри, то се свързва с главната основа чрез 
малко тире:

-гоишен, -граусов, -килограмов.

 Заб. . Когато числителното име е съставно по строеж и не е написано с цифри, всички 
думи в съчетанието се пишат разделно:

вайсет и пет метров, сеемесет и пет гоишен.

 .. Сложни прилагателни имена, в които главната основа е основа на причастие, 
а като подчинена основа са използвани различни части на речта:

властимащ, ървообработващ, испаноговорещ, металорежещ, правоимащ, число-
преобразуващ;
главнокоманващ, новопристигнал, самокоиращ се;
бавноразвиващ се, взаимопроникващи се, ългосвирещ, многообещаващ, свръхбър-
зоействащ.

 Заб. Такива сложни прилагателни имена с подчинена основа наречие се пишат слято 
само ако се схващат като смислово единство, което ги превръща в терминологични 
елементи. Съответните свободни синтактични съчетания се пишат разделно:

бавно прелитащ, свобоно паащ, безслено изчезнал.





Слято писане на наречия

Наречия

 .. Наречия, образувани от предлог и наречие:
безруго, вясно, вляво, огоре, окога, окъе, онякъе, осега, оскоро, отук, зави-
наги, занапре, засега, извън, извътре, изалече, изниско, изотза, изтежко, набързо, 
навенъж, нависоко, навре, навсякъе, навън, навътре, нагоре, наготово, наалеч, 
наолу, наълго, наясно, накратко, накриво, накъе, накъсо, наляво, наоколо, на-
опаки, направо, наскоро, нататък, натясно, наяве, наясно, отвсякъе, отвън, 
отгоре, отавна, оталеч, отолу, отясно, откакто, откъе, отляво, отнейе, 
отнякъе, отново, отпосле, отпре, отпреи, отпърво, отрано, отсега, отскоро, 
оттам, оттатък, оттогава, понякога, поотелно.

В тези наречия има само едно ударение.
 Заб. Когато съчетанието от предлог и наречие не образува смислова цялост с ново 

значение, двете думи се пишат разделно. Срв.:

Отгоре (т.е. ’върху всичко друго’) лежеше новата ѝ чанта и Тя свали чанта-
та си от горе (т.е. ’взе я от определено място’).

Той извенъж се почувства натясно (т.е. ’в неудобно положение да се защита-
ва’) и Те все се оплакват, че живеели на тясно (т.е. ’в малко пространство’).

Разделното писане е в сила и за изрази като:
от горе о олу, от къе на къе, от тук на там.

 .. Наречия, образувани от предлог и съществително име, когато:

 ... Използваното съществително име не може да се променя граматически или 
няма собствено ударение:

вслествие, всъщност, огоина, окрай, завчас, изъно, навреме, навръх, нагле, 
назраве, наистина, накуп, налице, наместо, наполовина, например, наре, насила, 
насреща, настрана(и), насън, наум, начело, нащрек, околовръст, отсреща, отстра-
на, поре, поръка, поначало, преви, слеобе; навечер, презглава, привечер, 
присърце, призори.

 Заб. Когато съчетанието от предлог и съществително име не образува смислова цялост 
с ново значение, двете думи се пишат разделно. Срв.:

Той ие отсреща (т.е. ’срещу нас’) и Той ие от среща (т.е. ’след като се е 
срещнал с някого’).
Тогава само тази книга ми беше поръка (т.е. ’само нея можех да използвам’) и 
Той воеше по ръка своята жена (т.е. ’беше я хванал по определен начин’).
Стой намясто! (т.е. ’не мърдай!’) и Той е човек на място (’т.е. подходящ е’).

 ... Използваното съществително име е в стара падежна форма, която не се упот-
ребява самостоятелно:

вкупом, вкъщи, встрани, овечера, навеки, напосоки, настрани, насъне, наяве.

 ... Съчетанието е с ударение, преместено върху предлога:
на̀вечер, прѐзглава, прѝвечер, прѝсърце, о̀земи, о̀хаки, за̀луо, о̀тръки, прѝзори.

 Заб. Разделно се пишат адвербиалните изрази като:

от време на време, от край о край.





Слято писане на предлози и съюзи

Предлози и съюзи

 .. Предлози, образувани от предлог и наречие:
въпреки, извън, наоколо, отвън, отсам, оттатък.

 .. Предлози, образувани от предлог и съществително име в основна или стара 
падежна форма:

вън, вместо, наместо, споре.

 .. Сложни предлози, съставени от два предлога, които образуват смислова 
цялост:

всре, окъм, опреи, осре, зараи, измежу, изсре, накрай, насре, открай, от-
към, покрай, помежу, пораи, посре.

 .. Съюзите:
огето, окато, окогато, околкото, загето, затова, накъето, откак, откога-
то, отколкото, откъето.

 Заб. . Повечето съюзи са съставни и се пишат разделно:

въпреки че, освен че, сле като, без а, преи а.

 Заб. . Наред със сложния съюз затова съществува и съчетание от предлог и местоиме-
ние за това, които се пишат разделно. Срв.:

Той е наказан затова, че не е съобщил за това, което се е случило.

 . Отрицателната частица не се пише слято със следващата дума в случаите:

 .. Когато думата е съществително, прилагателно или наречие и с отрицателна-
та частица се образува нова дума с противоположно значение:

неоверие, неистина, ненамеса, неприятел, несвяст, нещастие;
неверен, невнимателен, негласен, немирен, неръжаем;
невенъж, невинаги, невярно, негласно, ненапразно.

 Заб. . В единични случаи, когато с отрицателната частица не се бележи различно значе-
ние, което се подчертава и чрез логическото ударение върху нея, тя се свързва с 
думата чрез малко тире:

не-арийци, не-освеомен.

 Заб. . Когато с отрицателната частица не не се получава ново, противоположно значение, 
тя се пише отделно:

Не венъж съм ивал при тебе, а всяка семица проверявах чертежите ти.

 .. Когато думата е сегашно деятелно, минало свършено деятелно или минало 
страдателно причастие и с отрицателна частица се образува нова дума с 
противоположно значение:

невъзпитан, незнаещ, неможещ, необут, неузрял, неуспял.

 Заб. . Когато с отрицателната частица не не се получава ново, противоположно значение, 
тя се пише отделно:

Посрещна ме не облечен за път, а с висока температура.
 Но: Той застана на вратата необлечен.





Полуслято писане на съществителни имена

 Заб. . Когато миналото свършено деятелно причастие е употребено като сказуемо в 
изречението, частицата не се пише отделно:

Селяните не могли сами а си разпреелят земята.

 Заб. . Отрицателната частица не се пише отделно от деепричастията и от миналите не-
свършени деятелни причастия, както се пише отделно и от глаголите:

не говорейки, не желаейки, не можейки;
не говорел, не желаел, не можел.

 .. Когато думата е глагол и отрицателната частица е включена в състава на 
представката недо-, с която е образуван:

неовижам, неоглежам, неооценявам, неоспивам си, неочувам, неояжам си.

 . Отрицателната частица ни- се пише винаги слято със следващата место-
именна форма:

никак, никакъв, никога, никой, николко, никъе, ничий, нищо.

 Полуслято писане

 . Полуслято се пишат някои сложни думи с неравноправно смислово отно-
шение между изграждащите ги основи от типа главна основа—починена 
основа. Към тях се отнасят следните случаи:

Съществителни имена

 .. Сложни съществителни имена, в които главна и подчинена основа са основи 
на съществителни имена, второто от които е необособено, неразширено 
приложение, поясняващо или конкретизиращо първото:

вагон-ресторант, генерал-лейтенант, заместник-пресеател, каниат-сту-
ент, капсул-етонатор, министър-пресеател, премиер-министър, съия-из-
пълнител, член-кореспонент.

При тези сложни съществителни главното ударение пада върху главната 
част.
При членуване, при определяне на рода или при образуване на форма за 
множествено число при такива думи се променя само втората част:

вагон-ресторантът, каниат-стуентката, министър-пресеатели, храм-па-
метникът.

 Заб. . Съчетанията от този тип, при които първата дума при граматическа промяна се 
изменя, се пишат разделно:

екип каниат (екипът каниат, екипи каниати, екипите каниати).

 Заб. . Когато в свързан текст правописът на синтактичните съчетания може да доведе до 
двусмислие, се допуска писане на малко тире между съставките им. Напр.:

Дайте на жената-риба и вино.





Полуслято писане на съществителни имена

 Заб. . Когато в синтактичните съчетания втората част е обособено приложение, тя се 
огражда с тире (дълга чертица) и запетая:

инженер — иректор на завоа; фирма — участничка в преговорите;
ържава — членка на ЕС; страна — участничка в съвещанието.

 Заб. . Когато към сложните съществителни имена, които се пишат полуслято, се добави 
трета основа, тя се пише разделено от останалата част на сложното съществител-
но:

заместник министър-пресеател, заместник началник-управление.

 Заб. . Когато съществителните имена от този тип се пишат съкратено, между буквите, 
представящи отделните им части, също се пише малко тире:

ас.-режисьор (от асистент-режисьор), зам.-ир. или зам.-иректор (от за-
местник-иректор), нач.-управление (от началник-управление), пом.-коман-
ир (от помощник-команир), чл.-кор. или чл.-кореспонент (от член-корес-
понент).

 Заб. . Когато към синтактични съчетания се добави трета основа, тя се пише разделено 
от останалата част:

заместник генерален иректор; заместник главен преговарящ.

 .. Фразеологичните съчетания — сравнения от две съществителни имена, не-
зависимо от мястото на главната и на подчинената основа:

брилянт-сълза, гайтан-вежи, ен-гоина, жар-птица, очи-череши, самур-калпак, 
снага-топола.

При тези съчетания главното ударение пада върху първата част.

 . Полуслято се пишат сложни думи, образувани чрез свързването на основите 
на две съществителни нарицателни или собствени (лични и географски) 
имена:

зиаро-мазач, касиер-омакин, лозаро-винарство, пло-зеленчук, план-програма, по-
купко-проажба, пренос-превоз, старт-финал, товаро-разтоварач;

Ана-Мария, Асен-Палеолог, Жан-Жак, Иван-Алексанър, Иван-Срацимир, Карл-
Хайнц, Константин-Кирил, Мария-Десислава;

Анерсен-Нексьо, Иванова-Карапетрова, Жолио-Кюри, Немирович-Данченко, Рим-
ски-Корсаков, Салтиков-Шчерин;

Австро-Унгария, Асиро-Вавилония, Елзас-Лотарингия.

При тези сложни съществителни главното ударение пада върху първата 
част.

 Заб. . Когато личните имена от този тип се пишат съкратено, тирето между буквите, 
които представляват отделните им части, се запазва:

Ж.Ж. Русо, К.Х. Румениге.

 Заб. . Не се пише тире, когато собствените имена са получени чрез съчетаване на имена 
в други смислови отношения:

Иван Асен, Иван Шишман.





Полуслято писане на прилагателни имена

 Заб. . Под влияние на чужди езици някои сложни остарели и съвременни собствени 
географски имена от този тип се пишат слято:

Буапеща, Инокитай, Чехословакия.

 .. Сложни съществителни имена, образувани чрез наставка от сложни прила-
гателни имена от типа главна основа—главна основа:

телеграфо-пощенец (от телеграфо-пощенски), стоково-парични (от стоково-пари-
чен).

Прилагателни имена

 .. Сложни прилагателни имена, образувани чрез свързването на две или по-
вече качествени или относителни прилагателни в равноправно смислово 
отношение (което позволява между тях да се вмъкне съюзът и). Различават 
се следните случаи:

 ... Сложни прилагателни с цели основи на относителни прилагателни имена:
архитектурно-хуожествен, ауио-визуален, българско-гръцки, военно-патрио-
тичен, героично-патриотичен, енергийно-суровинен, звуково-буквен, инженерно-
строителен, кожарско-обувен, контролно-пропускателен, максимално-минимален, 
морално-етичен, музикално-хореографски, оперно-филхармоничен, причинно-слес-
твен, прогресивно-поохоен, работническо-менижърски, санитарно-хигиенен, 
социално-битов, стоково-паричен, технико-технологичен, търговско-промишлен, 
финансово-икономически, учебно-възпитателен.

При тези сложни прилагателни главното ударение пада върху втората част.

 ... Сложни прилагателни с цяла и съкратена основа на относителни прилага-
телни имена:

бръснаро-фризьорско, българо-френски, газо-паров, евро-атлантически, историко-
филологичен, психо-физиологичен, субект-обектен, телеграфо-пощенски, физико-
математически, химико-фармацевтичен.

При тези сложни прилагателни главното ударение пада върху втората част.
 Заб. Поради промяна в цялостното значение на някои имена от тази група те се пишат 

слято:

сърбохърватски (език).

 ... Сложни прилагателни — фразеологизирани съчетания от две качествени 
прилагателни без съединителна гласна, образувани чрез повтаряне на едното 
прилагателно или на неговата основа, разширена с представки или наставки 
или от основи с близко или с противоположно значение:

важен-важен; бит-пребит, немил-нераг, гол-голеничък, еин-еинствен, ситен-
ребен, щур-пощурял; бял-черен, пиян-залян, син-зелен.

При тези сложни прилагателни имена главното ударение пада върху втората 
част на думата.





Полуслято писане на числителни имена

 Заб. Някои от посочените сложни прилагателни променят първата си основа при обра-
зуването на граматичните форми за род и число:

важна-важна, голи-голенички, немили-нераги.

 .. Сложни прилагателни имена, образувани от съчетания на лично и фамилно 
име, или от съчетание на две равностойни собствени имена (с главна буква 
се пише всяка съставка):

Димитър-Талева (творба), Йоран-Раичков (типаж), Раой-Ралинова (епиграма);
Бойл-Мариотов, Кант-Лапласов, Кирило-Метоиев;
Асиро-Вавилонски, Габровско-Севлиевски, Еленско-Твъришки, Златишко-Тете-
венски, Рило-Роопски, Свищовско-Беленски.

При тези сложни прилагателни имена главното ударение пада върху втората 
част на думата.

 ... Сложни прилагателни имена, образувани от собствени имена, придружени 
от названия на титли и звания (с главна буква се пише всяка съставка):

Бай-Ганьов (характер), Хажи-Димитров (повиг), Поп-Минчова („Вирица“)

В тези случаи главното ударение пада върху втората част на думата.
 Заб. Когато такива сложни прилагателни имена се използват като названия на селища, 

те се пишат разделно:

Панайот Хитово, Тоор Икономово.

Към тази група се отнасят и случаи, в които като първа част са включени титли и 
звания, образуващи една смислова цялост със собственото име:

Граф Игнатиево, Екзарх Антимово, Капитан Анреево, Отец Паисиево, Цар 
Петрово.

 .. Сложни прилагателни имена, образувани чрез наставка от сложни същест-
вителни, в които частите, използвани при изграждането, са в равноправни 
смислови отношения:

зиаро-мазачески (от зиаро-мазач), пренос-превозен (от пренос-превоз).

При тези сложни прилагателни имена главното ударение пада върху втората 
част на думата.

Числителни имена

 .. Сложни числителни имена, образувани от основите на две числителни, с 
които се бележи приблизително количество:

пет-шест, есет-петнайсет, вайсет-трийсет, сто-веста, половин-еин.

При тези сложни числителни имена главното ударение пада върху първата 
част на думата.

 Заб. . Когато числителните са изписани с цифри, тирето между тях се запазва:

— (гоини), — (крачки).





Полуслято писане на наречия. Полуслято писане на междуметия

 Заб. . По същия начин се оформят и съчетания, в които като първа основа в сложното 
числителни вместо числителното еин, което се подразбира, е използвано същест-
вително:

гоина-ве, месец-ва, час-ва.

Наречия

 .. Сложни наречия, образувани чрез свързване на две наречия в равноправно 
отношение помежду си и означаващи обикновено неопределеност:

бързо-бързо, венъж-важ, горе-олу, ева-ева, живо-зраво, криво-ляво, лека-
полека, напре-наза, насам-натам, отолу-огоре, оттук-оттам, сега-засега, 
тук-там.

При тези сложни наречия главното ударение пада върху първата част.

 .. Сложни наречия, образувани чрез свързване на две повелителни глаголни 
форми според типа главна основа—главна основа:

ии-ойи, кажи-речи, чупи-купи.

При тези сложни наречия главното ударение пада върху първата част.
 Заб. По същия начин се оформят и сложни наречия като:

току-виж, току-речи, току-така.

 .. Сложни наречия и неопределителни местоимения, образувани с частиците 
еди-, -годе, -що:

еи-как (си), еи-какво (си), еи-какъв (си), еи-кой (си), еи-къе (си), еи-що (си); 
току-що, що-гое.

При тези сложни наречия главното ударение пада върху първата част.

Междуметия

 .. Сложни междуметия, образувани от две или повече равноправни в смислово 
отношение междуметия:

бау-бау, бам-бам, бим-бам-бум, гу-гу, рън-рън, ква-ква, куцук-куцук, мяу-мяу, 
мън-мън, пиф-пиф, пиф-паф-пуф, прас-прас, тик-так, тинтири-минтири, ту-
пур-тупур, хър-мър, чик-чирик, чук-чук, шушу-мушу, цигу-мигу; ах-леле, е-гии, 
ей-гии, и-ха-ха, и-ху-ху, леле-мале, мале-мале, у-ха-ха, ха-ха.

 Заб. . Удълженото произнасяне на отделна гласна или съгласна се отбелязва с повтаряне 
на буквата, написана слято, за да отговаря на изговора:

ааа, беее, меее, мууу, пссст, ууу, яаа.

 Заб. . Полуслято се пишат и съществителни имена, образувани като междуметия:

ум-ум (вид куршум), пинг-понг.





Особени случаи на полуслято писане

Особени случаи

 . По изключение полуслято се пишат чужди думи и изрази под влияние на 
правописни правила от други езици:

виз-а-ви, ноу-хау, па-ьо-ьо, прет-а-порте, тет-а-тет.

 . Ако при съчетания от две сложни съществителни с еднаква втора основа 
тази основа е изпусната при първото от тях, на нейно място се пише малко 
тире (независимо от правописа на отделните сложни съществителни — сля-
то или полуслято):

авио- и ракетомоелист, аеро- и хироинамика, електро- и мотокари, електро- и 
топлопровоимост, кино- и виеоклуб, ръковоител- и началник-произвоство, 
кино- и фотожурналистика, раио- и телепреаване, леко- и тежкокартечари.

 Заб. . По същия начин се оформят и групи, съдържащи съществително и съчетание от 
прилагателно и съществително — съществителното, което е втора основа в слож-
ното съществително, е изпуснато, но се подразбира:

раио- и телепреаване.

 Заб. . Така се оформят и съчетания от две сложни прилагателни имена с еднаква втора 
основа, ако в първото прилагателно тази основа е изпусната, но се подразбира:

високо- и сренопланински (слой), пет- и есетгоишен (перио), топло- и 
електропровоим (пласт), старо-, срено- и новобългарски (език).

 Заб. . Когато от разглежданите синтактични съчетания се образува сложна дума, тя се 
пише полуслято поради равноправното отношение между изграждащите я осно-
ви:

авто-мотоклуб, био-библиография, поп-фолкфест; песъкливо-глинестопоч-
вен.

 . Ако в художествен текст цяло изречение се включи като приложение, между 
частите му се пише малко тире, а то се огражда в кавички:

Тя проължително го изглеа с онзи познат погле „Ще-ойеш-ли-с-мене-горе“.
На партито тя се появи с така моната прическа „Ела-с-мен-в-пещерата“.

 . Частиците по и най се пишат полуслято с прилагателните имена и наречията 
за образуване на тяхната сравнителна и превъзходна степен:

по-тесен, най-тесен, по-широк, най-широк; по-тясно, най-тясно, по-широко, най-
широко.

 Заб. . Слято се пише частицата по само в повече, срв. най-вече.

 Заб. . При съществителни имена, глаголи и адвербиални изрази частиците по и най се 
пишат отделно, като гласната о от частицата по носи графическо ударение, за да се 
разграничи посочената частица от предлога по:

по̀ прилягам, най прилягам; по̀ харесвам, най харесвам;
по̀ човек, най човек; по̀ юнак, най юнак;
по̀ към мене, по̀ на открито, най на меко.
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 Разделно писане

 . Разделно се пишат съставните думи и синтактичните съчетания независимо 
от смисловите отношения между думите, от които са образувани — равно-
правно или неравноправно, и от мястото на отделните думи една спрямо 
друга. Правописен интерес в това отношение представляват следните слу-
чаи, при които съставните имена се пишат разделно:

 .. Съчетание от две съществителни, второто от които е необособено, неразши-
рено приложение към първата дума, която запазва граматичните си форми 
за род, число или определеност:

ържава собственик, изложба панаир, концерт рецитал, космонавт изслеовател, 
майстор зиар, съчинение разсъжение, хуожник моернист (вж. .., Заб. .).

 .. Съчетания от типа на:
воещ преаване, завежащ отеление, команващ флота; млаши лейтенант, 
старша сестра, старши научен сътруник, старши треньор.

Правописът им остава същият независимо от граматичната неизменяемост 
или съответно променливост на първата дума.

 .. Съставни собствени имена в следните случаи:

 ... Географски имена, образувани от прилагателно и съществително собствено 
име:

Бели Осъм Горни Богров Нова Загора
Велики Преслав Долна Митрополия Стара Загора
Велико Търново Златна Панега Черни Осъм.
Голям Перелик Луа Камчия

 ... Географски имена, образувани от прилагателно или числително и съществи-
телно нарицателно име:

Бели извор Момин прохо Стара планина
Горна баня Нови пазар Старо село
Две могили Сапарева баня Три клаенци
Златни пясъци Сини вир Червен бряг
Крива чука Слънчев бряг Черно море
Мало село Срена гора Широка лъка.

Към тази група се отнасят и названия на празници, образувани по същия 
начин:

Нова гоина Трети март Шести септември

 ... Географски имена, включващи двусъставно име и определение към него:
Голям Мечи връх Ново Горско Косово
Горско Ново село Стрелченска Луа Яна.

 Заб. За слятото и разделно писане на чуждите собствени (лични и географски) имена 
вж. ..
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 ... Съставни собствени имена на лица, образувани от нарицателно като първа 
част и собствено съществително име:

Баба Виа, Баба Марта, Баба Меца, Баба Тонка, Бай Ганьо, Бачо Киро, Дон Жуан, 
Дон Кихот, Дяо Колеа, Дяо Мраз, Зайо Байо, Крали Марко, Кума Лиса, Кумчо 
Вълчо, Отец Паисий, Поп Харитон, Хажи Димитър, Чичо Стоян.

 Заб. Когато имената на литературни герои се употребяват като нарицателни, частите им 
се пишат слято, а цялата нова дума — с малка буква:

онжуан, онкихот, байганьо.

 .. Чужди буквени съкращения, които се употребяват като собствени имена, в 
които чуждите имена на буквите се пишат с главна буква:

Ай Би Ем, Ай Ти Ти, Би Би Си, Си Ен Ен, О Ем Ви.

 .. Разделно се пишат съставните съюзи независимо от отношението между 
смисъла на изграждащите ги думи — равноправно или неравноправно:

без а, въпреки че, за а, като а, като че, макар че, освен а, освен ето, освен като, 
освен че, преи а, само че, сле като, стига а, сякаш че, щом като, тъй като, ако 
и а, ами че, а пък, и а.

 Заб. Тъй като образуват смислова цялост, съставните съюзи не могат да бъдат разделя-
ни със запетая.

 .. Разделно се пишат съставните числителни бройни и редни имена:
вайсет и пет, сто вайсет и пет, хиляа и триста; четирийсет и първият, сеем-
есет и шести, еветесет и евета (Вж. и .., Заб. .).
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Пренасяне на части от думи

 . Пренасянето на части от думи в писмен текст се ръководи от изискването 
да се създаде графическа яснота, без да се пречи на правилното смислово 
възприемане на езиковата единица, която се дели.
При пренасяне на части от думи се използва малко тире като показател за 
прекъсване, за да не се породят двусмислици:

зелен-чук, само-лети, смел-чак, сто-личен, вълнени-ята, много-странен, прав-ив.

 . Като най-удобен и лесно усвоим принцип на сечение на думите се приема 
сканирането. Съобразно с него се оформят и възможните и допустими 
начини за пренасяне на части от думи. Условията на скандирането изискват:

 .. Една съгласна между две гласни се произнася с втората гласна. По този начин 
става и пренасянето на съответните им букви от горния ред на долния:

вре-ме, ра-зиграя, по-авам, пре-училищен, гра-и-на/граи-на/гра-ина, ви-со-чи-
на/височи-на/висо-чина/ви-сочина.

 .. Буквите за две и повече съгласни между две гласни се пренасят така, че поне 
една съгласна да остане с първата или с втората гласна:

ав-тор, гръм-на, иг-рая, пъл-зя, таб-ло, трав-ма, топ-че;
гра-ски/грас-ки, жун-гла/жунг-ла, Мез-ра, по-скажа/пос-кажа, пре-стои/
прес-тои;
ръково-ство/ръковос-тво/ръковост-во, тран-скрибирам/транс-крибирам/
транск-рибирам;
стуен-тство/стуент-ство/стуентс-тво/стуентст-во.

 Заб. Буквите за две еднакви съгласни се разделят на горния и долния ред:

кон-ник, плен-ник, непремен-но, раост-та (не: радос-тта), по-ръжка (не: 
подд-ръжка).

 .. Буквите за две гласни в средисловие се пренасят свободно:
чи-ето/чие-то, те-ория/тео-рия, ко-ято/коя-то, асоци-ирам/асоции-рам, пре-
оолея/прео-олея, зо-ология/зоо-логия.

Буквите за три и повече гласни в средисловие се пренасят, като буквата поне 
за една гласна се пише на долния ред:

не-оимпресионист/нео-импресионист.

 .. Когато й стои между буква за гласна и съгласна, то винаги остава при гласна-
та на горния ред:
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зай-ка, вей-ка, Сий-ка.

 Заб. . Когато й е след гласна и пред група от букви с повече от една съгласна, при него на 
горния ред остава поне една съгласна:

остойн-ство/остойнс-тво/остойнст-во (не: достой-нство); айс-берг 
(не: ай-сберг), майс-ки (не: май-ски).

 Заб. . Когато й се намира между букви за две гласни, пренася се с втората гласна:

ра-йон, ма-йор, ма-йонеза, Пе-йов.

 .. Принципът на скандирането не позволява да се делят едносрични думи, 
затова части от тях не се пренасят на нов ред:

ол, зъб, връх, пръв, пръст, за, на, пре.

 . Ограничения на този принцип има в следните случаи:

 .. Буквата за една гласна не се оставя сама нито на горния, нито на долния 
ред:

Афри-ка (не: А-фрика), оо-брение (не: о-добрение), уп-равник (не: у-правник), 
ира-ционален (не: и-рационален), анор-мален (не: а-нормален); вли-яе (не: влия-е), 
преприя-тие (не: предприяти-е), па-рии (не: пари-и).

 .. Когато буквосъчетанието дж бележи един звук, то не се разделя и се пренася 
на долния ред:

бри-жор, жу-же, су-жук, чорба-жия (но: на-живея).

 .. Буквата ь не се отделя от буквата на съгласната, чиято мекост показва:
Бо-тьо (не: Бот-ьо), га-ньовщина (не: ган-ьовщина), суф-льор (не: суфл-ьор).

 .. Сложните думи и частичните групови съкращения се пренасят според прин-
ципите, установени за другите думи:

мно-го-обе-ща-ващ, ра-ио-лам-па/ра-и-олам-па.

 Заб. Препинателните знаци не се пренасят на долния ред. Изключение се прави за тире-
то (дълга чертица), когато бележи изпусната дума или въвежда уточняваща част:

Еин глеа сватба Дойоха орли
— руг брава. — черни, големи.

 .. Звукови, буквени и звуково-буквени съкращения не се пренасят:
БАН, ГАТТ, МОН, ОПЕК, СОАП; БНБ, ВМРО, ЕООД, МВФ, НДК; МОСВ, ЦСКА.

Когато обаче те имат характер на многосрични думи, могат да се делят на 
части, които се пренасят:

ЕФ-ТА, НАТ-ФИЗ, СО-МАТ, УНИ-ЦЕФ, ФИ-ФА, ЦИН-ТИ, ЮНЕС-КО.

 Заб. При писмено предаване на изговора на буквени и звуково-буквени съкращения 
пренасянето се извършва по общите правила:

ве-ме-рео, ен-е-ка, це-се-ка.
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Транскрипция на чужди
собствени имена на български език

 . Транскрипция (транскрибиране) означава писмено предаване на звуко-
вия състав на чужди имена със средствата на приемащия език (в случая 
български). В отделни случаи при предаването на чужди имена се прилага 
транслитерацията (предаване на писмената форма на чуждите имена), а 
също и принципът на съобразяване с традиционно наследени форми и 
преводът. По изключение се взема под внимание и графиката (графемната, 
буквената структура) на чуждото име с оглед при възможност да се запази 
буквеното сходство с изходните форми.
В българския език е възприет принципът за умерена транскрипция, който 
най-добре съответства на нормите на българския правопис и осигурява 
добри условия за междуезиковата комуникация.

 . Обект на транскрипция са: собствените (лични и географски) имена, имена 
на улици и площади, на театри и музеи, на периодични издания, на футболни 
отбори и др.

 . При транскрипцията на чужди собствени имена трябва да се спазват някол-
ко основни правила. При тяхното представяне по-долу те са илюстрирани с 
примери главно от английски, френски, испански, немски и от някои други 
европейски езици.

Гласни

 .. Чуждите гласни, които не се срещат в българския език или имат прибли-
зителни съответствия в него, се предават с най-близки до тях български 
гласни:

 ... Палаталните (закръглени) гласни от типа на френските eu и u и немските ö и 
ü се предават съответно чрез йо (ьо) и ю:

 фр.: eu (отбелязвано още с êu, ue, oeu, ueu и др.) — Йожен (Eugene), Йолали (Eulali), 
Фльори (Fleury), Пастьор (Pasteur);
u — Юго (Hugo), Клюни (Cluny), Дюма (Dumas);

 нем.: ö (oe) — Йолсниц (Ölsnitz), Гьоте (Goethe), Кьолн (Köln), Гьотинген (Göttingen);
ü (ue) — Юрген (Jürgen), Юнце (Ünze), Цюрих (Zürich), Мюнхен (München);

 други: Йозтюрк (тур. Öztürk), Йозгю (тур. Özgü).
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 Заб. . Френските и немските палатални гласни eu, u, ö, ü се предават на български с о, 
съотв. у когато се намират след шушкава съгласна (ж, ч, ш, щ (шт):

 фр.: Льожон (Lejeune), Жомон (Jeumont), Жул (Jules), Жувизи (Juvisy);

 нем.: Шонефел (Schönefeld), Шонбек (Schönbeck), Шулер (Schüller).

 Заб. . Т.нар. френско нямо е, което е вариант на гласната eu, се предава на български с ьо, 
когато е в позиция след две съгласни или когато влиза в състава на предлога de и 
членната форма le:

Маргьорит (Margerite), Дьолакроа (Delacroix), Льоблан (Leblanc), но: Катрин 
(Catherine), Мален (Madeleine).

 ... Гласните, близки до българското ъ, се предават чрез ъ:
 англ.: Дъблин (Dublin), Бък (Buck), Ълстър (Ulster), Хъсън (Hudson);

 други: Вълчеле (рум. Vîlcele), Гърнеци (алб. Gërneci), Равлъ (тур. Ravlı).

 ... Гласната ы (от руски) и y (от полски) се предават чрез и:
Крим (рус. Крым), Биково (рус. Быково), Бруси (пол. Brusy), Маришин (пол. 
Marysin).

 ... Отворените и затворените гласни съобразно със степента на тяхната отво-
реност се предават съответно чрез най-близката по изговор до тях българска 
гласна:

 фр.: Рен (Rennes), Ареш (Ardéche); Лимож (Limoge), Боро (Bordeau), Ролан (Rolland).

 ... Дългите и кратките гласни в някои езици се предават на български по една-
къв начин:

 англ.: Бат (Bath), Чарлз (Charles); Дикенс (Dickens);

 нем.: Шмит (Schmidt), Раб (Raab), Фрилос (Friedlos);

 други: Ирасек (чеш. Jirásek), Хавранек (чеш. Havránek), Хлубока (чеш. Hluboká), Анраш 
(унг. András), Ищван (унг. István).

 Заб. . По изключение дългото и в английски едносрични (или сложни) имена се предава 
на български със съчетанието ий:

Лийс (Leeds), Бийт (Beith), Хийтроу (Heatrow).

 Заб. . Двойните гласни се отразяват на български, когато принадлежат към различни 
съставки на чуждите имена и образуват отделни срички:

 нем.: Обернеенхайм (Obernähenheim), Опенвее (Oppenwehe);

 други: Евсеево (рус. Евсеево), Цъноок (срб. Црноок).

 ... Носовите гласни в някои езици се предават на български със съчетанията ан, 
он, ен (ом, ем пред б или п):

 фр.: Венсан (Vincent), Жослен (Joselyn), Лион (Lyon);

 други: Сертан (порт. Sertã), Сан Пауло (порт. Saõ Paulo), Трищан (порт. Tristã), Бонк (пол. 
Bąk), Домбровски (пол. Dąbrowski), Ченстохова (пол. Częstochowa), Дембе (пол. 
Dębe).
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 ... Чуждоезиковата редукция на гласните не се отразява, когато е еднотипна 
с редукцията (т.е. сближаването по изговор на неудареното а с ъ и о с у) 
в българския книжовен език и когато съответните широки гласни а и о са 
отбелязани в изходния език с буквите а и о (тук се прилага принципът на 
графемната близост):

 англ.: Джонатан (Jonathan), Ричар (Richard), Бърнар (Bernard), Фолклан (Falkland), 
Кливлан (Cleveland);

 фр.: Лавоазие (Lavoisier), Булоар (Bouloir), Франсоа (François), Поатие (Poitier);

 други: Порто (порт. Porto), Рио Негро (порт. Rio Negro), Кащело Бранко (порт. Castelo 
Branco) (а не: Порту, Риу Негру, Кащелу Бранку).

 Заб. . Чуждоезиковата редукция се отразява, когато не е еднотипна с редукцията на 
гласните в българския език:

Ковънтри (англ. Coventry), Фарингън (англ. Faringdon).

 Заб. . Не се отразява нееднотипна чуждоезикова редукция в случаите, когато съответна-
та редуцирана гласна не съществува като отделна фонема ъ в чуждия език:

Елстер (нем. Elster), Берген (норв. Bergen), Милен (флам. Millen), Асперен 
(хол. Asperen), Копер (словенски Koper).

 Заб. . Когато неудареният звук ъ в чуждите имена е в краесловие, той се предава с а 
независимо от изписването му в чуждия език:

Атланта (англ. Atlanta), Апа (рум. Apã), Тирана (алб. Tiranë).

 Заб. . Не се отразява специфичният за руския език изговор на неударено о като а (или ъ) 
и на неударено е като и:

Бороино (рус. Бородино, изг. Бърадино), Ростов (изг. Растоф), Еремеев (изг. 
Иримьейев).

Дифтонги

 .. Чуждоезиковите дифтонги се предават на български според техния изговор:
 англ.: Уинстън (Winston), Уелс (Wels), Стоук (Stoke);

 фр.: Боало (Boileau), Дарбоа (Darboi), Амио (Amiot);

 исп.: Гуантанамо (Guantanamo), Никарагуа (Nicaragua), Манагуа (Managua);

 нем.: Лайпциг (Leipzig), Вайсенбург (Weissenburg), Ауербах (Auerbach), Байройт 
(Bayreuth).

 Заб. . Не се допуска изписване на йа или йу вместо я или ю:

 англ.: Маями (Miami), а не: Майами;

 фр.: Ваян (Vaillant), а не: Вайан; Маяр (Maillard), а не: Майар.

 Заб. . Чуждоезиковото съчетание ia в краесловието се предава на български чрез съчета-
нието ия:

 англ.: Синтия (Cynthia), Силвия (Sylvia), но: Порша (Portia);

 исп.: Мария (María), Гарсия (García), Мурсия (Murcía);

 итал.: Калабрия (Calabria), Лучия (Luccia), но: Бреша (Brescia).
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Съгласни

 .. Чуждите съгласни, които не се срещат в българския език, се предават с най-
близките до тях български съгласни:

 ... Междузъбните полупреградни съгласни dh и th в английски и гръцки се 
предават на български съответно с д и т:

 англ.: Голзуъри (Galsworthy), Дартмът (Dartmouth), Лутър (Luther);

 гръцки: Итаки (Ιθάκι), Питион (Πίθιον).

 ... Междузъбните проходни съгласни c и z в испански се предават чрез с:
Барселона (Barcelona), Валенсия (Valencia), Баласоте (Balazote).

 ... Веларното (задноезично) n в английски и в някои други езици се предава на 
български чрез съчетание на н с г:

 англ.: Реинг (Redding), Нотингам (Nottingham), Покинг (Pocking);

 шведски: Тулинге (Tullinge).

 ... Двойните съгласни в чуждите имена, които често нямат реална стойност, се 
предават на български опростено (с една съгласна):

 англ.: Нотингам (Nottingham), Мълинжър (Mullinger), Мъри (Murray);

 фр.: Мюсе (Musset), Гамбета (Gambetta), Филип (Philippe);

 нем.: Херман (Hermann), Бон (Bonn), Витенберг (Wittenberg);

 ит.: Джузепе (Giuseppe), Джовани (Giovanni), Белини (Bellini).

 Заб. Двойните съгласни се отразяват и на български, когато принадлежат към различни 
съставки на чуждите имена и се произнасят като двойни:

Маккинли (англ. McKinley), Норорф (нем. Norddorf), Скагеррак (швед. 
Skagerrak), Небеттепе (тур. Nebettepe).

 ... Мекостта на съгласните в някои чужди езици се предава на български с я 
(пред а), с ю (пред у) и с ь (пред о):

 англ.: Монтегю (Montague), Нюкасъл (Newcastle);

 фр.: Перпинян (Perpignan), Авиньон (Avignon);

 исп.: Валяоли (Valladolid), Севиля (Sevilla);

 други: Шолерстрьом (шведски Kjöllerström), Бусюнай (лит. Bučiunai).

 Заб. . Мекостта на чуждите съгласни пред е и и, а също в краесловието и в средата на 
думата пред съгласна не се отразява:

 фр.: Севине (Sévigné), а не: Севинье; Вини (Vigni), а не: Виньи; Бретини (Brétigni), 
а не Бретиньи;

 исп.: Канете (Cañete), а не: Каньете; Валиманка (Vallimanca), а не: Вальиманка;

 други: Гогол (рус. Гоголь), а не: Гоголь; Антоколски (рус. Антокольский), а не: Ан-
токольски; Негош (сръбски Његош), Мечислав (пол. Mieczislaw), Лермонтов 
(рус. Лермонтов).
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 Заб. . Европейското средномеко л се предава на български с л:

 нем.: Лувиг (Ludwig), а не: Людвиг; Лувайлер (Ludweiler), а не: Людвайлер.

 ... Йотацията на гласните (включително и на гласната е) се отбелязва съответно 
с й, я, ю:

 англ.: Йорк (York), Юкон (Yukon), Йелоустоун (Yellowstone), Йънг (Young);

 фр.: Мейе (Meillet), Байе (Baillet), Фаяр (Fayard), Реян (Reillane);

 нем.: Йозеф (Joseph), Юрген (Jürgen), Якоб (Jakob), Йена (Jena), Байербах (Baierbach);

 други: Йежи (пол. Jerzy), Нейели (чеш. Nejedlý), Йесенице (словен. Jesenice), Яблунка (чеш. 
Jablunka), Юрата (Jurata).

 Заб. . Пред гласна и йотация не се отбелязва:

Иржи (чеш. Jiří), Ихлава (чеш. Jihlava), Ичин (чеш. Jičin), Бела Краина (сръб-
ски Бела Крајина).

 Заб. . Йотацията пред е не се предава и в руски и сръбски имена от типа на:

Боевое (рус. Боевое), Крагуевац (сръбски Крагујевац), Сараево (сръбски 
Сарајево).

 ... Сонорните съгласни р и л в позиция между съгласни се предават на българ-
ски според правилото за групите ър/ъл (ръ/лъ):

Бърно (чеш. Brno), Връхлицки (чеш. Vrchlický), Вълтава (чеш. Vltava), Влъчнов (чеш. 
Vlčnov), Вършац (сръбски Вршац), Кръстац (сръбски Крстац).

 ... Пред краесловни р и л, намиращи се след съгласна, в български се пише ъ:
Пьотър (рус. Пётр, пол. Piotr), Гренобъл (фр. Grenoble), Барбатър (фр. Barbatre), 
Сартър (фр. Sartre), Бигъл (англ. Beagle), Нюкасъл (англ. Newcastle) и др.

 Заб. Когато р или л се намира след сонорна съгласна (л, м, н, р), ъ не се пише:

Шарл (фр. Charles), Карл (нем. Karl).

 ... Буквите, означаващи звучни и беззвучни съгласни в чужди имена, се пред-
ставят на български без промяна независимо от техния изговор (съответно 
като звучни или беззвучни съгласни):

Зигбург (нем. Siegburg), Зигфри (нем. Siegfried), Солсбъри (англ. Salisbury), Майн 
(нем. Mein), Лимож (фр. Limoge), Вара (фр. Varade), Бопар (нем. Boppard), 
Колорао Спрингс (англ. Colorado Springs).

 ... Букви, отбелязващи съгласни, които не се произнасят в чуждите имена, на 
български не се пишат:

Албер (фр. Albert), Шатобриан (фр. Chateaubriand), Шербур (фр. Cherbourg), Матю 
(англ. Matthew), Илиной (англ. Illinois), Керик (нем. Kerigk), Гьорлиц (нем. Görlitz), 
Хумболт (нем. Humboldt), Дармщат (нем. Darmstadt), Шмит (нем. Schmidt), Рос-
ток (нем. Rostock), но: Страсбург (фр. Strasbourg).

 Заб. При предаването на английски, немски и други имена буквата r се запазва незави-
симо дали в съответния изходен език се произнася или не:

Джорж (George), Рожърс (Rogers), Хановер (Hannover), Бьорн (швед. Björn), 
а не: Джодж, Роджъс, Хановъ, Бьон.
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Ударение

 .. В случаи на колебание се посочва и мястото на ударението в транскрибира-
ното име:

Викто̀р (фр. Victor), Маккѝнли (англ. McKinley), Ма̀рия (пол. Maria), Ческе Бу̀ейо-
вице (чеш. České Budějovice).

Правопис на сложни и съставни чужди собствени имена

 .. Чуждите сложни и съставни имена се предават на български слято или раз-
делно съобразно с начина на изписването им в чуждия език:

Монпелие (фр. Montpellier), Шварцвал (нем. Schwarzwald), Монтевиео (исп. 
Montevideo), Новигра (сръбски Новиград), Ню Йорк (англ. New York), Буенос Айрес 
(исп. Buenos Aires), Рио е Жанейро (порт. Rio de Janeiro), Нови Са (сръбски Нови 
Сад).

 Заб. . Под влияние на традицията и някои имена съставката ла се пише слято с основната 
дума:

Ламанш, Ларошфуко, Лафонтен (фр. La Manche, La Rochefoucauld, La Fon-
taine).

 Заб. . Между съставките на сложни имена не се пишат тирета:

Екс ан Прованс (фр. Aix-en-Provence), Сен Готар (фр. Saint-Gotthard), Айл ъв 
Догс (англ. Isle of Dogs), Рио Браво ел Норте (исп. Rio Bravo del Norte), Унтер 
ен Линен (нем. Unter den Linden), а не: Екс-ан-Прованс, Сен-Готар, Айл-ъв-
Догс, Рио-Браво-дел-Норте, Унтер-ден-Линден.

По изключение тирета се пишат при испански фамилни имена, свързани със 
съюза y:

Рамон Мененес-и-Пелайо (Ramón Menéndez y Pelayo).

 Заб. . Тирета се пишат при сложни собствени лични и фамилни имена от типа на:

Жан-Жак (фр. Jean-Jacques), Жолио-Кюри (фр. Joliot-Curie), Римски-Корсаков 
(рус. Римский-Корсаков).

а също и при т.нар. свързваща гласна във френски език:
Шан-з-Елизе (фр. Champs-Elysées), но: Сент Етиен (фр. Saint-Etienne).

 Заб. . Апостроф се пише в случаите, когато трябва да се отдели една съгласна (от служеб-
на дума) пред име, започващо с гласна:

Жана ’Арк (фр. Jeanne d’Arc), Диняно ’Истрия (ит. Dignano d’Istria), Габри-
еле ’Анунцио (ит. Gabriele d’Annunzio).

Както и в холандски имена като с’Херенелерен (хол. s’Herenelderen), а също и в 
ирландски имена от типа на О’Нийл (англ. O’Neill).

Употреба на главни и малки букви при някои чужди собствени имена

 .. Отделните думи на сложните чужди собствени и лични и географски имена 
се пишат на български с главна буква независимо от значението им в чуждия 
език:
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Лонг Итън (англ. Long Eaton), Солт Лейк Сити (англ. Salt Lake City), Рио Негро (исп. 
Rio Negro), Санто Доминго (исп. Santo Domingo), Гросер Пльонер Зее (нем. Großer 
Plöner See), Красная Пресня (рус. Красная Пресня), Жельона Гура (пол. Želona Góra), 
Нови Са (сръбски Нови Сад), Карлови Вари (чеш. Karlovy Vary); но: Цървена звеза 
(сръбски Црвена звезда) — втората съставка съвпада със съответното българско 
нарицателно име.

 Заб. . Средисловните служебни думи — предлози, съюзи, членни форми и др., влизащи в 
състава на чужди имена, се пишат с малка буква:

Шарл ьо Гол (фр. Charles de Gaulle), Емоно е Амичис (ит. Edmondo de 
Amicis), Леонаро а Винчи (ит. Leonardo da Vinci), Рио Браво ел Норте (исп. 
Rio Bravo del Norte), Булон сюр Мер (фр. Bulogne-sur-Mer), Херберт фон Ка-
раян (нем. Herbert von Karajan), Антонис ван Дайк (флам. Antonis van Dyck), 
Лувиг ван Бетховен (нем. Ludwig van Beethoven).

 Заб. . Когато пред служебната дума не са употребени други съставки на името, тя се 
пише с главна буква:

Дьо Гол, Де Амичис, Ван Дайк (но: Караян, Бетховен).

Номенклатурни географски термини

 .. Чуждите номенклатурни географски термини гра, село, езеро, река, нос, ост-
ров и др., когато са част от географското име, се транскрибират:

Албервил (фр. Albertville), Баленорф (нем. Ballendorf), Лаго и Комо (ит. Lago di Co-
mo), Лак ьо Мора (фр. Lac de Morat), Солт Лейк Сити (англ. Salt Lake City), Монзее 
(нем. Monsee), Ре Ривър (англ. Red River), Рио е ла Плата (исп. Rio de la Plata), 
Рио Негро (исп. Rio Negro), Кабо Вере (порт. Cabo Verde), Блек Айлън (англ. Black 
Island), Ил ьо Пилие (фр. Île de Pilier) и др.

 Заб. . По традиция се запазват имена от типа:

Боенско езеро (нем. Bodensee), Женевско езеро (фр. Lac de Genève) и др.

 Заб. . При названия от славянски езици, съдържащи номенклатурни термини, близки до 
българските, термините се превеждат:

Гусинско езеро (рус. Гусинское озеро), Пински блата (рус. Пинские болота), 
Махово езеро (чеш. Máchovo Jezero) и др.

 Заб. . Когато номенклатурният географски термин не е част от географското име, той се 
превежда:

река Мисисипи (англ. Mississippi River), езеро Томас (англ. Lake omas), езеро 
Байкал (рус. озеро Байкал), остров Сан Мартин (исп. San Martin), полуост-
ров Ютлан (дат. Jutland).

 .. Номенклатурните географски термини океан, море, залив, проток, групи 
острови, планина, възвишение, плато, равнина, низина в чужди географски 
имена по традиция се превеждат. Когато името е употребено като прила-
гателно, то се приспособява към морфологичната структура на български 
език:

Атлантически океан (англ. Atlantic Ocean), Карибско море (англ. Caribbean Sea), 
Салернски залив (ит. Golfo di Salerno), Мекленбургски залив (нем. Mecklenburger 
Bucht), Гански залив (пол. Zatoka Gdanska), Коринтски залив (гр. Κορινθιακός 
Κόλπος), Месински проток (ит. Strato di Messina), Магеланов проток (исп. Estrecho 
de Magellanes), Хавайски острови (англ. Hawaiian Islands), Маркизки острови (фр. 
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Îles Marquises), Балеарски острови (исп. Islas Baleares), Нормански хълмове (фр. 
Collines de Normandie), Сонска равнина (фр. Plaine-de-la-Saône), Северногерманска 
низина (нем. Norddeutsches Tiefland) и др.

 Заб. Когато номенклатурният термин пояснява съставни географски имена, от тях 
прилагателни не се образуват:

залив Сен Мало (фр. Golf de Saint-Malo), езеро Санкт Волфганг (нем. Sankt 
Wolfgang See), проток Сейнт Джорж (англ. Saint George’s Channel) и др.

Употреба на членни форми при чужди собствени имена

 .. Чуждите собствени имена (без личните), започващи с член, се предават на 
български без определителен член:

Темза (англ. e ames), Рона (фр. Le Rhône), Олт (рум. Oltu), Мон (фр. Le Monde), 
Таймс (англ. e Times), но: Ал Ахрам.

 Заб. В редки случаи в някои географски имена определителният член се запазва:

Льо Бюрге (фр. Le Burghet), Лас Палмас (исп. Las Palmas), Ла Капиля (исп. La 
Capilla).

Имена, които не се транскрибират

 .. Не подлежат на транскрибиране:

 ... Имената на някои широко известни географски обекти (столици, големи 
градове, реки, държави и др.), които се предават по традиция с исторически 
наследена форма:

Париж (фр. Paris), Рим (ит. Roma), Виена (нем. Wien), Копенхаген (дат. København), 
Англия (англ. England), Франция (фр. France), Бавария (нем. Bayern), Рейн (нем. 
Rhein).

 Заб. . По изключение някои неточно възприети в миналото имена се предават на българ-
ски съобразно съвременната им звукова форма в съответния език. Напр.:

Аналусия, Барселона, Валенсия (а не: Андалузия, Барцелона, Валенция).

 Заб. . Традиционните форми се заменят в случаите, когато географските обекти са полу-
чили нови имена в съответната страна, например:

Банглаеш (вм. Източен Пакистан), Буркина Фасо (вм. Горна Волта), Вануату 
(вм. Нови Хебриди), Намибия (вм. Югозападна Африка), Сулавеси (вм. Целе-
бес), Шри Ланка (вм. Цейлон) и др.

  При предаването на новите имена на български език се прилага принципът на 
транскрипцията.

 Заб. . Традиционните имена се заменят от нови (транскрибирани оригинални форми) и 
при официални препоръки от съответните страни, например:

Кот ’Ивоар (вм. Бряг на слоновата кост), Кабо Вере (вм. Острови Зелени 
нос).

 ... Руските фамилни имена, завършващи на -ский (и на -ий), който по традиция 
се предават на български без -й накрая, и на -ская, -ая:
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Белински (рус. Белинский), Чайковски (рус. Чайковский), Погорни (рус. Подгор-
ний), Горки (рус. Горкий); Вревская (рус. Вревская), Кошевая (рус. Кошевая).

Запазват се и пълните окончания на прилагателните от женски и среден род 
и множествено число в руските географски имена:

Попутная (рус. Попутная), Полуночное (рус. Полуночное), Великие Луки (рус. 
Великие Луки), но: Нижни Тагил (рус. Нижный Тагил), Нагорни Карабах (рус. 
Нагорный Карабах).

 Заб. Руските лични имена, завършващи на -ий, се запазват на български непроменени:

Василий, Георгий, Юрий.

 ... Украински и словашки имена, съдържащи буквосъчетанията ов, ав, ев, ив 
(съответно ov, av, ev, iv) с вокализирана съгласна в (v) в у (u), когато се пишат 
на български както в изходния език:

Довженко (укр. Довженко, изг. Доуженко), Шевченко (укр. Шевченко, изг. Шеучен-
ко), Барейов (слов. Bardejov, изг. Бардейоу), Прешов (слов. Prešov, изг. Прешоу), а не: 
Доуженко, Шеученко, Бардейоу, Прешоу.

Превод на чужди собствени имена

 .. Чужди собствени имена не се превеждат и не се побългаряват дори когато 
имат български съответствия:

Пол (фр. Paul), а не Павел; Джорж (англ. George), а не Георги; Хосе (исп. José), а не 
Йосиф; Йожени (фр. Eugénie), а не Евгения; Анет (фр. Anette), а не Анета; Грете 
(нем. Grette), а не Грета; Георгий (рус. Георгий), а не Георги; Юрий (рус. Юрий), а 
не Юри; Буенос Айрес (исп. Buenos Aires), а не Добър възух; Рио Негро (порт. Rio 
Negro), а не Черна река; (площа) Етоал (фр. L’Etoile), а не Звеза и др.

 Заб. Изключение правят:

 . Имена на географски обекти, утвърдили се в езиковата практика в тяхната превод-
на или полупреводна форма:

нос Добра наежа (англ. Cape of Good Hope), Огнена земя (исп. Tierra del 
Fuego), Скалисти планини (англ. Rocky Mountains), Нова Калеония (фр. 
Nouvelle Calédonie), Малки Пиренеи (фр. Petites Pyrénées), Великобритания 
(англ. Great Britain) и др.

 . Съставни географски имена, които включват прилагателните северен, южен, изто-
чен, запаен, централен:

Северна Ирланция (англ. Northern Ireland), Южна Дакота (англ. South 
Dakota), Запани Самоа (англ. Western Samoa), Централен масив (фр. Massif 
Central) и др.

  Прилагателните северен, южен, източен, запаен, централен се превеждат и при 
включването на нови имена в българския език.

 . Прозвища и имена на исторически личности:

Карл Велики (лат. Carlus Magnus, фр. Charlemagne), Ричар Лъвското сърце 
(англ. Richard Lion-Hearted), Йоан Безземни (англ. John Lackland), Вилхелм 
Завоевателя (англ. William the Conqueror), Хайнрих  Люксембургски (нем. 
Heinrich  von Luxemburg).





Транскрипция на чужди собствени имена на български език

 . Някои осмислени имена в художествената литература, които със своята вътрешна 
форма имат характеризираща функция:

Лоената топка (фр. Boule de Suif — героиня на Мопасан), сър Тоби Хлъц 
(англ. Belch — герой на Шекспир), Закопчалски (пол. Zapinalski — герой на 
Жеромски) и др.

  Обикновено подобни прозвища и имена остават непреведени в текста на художес-
твеното произведение, а значенията им се обясняват под линия:

Бърнинг Дейлайт (англ., преведено в някои издания като „Сияйна зо-
ра“ — герой на Джек Лондон), Бел Ами (фр. „Хубавият приятел“ — герой 
на Мопасан).





Транслитерация на кирилица с латиница

Транслитерация на български собствени
имена и текстове на кирилица с латиница

 . В редица случаи се налага българските собствени имена или друг текст на 
български език да се предава с латински букви, напр. в документите за са-
моличност, в телеграфно-пощенските съобщения, в интернет, в надписи, в 
пътеводители, географски карти, в туристически издания, предназначени за 
чужденци, и др.

 . За да има еднаквост в писането на български думи с латиница, Инсти-
тутът за български език при БАН препоръчва да се използва системата за 
транслитерация, прилагана в документите за самоличност, която може да 
изпълнява функциите на национална система за транслитерация, предна-
значена за масова практика. Тя е обнародвана в Държавен вестник, бр. , 
 г., с изменение, публикувано в Държавен вестник, бр. ,  г. Съглас-
но тази система, в чиято основа лежи английската азбука с отразяване на 
определени елементи от международния стандарт ISO , за всяка буква от 
българската азбука се употребява определена буква или комбинация от бук-
ви от латиницата. (За разлика от публикуваната в Държавен вестник система 
за транслитерация, където буквите Ъ, ъ се предават с А, а, Научният съвет на 
Института за български език препоръчва Ъ, ъ да се транслитерират с A , ǎ (с 
надреден знак). Това е отразено и в таблицата, която следва.):

А, а — A, a К, к — K, k Ф, ф — F, f
Б, б — B, b Л, л — L, l Х, х — H, h
В, в — V, v М, м — M, m Ц, ц — Ts, ts
Г, г — G, g Н, н — N, n Ч, ч — Ch, ch

Д, д — D, d О, о — O, o Ш, ш — Sh, sh
Е, е — E, e П, п — P, p Щ, щ — Sht, sht

Ж, ж — Zh, zh Р, р — R, r Ъ, ъ — A , ǎ
З, з — Z, z С, с — S, s Ь, ь — Y, y

И, и — I, i Т, т — T, t Ю, ю — Yu, yu
Й, й — Y, y У, у — U, u Я, я — Ya, ya

Примери: Yordanov, Yablanitsa, Yundola, Lyuben, Stoyanov, Bozhilov, Dzhebel, Knyazhevo, Chirpan, 
Chiprovtsi, Petrich, Shumen, Shteryo, Pashov, Vratsa, Gǎlǎbov, Kǎrdzhali, Veliko Tǎrnovo, Haskovo, 
Aleksandrovo.
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 Заб. . В използваната доскоро у нас система за транслитерация БДС  (която до известна 
степен съвпада със системата на Международната организация по стандартизация 
ISO ) шушкавите съгласни ж, ч, ш (щ), се предават съответно с ž, č, š (št), ц се 
транслитерира с c, й и ь — с j, ю — с ju, я — с ja, ъ — с ǎ: Žekov, Čirpan, Šumen, Cenov, 
Jordan, Jundola, Jablanica, Knjaževo, Kǎrdžali. Тази система, въпреки че беше намерила 
приложение и в масовата практика, особено при предаване на селищни названия, 
се използваше главно в библиотечното дело, телеграфо-пощенските съобщения, 
научната литература и др. По настояване обаче на Международната организация 
по стандартизация тенденцията сега е в тези области тя да бъде заменена от ISO , 
която организацията налага като задължителна за всички езици с кирилица и 
която за разлика от българската система препоръчва буквата ю да се предава с û, 
я — с â, щ — с ŝ, ь — с ’, ъ — с ”: Lûbčo, Âmbol, Knâževo, Kol’o, G”l”bov, Ŝerev. (Таблица 
за транслитерацията на ISO  е дадена в цитирания брой на Държавен вестник от 
 г.)

 Заб. . Имената от типа на Мария, София, които завършват на -ия, се предават с финално 
-ia — Maria, Sofia.

 Заб. . Буквата ъ в името България по традиция се предава с u — Bulgaria.

 Заб. . Всяка част от съставните географски имена се пише на латиница с главна буква:

Стара Загора — Stara Zagora, Бяла река — Byala Reka.





Пунктуация

Пунктуация

 . Пунктуацията е съвкупност от препинателни знаци и допълнителни сим-
воли и правила за тяхното разполагане в изречението и в текста. Основната 
функция на пунктуацията е да разчлени текста така, че той да бъде правилно 
разбран от читателя.
Най-общо препинателните знаци могат да бъдат разделени на краеизре-
ченски знаци и вътрешноизреченски знаци; съществуват и допълнителни, 
диакритични знаци. Краеизреченски са всички знаци, които се поставят в 
края на самостойните прости изречения и в края на сложните изречения. 
Вътрешноизреченски са онези знаци, които се поставят в рамките на про-
стото изречение и в рамките на сложно съчинено или сложно съставно 
изречение. Допълнителните знаци се поставят над дума или сричка от ду-
мата или пък в началото на изречението, между неговите части или в края 
на изречението преди точката. Онези знаци, които се срещат само в една от 
тези три посочени групи, се наричат абсолютни знаци. Например единствен 
абсолютен краеизреченски знак е точката, тъй като тя се среща само в края 
на изречението. Всички знаци, които могат да приключват текста на дадено 
изречение, трябва да се поставят преди точката. Абсолютни вътрешноизре-
ченски знаци са единствено запетаята и знакът точка и запетая, тъй като те 
отделят само части в рамките на изречението — било то просто, или сложно. 
Останалите пунктуационни знаци са предимно краеизреченски, от една 
страна, и предимно вътрешноизреченски, от друга. Малкото тире (наричано 
още съединителна чертица, дефис) е преди всичко вътрешнословен знак, 
тъй като служи главно за оформяне на един вид сложни думи. Освен тази 
употреба то има функция в изречението — да свързва определяемото същес-
твително с неговото задпоставено приложение.
По конфигурация (външен вид) препинателните знаци и допълнителните 
знаци биват единични, представляващи една фигура (точка, удивителна, 
въпросителна, запетая, точка и запетая, двоеточие, многоточие, звездичка 
(астериск), индекс, тире, малко тире, ударение, параграф) и двойни, които се 
състоят от две съставни части, поставяни на различни места в изречението: 
скоби · () [] {} · (полукръгли, прави ъглести или фигурни), кавички · „ “ ·, еди-
нични кавички, наричани още горни запетаи · ’  ’ ·.
Съществува както задължителна употреба на препинателните знаци, така 
и незадължителна, субективна употреба, т.е. възможност авторът да избере 
един измежду няколко знака, да използва или да не използва даден знак. Това 
му позволява да нюансира по различен начин мисълта си.





Запетая

 Препинателни знаци, употребявани
 в рамките на изречението

Запетая

 . Запетаята е знак, с който интонационно-синтактично се отделят относи-
телно самостойни части в изречението (еднородни части, вметнати думи и 
изрази, обособени части), както и прости изречения в състава на сложното. 
Понякога запетаята се използва, за да доизясни смисъла на изречението, как-
то и да посочи, че в изречението е внесен допълнителен синтактичен нюанс.
Запетаята е препинателен знак, който се среща само в рамките на изрече-
нието. Най-общо тя има две функции: разелителна — когато чрез нея се 
отделя една част на изречението от друга, и огражаща — когато отделя 
вметнати думи или изрази, подчинени изречения, разположени между час-
тите на главното изречение. Разделителната функция се осъществява чрез 
еднократна употреба на запетая за дадения случай, а ограждащата функция 
се осъществява чрез двойка запетаи, поставени отляво и отдясно на отделя-
ната част.

 . По-важните случаи на употреба на запетая в българското изречение са след-
ните:

 .. При обръщение запетая се употребява, както следва:

 ... В писма, молби, заявления, жалби, заявки и др. обръщението към съответ-
ното лице или институция се пише на самостоятелен ред, започва с главна 
буква, а след обръщението се пише запетая. Напр.:

Уважаеми ами и госпоа,
Прелагам на вниманието Ви сленото изложение…

 Или: Скъпи роители,
Днес реших а ви се обая с това писмо…

 ... Когато обръщението се намира в рамките на изречение, то се отделя от двете 
страни със запетаи, тъй като е употребено като вметната част. Например:

А ти, храбрецо, не искаш и а знаеш!

 ... Ако обръщението е в началото на изречение, след него се пише запетая. 
Напр.:

Деяне, излез от паяжината! (Бл. Димитрова).

 ... Ако обръщението е в края на изречение, пред него се пише запетая, напр.:
Немаме пари, Лазаре! (Д. Талев).

 Заб. . Ако обръщението се предхожда от междуметие или частица, запетаята се пише 
след тях, напр.:

О, майко моя, роино мила… (Хр. Ботев).
Къе бре, ъще?

,
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 Заб. . Ако след обръщението следва частица с емоционален характер, запетаята се пише 
след частицата, напр.:

Иване бре, помогни ми!

 .. В простото изречение по-важните случаи на употреба на запетая са следни-
те:

 ... Еднородни части, свързани безсъюзно, се отделят една от друга със запетая, 
напр.:

Мъже, жени, еца наизлязоха на мегана.
Изражението му беше самооволно, натрапчиво.

 Заб. Ако две или повече предпоставени съгласуващи се определения към дадено същес-
твително-определяемо се схващат повече като еднородни определения, между тях 
се поставя запетая. При устна реч на това място стои пауза. Напр.:

Това беше тесен, коларски път.

  Ако обаче тези определения се възприемат като разнородни определения, между 
тях не се поставя запетая в писмен текст и не се прави пауза при устна реч, напр.:

Това беше тесен коларски път.

 ... Повторени части в изречението се отделят една от друга със запетая, напр.:
С раост, с раост прие той тази покана.
Вървели, вървели, стигнали о ена поляна.
Пло се е нароило много, много.

 ... Обособени части, които са в началото на изречението, се отделят със запетая 
от останалата му част, напр.:

И стаили всички грижи, благославят…

 ... Обособени части, разположени в края на изречението, се предхождат от 
запетая, напр.:

Пана тиха, лятна нощ, прохлана и свежа! (Елин Пелин).

 ... Обособени части, намиращи се между останалите части на изречението, се 
отделят със запетаи, напр.:

Млаежите, насяали около масата, оживено разговаряха.

 Заб. . За по-силно изтъкнати по смисъл и интонация обособени части се използва отде-
ляне чрез знака тире, напр.:

От вете страни ева се очертават ве щампи — ената на Рилския 
чуотворец, ругата светогорска (А. Каменова).

 Заб. . Интонационно откъснатите обособени части се отделят с точка, напр.:

Че в Манжилари се явила… явила се ена бяла лястовичка. Досущ бяла, 
като сняг (Й. Йовков).

 ... Въвеждащите думи и изрази, като всъщност, навярно, ействително, 
несъмнено, слеователно, очевино, например, сякаш, може би, по всяка веро-
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ятност, споре мене, в ействителност и др., не се отделят със запетая от 
основната част на изречението, напр.:

Вероятно събранието няма а се отложи.
Споре мене те са опуснали грешка.
Без съмнение раостта е стимулиращо чувство.
Значи събранието ще се състои утре.

 Заб. Ако някоя въвеждаща част се противопоставя по-силно на останалия текст на из-
речението, поради което се произнася и с друга интонация, тя функционира като 
вметната част и се отделя със запетаи, напр.:

Сле като те му преложиха оста по-охона работа, той, естествено, 
не отказа.

 ... Вметнатите думи и изрази (наричани още вметнати части в изречението), 
понеже са странични спрямо основното съдържание на изречението, се от-
делят със запетаи. Вметнати думи и изрази са: разбира се, а кажем, изглежа, 
тъй а се нарече; напротив, обратното; от ена страна… от руга страна 
и др. Вметнати части са и числителните редни, употребени при изреждане: 
първо…, второ…, послено…

 .... Ако вметнатата част заема началната позиция в изречението, след нея се 
поставя запетая, напр.:

Разбира се, всичките му приятели ще му се обаят за рожения ен.

 .... Когато вметната дума или израз завършват изречението, пред тях е наложи-
телно да има запетая.

 .... Ако вметнатата част се намира между частите на изречението, тя се огражда 
чрез запетаи, напр.:

Те, тъй а се каже, са оста близки по занятие.

 Заб. . В случай, че вметнатата част стои непосредствено след съчинителен съюз, между 
съчинителния съюз и вметнатата част обикновено не се поставя запетая, напр.:

От ена страна, те бяха приятели, а от руга страна, не искаха а сеят 
на еин чин.

 Заб. . Ако е необходимо вметнатата част да бъде по-силно отделена от текста на изрече-
нието, тя се отделя с помощта на тире, напр.:

Всички стуенти — това трябва а се почертае — съвсем всички 
стуенти получиха карти за почивка.

 .. В сложното съчинено изречение запетая се употребява в следните случаи:

 ... Пред всяка от безсъюзно свързаните съставки на сложното съчинено изре-
чение, напр.:

Слънцето захожа, пастирите прибират стаата, тежките от снопите коли 
скърцат по пътя.

 ... Пред съчинителните съюзи за противопоставяне а, ала, ама, но, обаче, как-
то и пред втората съставка на съюзите за съпоставяне и — и, али — или, 
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ли — или, или — или, нито — нито, хем — хем, ту — ту, било — било, я — я 
и др., напр.:

Те пеят, а тънат сърцата им в рани… (П. К. Яворов).
Не виях лицето, но познах гласа на Гюлфие (А. Дончев).
Или това място беше специално изолирано от общата гравитация, или пък бе 
съвсем алече от центъра (Л. Дилов).
Той изглежа отиваше в полето — я нивата а оре, я а бранува. Дали ще а е ъж-
ец ребен, или ще е буря страшна… (Хр. Ботев).

 ... Пред съчинителните съюзи за съединяване та, па, че, напр.:
Робинка взе мъжко етенце, та го отнесе в планината, па му направи от повет 
люлка (Ал. Теодоров-Балан).

 ... Като съчинителни съюзи се употребяват съставните изрази само че, стига 
само а, камо ли а. Пред водените от тях изречения се поставя запетая, 
напр.:

О, хитър човек е, той направя всичко, стига само а има тука! (В. Друмев).
Не можем а се изкачим на онзи баир, камо ли а го прехвърлим.

Ако изречение, водено от стига само а е предпоставено, след него се пише 
запетая или тире, напр.:

Сига само а сме остатъчно организирани, ще успеем с изпълнението на проекта.

 ... При еднократно употребен съюз и или пък съюз или не се пише запетая, 
когато те означават съответно свързване на две прости изречения в състава 
на сложното (при съюза и), или пък избор на едно от две възможни действия 
(при съюза или), напр.:

Снегът вали на ери парцали и навън не е стуено.
Те ще телефонират или ще се обаят с писмо.

 Заб. . Ако съюзите и или пък или са повторно употребени при изреждане на съчинени 
изречения в рамките на сложното, пред всяка следваща употреба на съюза се пише 
запетая (вж. ...).

 Заб. . Пред еднократно употребен съюз и се пише запетая, когато той въвежда присъеди-
нена част, напр.:

На рамо носеше сърп, а в торбата хляб и сол, и то само колкото а закуси 
(К. Петканов).

 Заб. . Пред еднократно употребен съюз или се пише запетая, когато въвежданата от него 
част представлява друго название на обекта, назоваван чрез предходното съчини-
телно свързано изречение. Най-често такива конструкции се срещат в заглавие на 
произведение, напр.:

„Лао̀коон, или за отношението на изкуството към ействителността“ 
(Г. фон Лесинг).

 . В сложното съставно изречение запетаите се употребяват, както следва:

 .. Подчинените определителни изречения, поясняващи съществително (место-
имение) от главното изречение, винаги изискват запетаи. Ако подчиненото 
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определително изречение завършва сложното смесено изречение, запетаята 
се пише пред него, напр.:

Влезе жената, която те търси и вчера.

Ако подчиненото определително изречение е разположени между частите на 
главното изречение, то се огражда от двете страни със запетаи, напр.:

Тоз, който пане в бой за свобоа, той не умира… (Хр. Ботев).

Съюзи, въвеждащи подчинено определително изречение, са относителните 
местоимения и наречия който (която, което, които), какъвто (каквато, 
каквото, каквито), що, ето и съюзите че и как, напр.:

Денят, за който отложихме събранието, се оказа пълен с изненаи.
Мисълта, че изпитът наближава, ме ържеше нащрек.

 .. Подчинените подложни изречения обикновено са предпоставени в изрече-
нието, поради което след тях се пише запетая, напр.: Който пее, зло не мисли 
(Нар. погов.). Подложното изречение се води от съюзите който (която, кое-
то, които), щото, че, а и въпросителните местоимения, наречия и частици 
кой, какъв, къе, али и др.
Когато подчиненото подложно изречение следва главното, пред него не се 
пише запетая, напр.:

Остана само който ойе послеен.
Пита се кога и къе ще се нощува.
Правилно е реовно а хоим на лекциите.

 Заб. . Ако подчиненото подложно следва главното изречение, но се въвежда от съюза че, 
пред него винаги се пише запетая, напр.:

Близо о ума е, че и тоя път ипломацията ще се опита а излъже оста-
налата рая (Хр. Ботев).

 Заб. . Ако пред съюзната дума кой, какво, какъв, али и др. стои наречието за прибли-
зителност като, пред подчиненото подложно изречение не се поставя запетая, 
напр.:

Пита се като какво ще а е това „биба“.

 .. Сложните съставни с подчинени сказуемноопределителни изречения към 
подлога се въвеждат от съюзите който, какъвто, как, кога; че, а.
Пред подчинено сказуемноопределително изречение, водено от съюзите 
който или че, се поставя запетая:

Учителите са, които ще преаат знанията на учениците.
Оригиналното е, че всяка къща е различна.

Ако сказуемноопределителното изречение се води от въпросителна дума 
или от съюза а, пред тях запетая не се поставя, напр.:

Въпросът беше кой е поставил онази рибя кост на вратника.
Първата му работа ще е а разучи послествията.

 .. Подчинените сказуемноопределителни изречения към пряко и непряко 
допълнение в сложното съставно изречение се въвеждат от подчинителните 
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съюзи че, а, как, като. Запетая се пише пред подчинено сказуемноопредели-
телно изречение към допълнението, когато подчиненото изречение се води 
от съюза че или от съюза като, напр.:

Виели я, че (като) сеяла на брега.

Ако подчиненото сказуемноопределително изречение към допълнението се 
води от съюзите какъв, как, а, пред тези изречения не се поставя запетая, 
напр.:

Чуха я а (как) плаче.
Аз си преставях мислено тая тиха и цветуща сега олина каква е била в онзи 
критичен ен (Ив. Вазов).

 Заб. Ако в главното изречение има съотносителна дума, пред подчиненото изречение се 
поставя запетая:

Аз си преставях мислено тая тиха и цветуща сега олина такава, каква-
то тя е била в онзи критичен ен.

 .. При сложните съставни с подчинени допълнителни изречения запетая се 
пише пред съюзите че, ето и как, напр.:

Те съзнаваха, че са сторили грешка (Ив. Вазов).
Те вияха, как той влиза и се насочва към бюрото си.

 Заб. . Ако думата как в изречението е употребена като наречие за начин, а не като подчи-
нителен съюз, пред тази дума не се поставя запетая, напр.:

Те питаха как (по какъв начин) а влязат в тази затворена стая.

  При останалите съюзи и въпросителни частици не се поставя запетая, напр.:

Те се обърнаха към рафта, за а проверят има ли нови книги.

 Заб. . При няколко подчинени допълнителни изречения, отнасящи се към едно и също 
сказуемо в главното изречение, запетая се пише пред всяко от следващите подчи-
нени изречения, напр.:

Старата не знаеше какво а прави, къе а се ене, какво а каже, али а 
започне направо.
Искам а ни посетят, а поговорим за проекти, а уточним необхоимите 
срества.

  Устойчиви цялости, функциониращи като подчинено допълнително изречение в 
изречението, не изискват употребата на запетая, напр.:

Извикай когото намериш.
Повикай който и а е.
Прочети каквото и а било от тази книга и ще останеш оволен.

  Ако подчиненото допълнително изречение предхожда главното, след него се пише 
запетая или тире, напр.:

Кой е ровил в чекмежето ми, не зная.

  Ако пред изискващите запетая съюзи че и как има уточняващи думи, запетаята 
отпада, напр.:

Тя разказа само че съм хоил а ги търся.

 .. Сложните съставни с подчинени обстоятелствени изречения биват няколко 
вида — за време, за място, за начин и сравнение, за количество и степен, за 
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причина, за цел, за условие, за отстъпване, за изключване, за последица и 
заключение.

 ... Съюзите и съюзните думи, които въвеждат подчинени обстоятелствени 
изречения за време са:

когато, окато, окогато (огето, орето, оето, оре, ое, окле), откакто, 
откогато, откак; щом, като, щом като, сле като, преи а, тогава — когато и 
др.

 ... Когато подчиненото обстоятелствено изречение за време предхожда главно-
то изречение, след подчиненото се пише запетая, напр.:

Докато река а сена, телефонът вече иззвънява.

 ... Когато подчиненото обстоятелствено изречение за време следва главното, 
пред него се поставя запетая, напр.:

Пристигнах на гарата, когато влакът вече беше заминал.

 Заб. Ако пред подчинителния съюз се намира уточняваща дума ева, чак, само и др. 
запетаята се пропуска, напр.:

Пристигнах на гарата ева когато влакът вече беше заминал.

 ... Ако подчиненото обстоятелствено изречение за време е разположено между 
частите на главното изречение, то се отделя от двете страни със запетаи, 
напр.:

Два ена по-късно, сле като ти бе вече епозирал рецензията, Стоев те срещна 
в кориора и те покани.

 ... Съюзите и съюзните думи, които въвеждат подчинено обстоятелствено 
изречение за място, са следните: къето, накъето, за къето, заето, 
окъето, от къето и откъето.

 ... Ако подчиненото обстоятелствено изречение за място е разположено след 
главното, пред подчиненото изречение се поставя запетая, напр.:

Завиха, накъето сочеше пътят.

 ... Ако подчиненото обстоятелствено изречение за място предхожда главното, 
след него се поставя запетая, напр.:

Докъето ти стига поглеът, все равнина се простира.

 ... Подчинено обстоятелствено изречение за място, разделящо частите на глав-
ното, изисква да бъде оградено със запетаи, напр.:

Там, къето се чернеят есетина ървета, там е било селото Бисерча.

 ... Подчинените обстоятелствени изречения за начин и сравнение се въвеждат 
от прости и съставни съюзи като: като, като че, като че ли, като а, като че 
а, без а, сякаш, сякаш че, сякаш а, а също и относителното наречие както. 
Те също се отделят със запетаи съобразно с разположението им пред, след 
или между частите на главното изречение. В някои случаи съставните съюзи 
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и относителното наречие както имат съотносително наречие от състава на 
главното изречение, напр.:

Той се ържеше така, сякаш че нищо не се беше случило.
Наоколо беше тихо, както в рония ми край.

 ... Подчинените обстоятелствени изречения за причина се въвеждат в изрече-
нието чрез съюзите защото, понеже, тъй като, че, а, като, като а, негли, и 
съставния съюз пораи това че. Тези изречения спазват общото правило да 
бъдат отделени чрез запетаи от състава на главното изречение, напр.:

Тъй като нямаше време за губене, ние се заехме с опъването на палатката.

 ... Подчинените обстоятелствени изречения за цел се въвеждат от съюзите за 
а, а, та а, че а, щото а, та ано а. Отделят се от главното със запетаи, 
напр.:

Запали огън, та а се постоплим.
Заминах, за а се срещна с него.

Съюзът а не би а се използва, когато подложното лице не желае да бъде 
осъществена някаква цел, напр.:

Заминах, а не би а се срещна с тях.

 ... При сложно смесено изречение, в което се съдържат подчинени изречения 
за последователно поставяни цели, пред всяко следващо изречение за цел се 
поставя запетая, напр.:

Трябва а се запали огън, та а се затопли къщата, за а не мръзнем повече.

 ... Когато сложното смесено изречение съдържа различни изречения за цел, 
като всичките подчинени се отнасят до сказуемото в главното, всяко от под-
чинените изречения се отделя със запетая, ако липсва съединителен съюз 
между тях, напр.:

Трябваше а се окопае граината, а се насаи лук, а се насаят марули, а се 
попомогне растежът на зелето.

 ... Подчинените обстоятелствени изречения за количество и степен се въвеждат 
чрез относителните наречия колкото, колкото а, отколкото, отколкото 
а, околкото и от наречията нежели, нежели а. Те се отделят със запетаи от 
състава на главното изречение, напр.:

Можете а се разхожате в парка, колкото искате.
Доколкото съм запознат с въпроса, те все още не са се отказали от оговора.

При отрицателна възможност, съюзните връзки се осъществяват чрез неже-
ли, нежели а, камо ли а. Правописните изисквания са същите, както и при 
останалите подчинени изречения за количество и степен.

Аз не бих искал а разговарям с тях, камо ли (нежели) а работя с тях съвместно.

 ... Понякога относителните наречия за количество и степен от подчиненото 
изречение се отнасят към съотносително наречие в главното изречение. И 
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тук изискването за поставяне на запетая, отделяща подчиненото изречение, 
остава в сила. Срв.:

Колкото глави, толкова и умове (Посл.).
Колкото искаше а се изкачи на Пирин, толкова искаше а замине и в Беломори-
ето.

 ... Подчинените обстоятелствени изречения за условие се въвеждат чрез 
съюзите ако, ако а, а, в случай че, само а, при условие че и др. Подчинените 
обстоятелствени изречения за условие се отделят от главното чрез запетая, 
независимо от разположението на подчиненото спрямо главното изречение, 
напр.:

Ако воата е кипнала, сложи чая в нея.

 ... Подчинените обстоятелствени изречения за отстъпване се свързват с глав-
ното изречение чрез прости и съставни съюзи: въпреки че, макар че, при все 
че, макар а, ако и а, аже (ори) а, напр.:

Макар че пътищата бяха разкаляни, трябваше а се проължи.
Колкото и а викаш, напразно е.
При все че е болен, работи.

 ... Сложното съставно с подчинено отстъпително изречение може да съдържа 
за изразяване на съотносително отношение съчинителен съюз: но, обаче, ала, 
ама, наречието пак и др. В състава на главното изречение изискването за 
отделяне на подчиненото от главното изречение остава в сила, напр.:

Но пак искахме а проължим изкачването, въпреки че вееше вятър.

 ... Подчинените обстоятелствени изречения за изключване се въвеждат чрез 
следните съставни съюзи: вместо а, освен а (че), освен ако, освен ето, 
освен като, освен когато. Подчиненото изречение се отделя чрез запетая от 
главното, напр.:

Вместо а хвръкне, той иска а се откаже.

 ... Подчинените обстоятелствени изречения за последица и заключение се 
въвеждат от съюзите та, че, щото, а, така че, тъй щото; от съставните 
изрази с функция на съюз: ето защо, пораи това, та затова, пораи което, 
вслествие на което, благоарение на което и наречието слеователно. Тези 
подчинени изречения се отделят от главното чрез запетая, като запетаята се 
поставя пред съюза (при простите съюзи) и пред целия израз, изпълняващ 
съюзна роля, напр.:

През нощта валя хубав пролетен ъж, затова енят беше хубав, …, като окъ-
пан (Елин Пелин).
Особено силно е спаането на воните количества през лятото и есента, 
вслествие на което през тоя перио намаляват произвоствените възможнос-
ти на воните централи.

 . Безсъюзно сложно съставно изречение може да съдържа подчинено допъл-
нително или подчинено подложно изречение, които се отделят със запетая 
от главното изречение. Например: (подчинено допълнително изречение) 
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Сега чувам, (че) обща нива щели а правят; (подчинено подложно изрече-
ние) Струва ми се, (че) нищо лошо няма а се случи. Ясно е, (че) гостите 
няма а ойат. В тези случаи съюзът се подразбира, но е изпуснат.
При останалите безсъюзно свързани сложни съставни изречения се употре-
бяват други пунктуационни знаци (двоеточие, тире) (вж.  . и .).

 . Употреба на запетая, обусловена от смисъла в изречението, се наблюдава 
в следните случаи:

 .. Частицата а, когато е еквивалентна на цяло утвърдително изречение, се 
отделя със запетая от останалия текст, напр.: Да, иваш с нас! Тук запетаята 
е наложителна, за да се избегне двусмислие — напр. когато да е употребена 
със служебно значение, срв.: Да иваш с нас!
Аналогично е положението и с частицата не, когато е употребена със значе-
ние на цяло отрицателно изречение, за разлика от частицата не, отричаща 
само част на изречението. Срв.: Не, хои сам! за разлика от Не хои сам.

 .. При усложнени изречения запетаята може да покаже коя подчинена част 
към кое изречение принадлежи — към главното, или към подчиненото. 
Срв. в изречението: Въпреки голямата умора от ългия многочасов прехо 
през скалистите планини, те проължаваха а вървят без почивка обсто-
ятелственото пояснение за място през скалистите планини е съставка на 
обособената част за отстъпване. От друга страна, в изречението Въпреки 
голямата умора от ългия многочасов прехо, през скалистите планини те 
проължаваха а вървят без почивка същото обстоятелствено пояснение е 
част, която е подчинена на сказуемото в главното изречение.

 .. Словосъчетанието и така, употребено като въвеждаща заключение част 
трябва да се отделя със запетая, за разлика от случаите, когато това сло-
восъчетание е обикновена част на изречението, функционираща като 
обстоятелствено пояснение. Срв.: И така (т.е. ’следователно’), той произна-
ся ясно умите, когато говори; за разлика от И така (т.е. ’и без това’) той 
произнася ясно умите, когато говори. В първия случай запетаята показва 
мястото на пауза, а произнасянето на двете изречения е с разлика в интона-
цията.

 .. Ако думите и словосъчетанията естествено, в ействителност, и по-ната-
тък,  всъщност и др. не се схващат като вметнати части, а като части от 
основния състав на изречението, те не се отделят със запетая. Например: в 
изречението Той естествено (т.е. ’по естествен път’) става симпатизант 
на страащите наречието естествено е обикновено обстоятелствено 
пояснение за начин. Обратното е в изречението: Той, естествено (т.е. ’раз-
бира се’), става симпатизант на страащите. Ограждането със запетаи на 
вметнатата част показва, че тя се произнася с различен тон от основния тон 
на изречението, а втората запетая показва също, че на това място се прави 
пауза.





Точка и запетая. Двоеточие

 .. Трябва да се има предвид, че в усложнени изречения могат да се срещат 
запетаи, изисквани от различни правила на пунктуационната система. На-
пример в следното сложно смесено изречение „Сила“ беше еинственото 
списание, което излизаще по-реовно, на  ни, ми се струва, и беше оста 
интересно се съдържат запетаи, а) които ограждат подчиненото определи-
телно изречение което излизаше по-реовно; б) запетаи, които ограждат 
обособена част — на  ни; и в)  запетаи, ограждащи вметната част — ми се 
струва. Между края на подчиненото изречение и обособената част и между 
края на обособената част и вметнатата част стои по една запетая, тъй като в 
българския език не е прието знакът запетая да се предава двойно.

Точка и запетая

 . Знакът точка и запетая служи за отделяне на относително самостоятелни 
синтактични цялости в рамките на простото и сложното изречение. Обик-
новено с точка и запетая се отделят по-големи цялости, отколкото цялостите, 
отделяни чрез запетаи.
Точка и запетая се използват в следните случаи:

 .. В рамките на простото изречение, което съдържа разширени еднородни час-
ти, при които вече е използвана запетая, за отделяне на по-големи цялости, 
напр.:

Има всякакви стуенти: отличници, тройкажии, преслеващи високи оценки за 
собиване със стипении; но всички обичащи Алма Матер.

 .. В рамките на сложното изречение между отделните по-самостоятелни части 
независимо дали свързванията са безсъюзни, съчинителни или подчинител-
ни, напр.:

Настане вечер, месец изгрее, / звези обсипят своа небесен; / гора зашуми, вя-
тър повее — / Балканът пее хайушка песен! (Хр. Ботев).

Двоеточие

 . Двоеточието е знак, след който следват уточнения на вече казаното, незави-
симо дали уточненията са части от изречение или цяло изречение. В рамките 
на изречението двоеточието се употребява както следва:

 .. При изброяване, обикновено след дума или израз, означаващи обобщаване. 
След двоеточието с начална малка буква се изреждат названията на отдел-
ните обекти, които конкретизират значението на обобщаващата дума или 
израз:

На мегана бяха излезли всички: мъже, жени, еца.
Той искаше а си отговори на няколко въпроса: кой ще е в състояние а извърши 
такъв мащабен проект, какви срества ще бъат необхоими, в какъв срок сгра-
ата ще може а бъе завършена.

;

:





Точка и запетая. Двоеточие

 Заб. Обобщаващото изречение може да бъде завършено и със знака точка. В такъв 
случай конкретизиращите пояснения се оформят като самостоятелни изречения.

Искам а направя пре вас сленото изложение. Край нашето село оскоро 
имаше гора. Борова гора. Дълги гоини тя прочистваше възуха в околност-
та, от нея се носеше аромат на свежест и зеленина. Напослеък се появиха 
хора, които оста усилено започнаха а изсичат гората. Не става ума за 
прочистване на гората от стари изсъхнали ървета, а за изсичане на най-
хубавите екземпляри в нея. Това явление трябва а бъе прекратено.

Ако непременно е необходимо да се изтъкне административният характер 
на текста, тогава е по-добре знакът двоеточие да бъде запазен след обобща-
ващата дума.

 .. При изброяване, без да има обобщаваща дума.
Направил Колю Фичето най-чуния мост на река Осъм в Алтън Ловеч — покрит, 
с  ъсчени юкяна на моста. Отвън, ето воата се бие в ярките каменни стъл-
бове, изялал от камък: лъв, орел, жена, цветя и плоове (Здр. Сребров).

 .. При безсъюзни сложни съчинени изречения, когато втората част на изрече-
нието представлява следствие, резултат, основание, пояснение на първата му 
част.

А Божура си беше циганка и тоя изблик на нежност не искаше а ие току-тъй: 
изпросваше си някоя стъклена гривна, някоя износена реха (Й. Йовков).

Понякога е възможно на мястото на двоеточието да бъде възстановен съот-
ветният съчинителен съюз.

Насам-натам: очите ми все в жълтиците (Здр. Сребров).

В това изречение двоеточието може да бъде заместено със съчинителния 
съюз а:

Насам-натам, а очите ми все в жълтиците.

 .. При безсъюзни сложни съставни изречения, когато втората съставка — под-
чиненото изречение — представлява основанието, причината, пояснението 
на главното изречение. Понякога на мястото на двоеточието може да бъде 
възстановен изпуснатият съюз.

И казвам ти: няма време.

В това изречение може да бъде възстановен съюзът че:
И казвам ти, че няма време.

В изречението От читалището ойоха хора: търсеха съействие вместо 
двоеточието може да бъде поставен съюзът тъй като или понеже, ср.:

От читалището ойоха хора, тъй като търсеха съействие.

 Заб. . За употреба на двоеточие при пряка реч вж. Оформяне на текст с пряка, непряка и 
полупряка реч.

 Заб. . За употреба на двоеточие като графичен знак вж. Непунктуационни функции на 
препинателните знаци.





Многоточие. Скоби

Многоточие

 . Многоточието е препинателен знак, който показва недоизказана или прекъс-
ната мисъл. В рамките на изречението многоточието се употребява, както 
следва:

 .. В рамките на изречението, когато по емоционални или други психологичес-
ки причини се налага пауза, пише се многоточие, напр.:

Ще прелетя на Райското… на кошарите… бррррр! (Здр. Сребров).
Тъй ли? Значи, ще се превърнем в отшелници, в аскети… в лицемери, които не 
вижат красотата на новия свят! (Д. Димов).
Ти… ти — как можеш а ми се караш?
Но вие… може би… лъжете!… Вие сте… толкова поъл (Д. Димов).

 .. За означаване на пропусната част при цитиране в рамките на изречението, 
като пропуснатата част се огражда в скоби, напр.:

Тези въпроси са несъщински въпроси, с които говорещият цели не а получи от-
говор (…) отговорът на въпроса е общоизвестен. (Откъсът е от Граматика на 
съвременния български книжовен език, том , Синтаксис, с. ).

 Заб. Когато цитат има многоточие и скоби на мястото на пропуснат текст, друг препи-
нателен знак не се пише:

Колкото и а се стараехме (…) проблемът нямаше решение.

 .. Често в документална и научна литература с многоточие, оградено в квад-
ратни скоби се посочва, че има пропусната част в цитирания текст, напр.:

Четиримерното пространствено-времево многообразие на общата теория на 
относителността е изкривено, т.е. ена свобона частица се вижи в това из-
кривено многообразие по крива линия […] В първо приближение общата теория на 
относителността ава Нютоновата теория на гравитацията.

Скоби

 . Скобите са знак за интонационно-синтактично отделяне на вметнати части 
от изречения или на цели изречения. С тях се ограждат външни за основния 
текст указания. Графически скобите представляват двоен знак — началната 
скоба е отворена надясно, а затварящата скоба е отворена наляво, така че да 
ограждат допълнителния текст.
Скобите се употребяват, както следва:

 .. Със скоби се ограждат вметнати части, които имат характер на допълващи 
бележки, изказани мимоходом, като допълнителна информация, напр.:

Трябваше а отиа о ени наши ронини (а те живееха чак в ругия край на гра-
а) и а ги поканя на гости за в нееля.

Употребата на скобите в тези случаи е точно противоположна на употребата 
на знака тире. Ако вметнатата част беше отделена с тирета, тя щеше да бъде 
подчертана като по-съществена от останалата част. С употребата на скобите 
се посочва, че частта, оградена в скоби, е по-маловажна, допълнителна.

(…)

…





Тире

 .. Със скоби се отделят театрални ремарки за поведението на актьорите, което 
трябва да придружава устната им реч; указания за реакцията на публиката 
по повод на произнесени речи в журналистическите печатни текстове; ука-
зания за жанр след заглавие; указания за името на автора и произведението, 
поместени след цитиран пример от съответното произведение; указания 
за източника на информацията, препечатана във вестник и списание и др. 
Напр.:

К р ъ с т а н о в. Говоря съвсем сериозно!… (Поглежа часовника си). Дори бихме 
могли а го направим още сега! (Д. Димов).
Уважаеми ами и госпоа. Позволете ми най-напре а Ви честитя настъпването 
на Новата гоина! (Ръкопляскания).
„По игото“ (Роман)
„Отечество любезно, как хубаво си ти!“ (Л. Каравелов).
София,  март  (БТА).

 .. В скоби се ограждат истинските имена на лица, известни с псевдонима си, 
или пък прякорите на лица, ако тези прякори са добили гражданственост, 
напр.:

Елин Пелин (Димитър Иванов), Иван Петров (Боримечката).

 Заб. Ако псевдонимът е част от фамилното име, той се отделя със съединителна черти-
ца, напр.:

Георги Златарев-Черкин.

 .. В биографии на лица, след името на лицето в скоби се поставят годината на 
раждането и годината на кончината, напр.: Иван Вазов (.. — ..). 
За живи лица се посочва само годината на раждането, напр.: Иван Георгиев 
().

Тире (дълга чертица)*

 . Тирето е знак за по-силно в сравнение със запетаята интонационно-синтак-
тично отделяне на части на изречението. В сравнение с точката и запетаята, 
то има друга, различна употреба. Като знак тирето представлява по-дълга 
от съединителната чертица черта, отделена от двете страни с празни места, 
наречени шпации.
Знакът тире (дълга чертица) се пише в следните случаи:

 .. В заглавия и лозунги на мястото на изпусната, но подразбираща се част, 
напр.: „Пътища — кални румища“ (Здр. Сребров). Значението на това за-
главие е „Пътища, които са кални друмища“, а тирето замества изпуснатата 
част. „Техниката — в помощ на човека“ (лозунг). Значението е „Техниката 
трябва да бъде в помощ на човека“, а тирето показва, че има изпусната част.

 .. В простото и в сложното изречение тирето се използва, за да обозначи изпус-
натата, елиптична част, която се подразбира:

—

* Трябва да се прави ясна терминологична (а също и графична) разлика между тире (дълга чертица) и малко 
тире (съединителна чертица, дефис).





Тире

Той рисува портрети. Тя — пейзажи.
В първия случай оскърбяваш честта ѝ, във втория — възможностите ѝ. (Д. Ди-
мов)

 .. С тире се въвежда обособено пояснение спрямо предходния текст, напр.:
Мълчала страшно Драгна — юначната българка (Здр. Сребров).
Чувате ли как пищи ена нощна птица — зловещо и сърцеразирателно? (А. Ка-
ралийчев).

Ако обособената част е разположена между частите на изречението, тя се 
отделя от двете страни с тирета:

Мене ме постави архонтът при моста на Етъра — срещу Самовоене — а съби-
рам бронина (А. Каралийчев).

 Заб. Съставни приложения се отделят с тире от предшестващото определяемо същест-
вително, а след тях се пише затваряща приложението запетая, напр.:

Страните — членки на Организацията за балканско сътруничество, ще 
приемат резолюция.

 .. В рамките на изречението тире се поставя между еднородни части с по-
конкретно значение и обобщаваща за тяхното съдържание дума или израз, 
напр.:

Слънцето се поусмихна, повя южен вятър — прироата започна а се събужа.

Тази употреба на знака тире е точно обратната спрямо употребата на двое-
точието, когато след обобщаващата дума следват изреждания на еднородни 
части с по-конкретно значение.

 .. Тире може да бъде поставяно и след обобщаваща дума, след което се раз-
полагат конкретизиращи еднородни части — словосъчетания и изречения, 
напр.:

Ена въичка. Такава — тънка, лъскава, от чиста стомана (Здр. Сребров).

 .. Тире се употребява за отделяне на вметнати изречения или част от изрече-
ния с цел те да бъдат логически изтъкнати, напр.:

Те — аз мисля тъй — нямат какво а правят тук.

 .. Между части от изречение или между отделни изречения от състава на 
сложното изречение, когато втората част допълва първата или пък рязко се 
противопоставя на нея, напр.:

А житото и просото останали — не ги и погленал (Здр. Сребров).
Нали е бил от малък без роители — и все рибар… (Здр. Сребров).
Обикновено е весел — освен когато има грижи.

 .. Между две безсъюзно свързани прости изречения, когато второто от тях 
представлява резултат, следствие или основание на първото, напр.:

Много се чуих — имат ли, нямат ли място такива разсъжения.
Необхоимо беше а се ейства — това беше безспорно.





Кавички

Кавички

 . Кавичките са знак, чиято основна функция е да отделя чужда реч или стра-
нично, неизвестно название спрямо контекста, в който се среща. Те са двоен 
знак, тъй като се поставят пред и след чуждата, страничната реч или стра-
ничната дума.
Кавички се употребяват, както следва:

 .. При пряка реч и цитиране на чужда реч.

 .. За отделяне на приложения, които са собствени имена или които функцио-
нират като собствени имена, към определяеми съществителни за различни 
обекти. Обектите могат да бъдат от следните типове:

 ... Обекти с административно-делови характер. Названия на обекти със сто-
пански и културен характер са названията на учреждения, организации, 
дружества, сдружения, отдели; названията на заводи, фабрики, фирми; тър-
говски и транспортни обекти; булеварди, улици, жилищни комплекси; бюра; 
културни заведения и формирования; спортни отбори и др. Напр.:

Софийски университет „Св. Климент Охриски“, храм-паметник „Алексанър 
Невски“, бул. „България“, църква „Св. Пантелеймон“, читалище „Светлина“, 
Българска авиокомпания „Балкан“, ЕСПУ „Елин Пелин“, Мона къща „Стил“, 
заво „Електроника“, мина „Елшица“, хотел „Амбасаор“, почивна станция 
„Вежен“, ресторант „Рила“, Акаемично изателство „Проф. Марин Дринов“, 
управление „Горско стопанство“, отел „Писма на читатели“, ТЕЦ „Земляне“, 
АЕЦ „Козлоуй“, футболен клуб „Левски“, къща музей „Иван Вазов“, хор „Кавал“, 
театър „Сълза и смях“.

 ... Названия на административни райони и селища, на хижи, къмпинги, изкус-
твени водоеми и др.:

район „Среец“, хижа „Ваата“, къмпинг „Граина“, язовир „Искър“.

 ... Предмети от производството и бита. Названия на такива предмети са:
товаро-повигащи машини „Балканкар“, телевизор „Сони“, лека кола „Фолксва-
ген“, експрес „Синият Дунав“, мотопе „Пежо“, прах за пране „Тема“, тапети 
„Ботекс“ и др.

 ... Сортове културни растения, породи животни, изкуствени и естествени ма-
териали и под. Названия на такива обекти са например:

ябълка сорт „Златна превъзхона“, омати сорт „Иеал“, кокошка пороа „Роу-
айлан“, цимент „Портлан“ и др.

 ... Различни храни. Названия на храни са например:
хляб „Стара Загора“, сирене „Рокфор“, ъвка „Орбит“, шокола „Своге“ и др.

 ... Звания, награди, ордени, конкурси, напр.:
научно звание „оцент“, научна степен „октор“, орен „Стара Планина I сте-
пен“, награа „Оскар“, турнир „Дан Колов“ и др.

„…“





Кавички

 ... Вестници, списания, поредици, книги, телевизионни канали, радиостанции 
и др. Названия за такива обекти са например:

вестник „Станарт“, списание „Роопи“, пореица „Знания за езика“, повест „Гера-
ците“, филм „Кралят на песента“, сериал „Капитан Петко Войвоа“, телевизия 
„Демо“, раио „Експрес“, опера „Дон Карлос“, фестивал „Мартенски музикални 
ни“, картина „По жътва“ и др.

Във всички случаи, ако съществителното-определяемо не е употребено в 
текста, кавичките, ограждащи приложението, се запазват, напр.:

Глеахме „Кралят на песента“.
„Бай Ганьо“ е най-известното произвеение на Алеко Константинов.
„Нова телевизия“ е еин от най-глеаните канали на българската телевизия.
Купих „Златна превъзхона“.

 Заб. Ако приложението може да се употреби като нарицателно съществително и е твър-
де известно, придобило е гражданственост, то може да се пише без определяемото 
съществително, с малка буква и без кавички, напр.:

Пътят беше пуст и лаата се вижеше свобоно.

 .. Непознати думи и изрази, както и термини, чието значение се разяснява в 
същото изречение, се поставят в кавички или пък се изписват с друг шрифт, 
напр.:

С термина „елувий“ се означават ’ронливи изветрителни проукти, които са 
свлечени от склоновете на възвишенията и натрупвани в техните поножия; 
склонов насип’.

 .. В кавички се поставят също думи и изрази, употребени в ироничен (обратен 
смисъл), напр.: Е, той е голям „критикар“, казано за човек, който не обича 
да критикува.

 .. В кавички се поставят думи и изрази, произнесени с грешка, например от 
деца, чужденци и др., напр.: Мамо, носът ми се „зачелвил от вятъла“, каза-
но от дете, което не може да изговаря звука р.

 . Кавички не се употребяват в следните случаи:

 ... При названия на географски и топографски обекти, независимо от степента 
на тяхната известност, напр.:

гра Кържали, село Ковачевица, връх Ботев, местност Оборище, гора Разелна, 
планината Рила, река Марица, езеро Глазие, остров Св. Анастасия, курорт Албена, 
квартал Лозенец.

Ако в текста не е изрично назовано приложението, собственото название 
също се пише без кавички, напр.:

Вчера се изкачихме на Ботев.

 ... При теми на беседи, лекции, речи, дисертации, конкурси, концерти, названия 
на филми, оперни, театрални представления, шоу спектакли и др., когато са 
написани върху афиши, покани, обявления, но са отбелязани чрез различен 
шрифт. Например:





Точка

(Съдържание на афиш)
Джузепе Вери

Д О Н  К А Р Л О С
Постановка на Софийската нарона опера

 ноември ,  ч.

 Препинателни знаци, употребявани
 в края на изречението

 . Знаците, които бележат край на изречението, са: точка, въпросителен знак и 
удивителен знак, а многоточието отбелязва условно „края“ на недоизказано 
или прекъснато изречение:

Точка

 . Точката е основен знак за край на изречение, завършено смислово и изразе-
но с интонация на съобщението. Означава завършеност на едно изречение 
(просто или сложно) и пауза между него и следващото изречение:

Сле малко светна огън. Бухнаха игриви пламъци. В тяхната слаба светлина, 
която се поглъщаше от околния мрак, се мярнаха хора.

 .. След точка не трябва да има други знаци като кавички, индекс, скоби и т.н. 
(освен ако текстът е цяло самостоятелно изречение, заградено от съответни-
те знаци):

Не са поаени от лице, което има право на жалба или протест (вж. чл. ).
Петър Мутафчиев пише: „За живота на цели български покрайнини през течение 
на векове ние не знаем почти нищо“.

 Заб. Ако цялото изречение е в скоби или кавички, точката се поставя пред втората 
(затварящата) скоба или пред затварящите кавички (вж. и ..., Заб. .):

Езикът на книгата не е остарял и о нес. (Сихотворенията са писани 
в периоа – гоина.) Това също говори за несъмнената арба на 
поета.

 .. Поставя се само една точка, която едновременно показва края на цитираното 
изречение и на цялото изречение, защото двете изречения имат един тип ин-
тонация — съобщителна. Когато изречението се цитира вътре в рамките на 
другото, точка не се пише; достатъчни за отделянето са кавичките или друг 
шрифт:

Петър Мутафчиев пише: „За живота на цели български покрайнини през течение 
на векове ние не знаем почти нищо“, което показва колко оскъни са свеенията и 
паметниците за миналите ни събини.

 .. Ако цитираното изречение изразява друга интонация, въпросителният или 
удивителният знак се пишат вътре пред кавичките, след което се поставя 
точката. Така се маркира различната интонационна структура на изречения-
та:

.





Въпросителен знак. Удивителен знак

Ботев поставя на своя фейлетон мотото: „Дали се зора овърши, или се ве нощи 
смесиха?“.
Финалът на стихотворението е извеен в отелен стих: „Ще ойеш ти, очакван 
ен!“.

 .. Когато изречението завършва със съкратена дума, след която се пише точка, 
втора точка не се поставя:

От тази емисия гражаните са закупили спестовни облигации на стойност , 
млн. лв.

Въпросителен знак

 . Въпросителната е знак, който стои в края на въпросителното изречение:
Искаш ли а ойеш? Кога? Къе ще хоим?

 .. При изразяване на съмнение или недоумение въпросителният или удиви-
телният знак може да се поставят в скоби до думата или фразата, за да се 
подчертае изразяваното отношение:

Можеш а кажеш, че той е честен човек (?) и няма а бърка в меа.
Дълбоко се съмнявам (?!) и вече ми е омръзнало а говорим за това.

 .. Ако въпросът не е изразен пряко, а косвено — в края на изречението се пос-
тавя точка:

Това положение поставя въпроса, али а се търсят руги решения.
 Но: Да се търсят ли руги решения?

Удивителен знак

 . Удивителната е знак, който се поставя в края на изречения, които изразяват 
различни емоционални състояния — възклицание, молба, подбуда, настой-
чивост, заповед:

О, скрити вопли на печален странник,
напразно спомнил майка и роина! (Д. Дебелянов).
Не ми отказвай, моля те!
Ела!
Няма а ойа!
Никога вече! Не!

Обикновено в художествената литература се среща комбинация от двата 
знака — въпросителен и удивителен, за да се подчертае емоционалното отно-
шение:

Няма а иа… а си оставям нивата неожъната?!

?

!





Многоточие. Препинателни знаци в края на заглавия. Стилистична употреба на препинателни знаци

Многоточие

 . Многоточието е препинателен знак, с който се означава прекъсване или 
недовършване на изречението поради недоизказване или прекъсване на 
мисълта:

Звънтят, ехтят камбани…
Каква си, ма… бяла, бяла… каква си хубава…
Не може вече, сърце слабее, кураж се губи…

 . При цитиране пропуснатата част от цитирания текст се означава с многото-
чие:

Ботев е прозрял най-емократичните и зрави основи на българския наро, него-
вия „особен живот, особен характер, особена физиономия (…) семето, зароиша 
в неговите общини без всяка централизация (…) ружества мъжки, женски и 
етински“.

Употреба на препинателни знаци в края на заглавия

 . Не се поставя препинателният знак точка.
Статистически справочник за  гоина

Премиерската среща в Охри се отложи
Лек жребий за нашите

 . Поставят се препинателните знаци въпросителна, удивителна и многоточие.

 .. В края на заглавие, което е въпрос за търсене на информация, се поставя 
въпросителен знак:

Докторе, защо?

 .. Въпросителен знак не се поставя, когато заглавието не представлява въпрос, 
с който се търси информация:

Кога и къе а се търгува
(По материали от Чикагската борса)

 Стилистична употреба на препинателни знаци

 . Наред със задължителната употреба на препинателните знаци, която се 
определя от основния за българската пунктуационна система синтактичен 
принцип, съществуват и случаи, в които има възможност за избор между 
два или повече препинателни знака или случаи, в които употребата на даден 
препинателен знак е факултативна (незадължителна) — неговата употреба е 
в зависимост от избора на пишещия. В тези случаи се говори за стилистична 
употреба на препинателните знаци — изборът е свързан с лични предпочи-
тания или се е установил във връзка с по-общо стилово разслоение в езика. 
Близки до стилистичната употреба са и някои употреби на препинател-
ните знаци като знаци за графично оформяне на текста — когато тяхната 

…





Стилистична употреба на препинателни знаци

употреба отново зависи от избора на пишещия. Българската пунктуация 
предоставя възможности за избор между различни препинателни знаци 
вътре в изречението, в края на изречението и между отделни изречения в 
рамките на текста. Относително рядко се използват някои препинателни 
знаци вътре в рамката на отделна дума или форма на думата — в този случай 
тяхната употреба е тясно свързана с употребата им като знаци за графично 
оформяне на текст.

 .. Най-честият избор вътре в рамките на изречението е между запетая-
та — знак с най-малка разграничителна сила, тирето — знак с по-голяма 
разграничителна сила и скобите — знак с най-голяма разграничителна сила.

Така, запазвайки външната благопристойност, те емонстрирали истинско 
презрение към установените норми. Срв. Така — запазвайки външната благопри-
стойност — те емонстрирали истинско презрение към установените норми. 
Срв. Така (запазвайки външната благопристойност) те емонстрирали истинско 
презрение към установените норми.

 Заб. При части на просто изречение или при прости изречения в състава на сложното, 
които изискват ограждане със запетаи или с тирета, е възможно да се използва като 
първи знак тирето, а като затварящ знак запетаята, за да се избегне многократната 
употреба на един и същи знак:

Часове сле премиерата филмът е вече сензация, публиката се стича в ки-
ната, а критиката го обявява за най-обър филм на гоината. Срв. Часове 
сле премиерата филмът вече е сензация — публиката се стича в кината, 
а критиката го обявява за най-обър филм на гоината.

 .. Употребата на тире (дълга чертица) вместо запетая поражда поява на ука-
зателно значение и може да посочи тази част, върху която пада логическото 
ударение, докато изборът на скоби вместо запетая прави оградената в тях 
част повече или по-малко външна за значението на изречението:

Там, на сцената, го съзира маестрото и му поверява главната партия. Срв. 
Там — на сцената — го съзира маестрото и му поверява главната партия. Срв. 
Там (на сцената) го съзира маестрото и му поверява главната партия.

 .. При използване на тирета и скоби за ограждане на част от простото изре-
чение или на просто изречение в рамките на сложното е възможно преди 
затварящия знак да се постави въпросителна или удивителна — употребата 
тук е факултативна:

Този случай не е описан — и защо? — в рамките на тази теория. Срв. Този случай 
не е описан (и защо?) в рамките на тази теория.
Те — разбира се! — приеха с благоарност. Срв. Те (разбира се!) приеха с благо-
арност.

 .. По-рядко изборът вътре в просто или сложно изречение е между тире и 
двоеточие:

Хубавото на изанието е, че има обратна връзка — винаги се публикуват отгово-
рите. Срв. Хубавото на изанието е, че има обратна връзка: винаги се публикуват 
отговорите.
И най-алечният път започва с ено нещо — с първата стъпка. Срв. И най-алеч-
ният път започва с ено нещо: с първата стъпка.





Стилистична употреба на препинателни знаци

 Заб. Понякога изборът на двоеточие вместо тире дава възможност да се избегне упот-
ребата на много тирета:

В Китай например труно бихте могли а елите хората по тяхното 
вероизповеание: този е конфуцианец, онзи — аоист, а ругият — буист. 
Срв. В Китай например труно бихте могли а елите хората по тяхното 
вероизповеание — този е конфуцианец, онзи — аоист, ругият — буист.

 .. Кръглите и правите скоби имат специфична, нездължителна употреба вътре 
в изречението, при която не могат да бъдат заменени от друг препинателен 
знак. Като правило тези употреби са характерни за по-сложни текстове и се 
свързват с възможност за различни прочити на изречението.

 .. В скоби може да се огради отделна дума, най-често предпоставено опреде-
ление. В този случай скобите са знак, че изречението може да бъде четено с 
логическо ударение върху определяната дума или да бъде разбирано и без 
значението на думата в скоби:

В книгата Раковски се разглежа като въхновен иеолог за (българско) всемо-
гъщество [= Раковски се разглежда като идеолог на всемогъществото изобщо и 
в частност на българското всемогъщество]. Срв. В книгата Раковски се разглежа 
като въхновен иеолог на българското всемогъщество.
Тези (революционни) писатели от нов тип знаят, че е абсурно а поставят 
таланта си в служба на някаква кауза [= Тези писатели от нов тип, които могат да 
бъдат и революционни, знаят че е абсурдно…]. Срв. Тези революционни писатели 
от нов тип знаят, че е абсурно а поставят таланта си в служба на някаква 
кауза.

 .. В рамките на отделната дума се използват скоби, чрез които се огражда ней-
на част — най-често ясна словообразуваща или формообразуваща единица, 
което дава възможност цялото изречение да получи едновременно два про-
чита:

Какво се случи в Плевен — фитилът „Плам(н)а“. Срв. Какво се случи в Плевен — 
фитилът „Плама“ и Какво се случи в Плевен — фитилът пламна.
 — гоина на (р)еволюцията. Срв.  — гоина на революцията и  — 
гоина на еволюцията.

 Заб. Ако с думата, чиято първа част е оградена в скоби, е в началото на изречението, 
понякога се използват и две главни букви, за да се подчертае двойният прочит:

(Не)Уобството на парите… и (Не)уобството на парите…
(Вся)Кой крае? и (Вся)кой крае?

 .. Изборът на препинателни знаци в края на изречението отразява по-общ 
избор между различни езикови средства за представяне на въпросителност, 
на емоционално или оценъчно съдържание в изказа.

 .. В края на обикновено повествувателно изречение освен точка може да 
бъде употребена въпросителна или удивителна. Тези знаци придават на 
повествувателното изречение смисъл на въпрос, насищат го с подчертано 
емоционално значение или показват някакво оценъчно отношение:

И у нас ецата няма а бъат забравени. Срв. И у нас ецата няма а бъат забра-
вени? Срв. И у нас ецата няма а бъат забравени!
На сергиите имаше какво ли не. Срв. На сергиите имаше какво ли не!





Стилистична употреба на препинателни знаци

 Заб. Особено често препинателният знак — въпросителна, удивителна или многото-
чие — е единственият сигнал за въпросителност, емоционално или оценъчно 
съдържание или недоизказаност при едносъставни изречения;

Прехо. Срв. Прехо…
Първите сеем гоини. Срв. Първите сеем гоини?
Пристигна. Срв. Пристигна!

 .. В края на въпросително изречение вместо въпросителна може да бъде упот-
ребена удивителна, която прибавя към въпросителността и емоционално 
или оценъчно отношение:

Абе, лошо ли ти е тука, бе? Срв. Абе, лошо ли ти е тука, бе!
Вижаш ли ме а вървя от къща на къща в търсене на несъществуващо съкрови-
ще!

 .. По-рядко в края на въпросителни изречения може да се употребят ед-
новременно въпросителна и удивителна или в края на възклицателно 
изречение — удивителна и въпросителна:

Нима не искаш а бъеш богат? Срв. Нима не искаш а бъеш богат?!
Ей Богу, къе позволяват така!?

 Заб. Въпросителна, удивителна или комбинация от тези два знака може да бъде употре-
бена самостоятелно, без да фиксира край на изречение в диалог:

— Съвсем точно си спомням, че заено взехме това решение вчера.
— ? [= Наистина ли взехме това решение заедно?]

 .. Употреба на въпросителна или на удивителна е възможна, макар и доста 
рядко, след многоточие вместо употреба само на многоточие:

И той ействително пристигна навреме… Срв. И той ействително пристигна 
навреме…?
А когато успя а си купи първата собствена кола… Срв. А когато успя а си купи 
първата собствена кола…!

 .. Някои от препинателните знаци, използвани вътре в изречението или в 
неговия край, имат специфична употреба в рамките на текста. В този случай 
се прави избор между шпацията, която сигнализира разграничаването на 
отделните изречения, и даден препинателен знак.

 .. Употребата на тире (дълга чертица) слага ударение върху по-голямата об-
вързаност между конкретните (две) изречения в рамките на целия текст:

Сле като хората вярват в толкова много неща, които не са съществували в 
ействителност, защо заължително трябва а вярват във всичко, което е 
съществувало реално? — Дали това е само избор межу истината и лъжата? А 
може би греша? Може би тези хора все пак се замислят? — Не знам.

 .. Другият знак, който е близък по значение на тирето и който може да бъде из-
бран вместо шпацията, е многоточието — в тези случаи, когато предходното 
изречение не завършва с многоточие:

А може би греша? Може би тези хора все пак се замислят?… Не знам.





Употреба на знаци за графично оформяне на текст

 .. Скобите, като знак с най-голяма разграничителна сила, могат да се използват 
за ограждане на толкова и такива изречения в рамките на текста, които да 
представят втори поток информация или втори план на интерпретация — 
освен избрания като основен за целия текст:

И хората чинно започнаха а поават молби за свиетелство за съимост. (Защо-
то гражанското „съзнание“ няма нищо общо с гражанското общество!) Заговори 
се, че и паспортните такси щели а хвръкнат […]
Спектакълът е организиран по класическото изискване за еинство на време, мяс-
то и ействие. Професорът (Боян Пенев) и Превоачката (Дора Габе) гостуват на 
Поета (Ян Каспрович) и на Мемоаристката (Маруся Каспрович).
Сле завършването на тържеството иконата е преаена за временно съхранение 
в сейфа на банката и осега се намира там. (Музеят няма условия а съхранява и 
експонира…)

 .. Освен въпросителна при заглавие на текст, както и при подзаглавие, могат 
да бъдат употребявани и други препинателни знаци. Широко разпростране-
ното изискване за краткост на заглавието или подзаглавието прави особено 
удобни за пълно изразяване на търсения смисъл препинателни знаци като 
тире, двоеточие, скоби или удивителна, многоточие (вж. описаните вече 
стилистични употреби). По същия начин се оформят и наименования на 
конференции, симпозиуми, сбирки:

Повоът Срв. Повоът?
Делегацията на МВФ пристига утре Срв. Делегацията на МВФ пристига утре? 
Срв. Делегацията на МВФ пристига утре! Срв. Делегацията на МВФ пристига 
утре…
Министрите са оптимисти — премиерът е реалист Срв. Министрите са опти-
мисти — премиерът е реалист…;
(Не)Уобството на парите?
Българската културна политика: илеми и перспективи [заглавие на съобщение 
за научна конференция на същата тема].

 Стилистична употреба на знаци за графично
 оформяне на текст (малко тире, наклонена черта и др.)

 . Съвременната графична практика позволява извънредно много възможнос-
ти за избор при знаците за графично оформяне на текст. В повечето случаи 
изборът е изцяло на пишещия. Най-често този избор се свежда до употреба 
на малко тире (дефис) и на наклонена черта. Знаците за графично оформяне 
на текста се използват със стилистични цели вътре в изречението и при 
свързването на отделни текстови цялости.

 .. Малкото тире се използва с цел да разчлени отделни думи. В най-честия слу-
чай това са термини. Акцентът може да падне и върху отделни семантични 
елементи от значението на думата, ако тя не е термин, както и да подчертае 
основната форма на думата, когато тя е употребена с показатели за морфо-
логични категории.





Употреба на знаци за графично оформяне на текст

В източната култура не-комуникативното, не-човешкото, не-семиотичното 
винаги присъства оста близко, окато не-семиотичността е грижливо избягвана 
в Европа. Срв. В източната култура некомуникативното, нечовешкото, несеми-
отичното винаги присъства оста близко, окато несемиотичността е грижливо 
избягвана в Европа.
Гръцката етимология на ’антропос’ (човек) означава онзи, който е обърнат и 
глеа нагоре, а в ’чело-век’ се поставя опреелителят „чело“ — най-високата част 
на самото лице.
Пак Борхес описва това себеразтваряне, себеиентифициране на Аз-а, на Аз-ове-
те. Срв. Пак Борхес описва това себеразтваряне, себеиентифициране на Аза, на 
Азовете.

 .. Малко тире се употребява в присъединително значение, когато пишещият 
иска да представи определено словосъчетание като една дума.

Текстовете на Раковски — този еинствен войвоа-поет-и-учен, са наистина 
уникални в нашата културна история. Срв. Текстовете на Раковски — този еин-
ствен войвоа, поет и учен, са наистина уникални в нашата културна история.
И ено от имената на тази вечна пътевоителка е аз-не-знам. И във всички руги 
грешни и пагубни посоки пише ено и също: аз-знам. Срв. И ено от имената на 
тази вечна пътевоителка е Аз не знам. И във всички руги грешни посики пише 
ено и също: Аз знам.

 .. Наклонената черта може да свързва две думи или части от думи в присъе-
динително или противопоставящо отношение, което позволява съответно 
различни прочити на изречението:

Това разположение на залата опрееля не толкова вижението/покоя, колкото 
безцелното сноване, мотаене, спиране около изложените скулптури. [= Това 
разположение на залата определя не толкова движението и покоя…; Това разполо-
жение на залата определя не толкова движението или покоя…]
Резултатът от разговора межу критика и хуожника е най-вече в очерта-
ването на основните характеристики на критика — неговата а/мобилност, 
не/информираност, без/паметност, професионални не/препочитания и лични 
без/вкусове.

 .. В различните стилове на съвременния български език се използват и много-
бройни знаци за отбелязване на отделни текстови цялости — знак звездичка 
(астериск) [ * ], знак плюс [ + ], знаците за по-голямо и по-малко [ >, < ], тире 
(дълга чертица) и др.

 .. Комбинации между препинателни знаци и знаци за графично оформяне на 
текста при кореспонденцията в интернет се използват за предаване на раз-
лични значения:

:) усмивка;
:))) голяма усмивка;
;) намигане;
:( тъга;
:((( голяма тъга.

(Вж. и Приложение .)





Непунктуационни функции на точката

Непунктуационни функции
на препинателните знаци

 . По-голяма част от препинателните знаци и някои други небуквени знаци 
имат и чисто графична функция — използват се за графично отделяне на 
думи, изрази, букви, цифри. Препинателните знаци точка, въпросителна, 
удивителна, запетая, двоеточие, тире, дясна скоба, кавички имат и идео-
графска (йероглифна) функция — употребяват се като условни знаци или за 
означаване на смислови отношения.

Точка

 . Като знак за графично оформяне точка се пише в следните случаи:

 .. Като знак за съкращаване на думи, изрази, имена:
г. (= година), в. (= век), проф. (= професор), чл.-кор. и чл.-кореспонент (= член-
кореспондент), и р. (= и други), В. (= Васил), Ив. (= Иван), П. К. Яворов (= Пейо 
Крачолов Яворов).

 Заб. При графическите съкращения на измерителните единици час, минута и секунда се 
пише точка, когато с тези съкращения е означен определен момент от денонощие-
то:

Публичната защита започна в  ч. и  мин. (или: . ч.) в Засеателната 
зала.

 .. При номериране с римска или арабска цифра, с главна или малка буква точка 
се пише след цифрата (буквата):

I. … . …
А. … а. …

 Заб. . При използване на йерархична номерация точка се пише след всяка арабска циф-
ра:

..
.. ..
... ...
... ....

 Заб. . При номериране с цифра и знаците за номер (No) и параграф (§) точка се пише само 
след цифрата:

No . … § . …





Непунктуационни функции на въпросителната

Ако след знаците No и § има две и повече дифри, точка се пише само след 
последната цифра:

No –. No ,  и .

 Заб. . Знаците No и §, както и думите точка (= т.), алинея (= ал.), лист (= л.) и под. се 
пишат само веднъж пред всички цифри:

No , . § , , . л. – и .
т. –. ал.  и .

 .. При означаване на дати с цифри точка се пише след цифрата за ден и за ме-
сец. Месецът се означава най-често с арабска цифра, но е възможно да бъде 
означен и с римска цифра:

.. г. или .. г.
.. т.г. или . т.г.
..–.. г. или .–.. г.

 Заб. В електронни апарати дати се означават и с малко тире (вм. точка):

01012000

 .. Като знак с идеографска функция, точка се пише след арабска цифра за озна-
чаване, че числителното име е редно, а не бройно:

. клас (= първи клас, I клас), но: 1 клас (= един клас).

 Заб. . При означаване на ден от месец, година, страница, параграф, точка, член, алинея 
и др., след арабската цифра не се пише точка (ако цифрата не е в края на изрече-
ние):

 март  г.
 май т.г.
Вж. §  на с. –.
В случаите на т.  и  решението се приема от Нароното събрание, а в 
случаите на т.  — от Конституционния съ.

 Заб. . За означаване на числителни редни с дясна скоба вж. ..

 Заб. . За означаване на числителни редни с арабска цифра и буква (букви) вж. ..

Въпросителен знак

 . Като знак с идеографска функция въпросителната в скоби (?) се използва в 
научна и публицистична литература. Знакът се пише вътре в изречението 
или в края на изречението (най-често в цитиран текст) за изразяване на съм-
нение, недоумение, неразбиране, отрицателна оценка и под. Отношението 
на пишещия към съдържанието или формата на изказването може да бъде 
засилено със съчетание на два знака — въпросителна и удивителна.

Малово (нес колиби Малчовци (?); малко вероятно е а е тъжествено със софий-
ското село Малово).
Часослов ръкописен от  век (?).
Роен е през  (?) в Севлиево.
Роен е около  в Ажалий (?), Пазаржишко.





Непунктуационни функции на удивителната, многоточието, запетаята

Когато сле няколко есетилетия (?!) нашето общество има първия свой многото-
мен тълковен речник съкровище, то ще разполага заено с това и с на  речника 
по отелните науки.

Удивителен знак

 . Като знак с идеографска функция удивителната в скоби (!) се използва в 
научна и публицистична литература. Знакът се употребява след дума или 
израз (обикновено в цитиран текст) за изразяване на учудване, несъгласие, 
предупреждение, възмущение и под. Отношението на пишещия към съдър-
жанието или формата на изказването може да бъде засилено с използване на 
два знака — удивителна и въпросителна.

Към тази ума именно бил обавен споре него еятелният суфикс -ач (!), който 
бил се срещал в местни имена от типа на Стъргач.
В момента на оживените анализи пиколото на хотела онесло бележка, в която 
Бърн прелагал реми (!).
В резултат на това се получават и такива изкуствени изрази като „жители 
этого поселения“ вместо българи или пък неомислия като „он не был из жителей 
этой страны и также (вообще) не из числа люей“ (!?).

Многоточие

 . Многоточието, оградено със скоби (кръгли (…), квадратни […] или ъглести 
<…>), е графично средство за означаване на пропусната част в цитиран 
текст. Този знак се използва главно в документална и научна литература.

Затова ние сме свикнали а глеаме на това семантично явление като на особе-
но изразно срество, което приава образност и експресивност на речта. <…> 
По-внимателното вглежане в семантичната страна на речниковия материал 
обаче показва, че метонимията играе много по-голяма роля в речниковия състав 
на езика. <…>
<…> Известното осега стилистично явление метонимия е само частен случай 
от по-общото явление метонимия, което играе оста съществена роля в живота 
на езика.

Запетая

 . Като знак за графично оформяне запетая се пише:

 .. За отделяне на място, ден от седмицата и под. от дата в писма, документи, 
предговори към книги и др.:

София, юни  г.; Боровец,  август  г.; Нееля,  май  г.

 .. Като знак с идеографска функция запетая се пише:
. за означаване на десетични дроби:

,; ,; , %; , C;

. за означаване на деления на времето (часове, минути, секунди):
, ч.; ,, ч.





Непунктуационни функции на двоеточието, тирето

 Заб. . В електронни апарати като десетичен знак се използва точка вместо запетая:

. лв.

 Заб. . В електронни апарати цифрите за часове, минути и секунди се отделят с двоето-
чие:

:: ч.

Двоеточие

 . Като знак за графично оформяне двоеточие се пише:

 .. В края на писмо, молба или друг документ пред подпис на лице:
С уважение:… Получател:…  Изпраща:…
Директор:… Поател:…
 (Ив. Иванов)

 Заб. В печатни произведения, филми, телевизионни предавания и под. между думите 
реактор, хуожник, технически реактор, коректор, превоач, рецензент, автор, 
воещ, сценарист, оператор, режисьор, проуцент и т.н. и името на лицето не се 
пише двоеточие. Обикновено двата вида данни са разграничени шрифтово или са 
написани на различни редове:

Реактор Б. Василев Сценарист
 Г. Мишев
Рецензенти Б . И ВА НО В, А . П Е Т Р О В

 .. Като знак с идеографска функция двоеточие се пише между арабски цифри:
. за означаване на резултат от състезание (вм. предлог на):

Срещата завърши наравно — :.
Националите ни отстъпиха с :;

. за означаване на съотношение между величини (вм. предлог към):
мащаб :  
риск : ;

. за означаване на време в часове, минути, секунди (вм. съюз и) (обикновено 
в спортни съобщения):

: ч., : мин.

Тире (дълга чертица)

 . Като знак за графично оформяне тире (—) се пише в следните случаи:

 .. За отделяне речта на различни лица в интервюта (главно в публицистичния 
стил). Репликите се пишат на нов ред, започват с тире, като са разграничени 
и шрифтово:

— Кои са вашите любими композитори?
— Всички български композитори. Убеен съм, че всеки автор, когато пише твор-
бата си, оставя късче от сърцето си.





Непунктуационни функции на скобите

 .. При оформяне на рубрики, разположени на нов ред и неномерирани с цифри 
или букви (предимно в административни документи, публицистични мате-
риали, научни текстове и др.):

Анотации се поместват:
— в каталозите на изателствата;
— в рубрики за нови книги на вестници и списания;
— към отпечатана книга.

 .. Като знак с идеографска функция тире се пише между думи или цифри в 
следните случаи:

 ... За означаване на съединително отношение:
. при именуване на теория, хипотеза, закон, учение, договор и под. чрез свър-
зване на имената на създателите (авторите) им:

хипотеза на Кант—Лаплас, закон на Стефан—Болцман, спогоба Политис—
Калфов;

. при свързване на взаимнообусловени и съпоставими явления:
тезис език—ействителност—език, антонимия вътрешна лингвистика—външ-
на лингвистика, взаимоействие личност—култура, опозиция роно—чужо;

. при свързване на последователни величини и при изброяване:
уч. – г.; –-те гоини на  в.; – в. пр. Хр.; кн. –; т. –; с. –;
В уроците са включени –– и повече заачи.

 ... За означаване на противопоставително отношение, напр. при свързване на 
имената на участници в състезание (вм. предлог срещу):

Футболната среща България—Полша ще започне в  часа.

 ... За означаване на посока, разстояние, отдалеченост между две или повече 
точки в пространството или във времето (вм. предлозите от…о):

жп линия Русе—Варна, експрес София—Пловив—Бургас, направление запа—из-
ток, енциклопеия АЯ, ръкописи – в., Иван Вазов (–).

 ... За означаване на интервал (вм. предлог о):
ул. Свобоа No –, книги по – лв., ължина ,– м, с. –, през –-те гоини.

 ... За означаване на приблизителност:
Останах само – минути. Донесох ти – страници. Ще ти се обая в 
сряа—четвъртък.

Скоби

 . Като знак за графично оформяне скоби, най-често кръгли ( ), се използват в 
следните случаи:

 .. За заграждане на други препинателни знаци — въпросителна, удивителна 
(или двата знака заедно), многоточие (вж. ., ., .).





Непунктуационни функции на кавичките

 .. За заграждане на арабски цифри и на малки букви при означаване на еди-
нични обекти (главно в научната литература):

Ясно е, че примерът () се различава съществено от () и () по смисъл.
Изречения като ( б) не са свойствени за български език — нормалното свързва-
не е ( в).

 .. За заграждане на арабски цифри при означаване на алинеи към членове на 
закони, нормативни актове и под. (в юридическа литература):

Чл. . () Нароното събрание приема закони, решения, екларации и обръщения.
 () Законите и решенията на Нароното събрание са заължителни за 

всички ържавни органи, организациите и гражаните.

 .. При номериране на рубрики с арабска цифра и малка буква се пише дясна 
скоба. След скобата не се пише точка.

 Заб. Дясната скоба след арабска цифра има и идеографска функция — означава редно, а 
не бройно числително име. В този случай дясната скоба е равнозначна на точка: ) 
и . означават ’първо’. Вж. и ..

Кавички

 . Като знак за графично оформяне кавички се използват в следния случай:

 .. Вместо общи елементи (думи, изрази, цифри) в предходни редове на табли-
ци, списъци и под., като може да се изпише и само едната част на кавичките:

 No  —  екз.
 ” -  —  ”
 ” -  —  ”  ар.
 -  —  ” ”
 ” -  —  ”

 .. Като знак с идеографска функция кавички се използват за означаване на 
оценка на пишещия към съдържанието на изказването (напр. отрицателна 
оценка):

Отборът „се прослави“ на посленото състезание.
Венага стана известно „обективното“ му отношение.

 .. Употребата на кавички за ограждане на букви, буквени съкращения и цифри 
не се препоръчва.

Малко тире

 . Малко тире (съединителна чертица, дефис) ( - ) е знак с няколко функции — 
графична, правописна, пунктуационна, и се използва в следните случаи:

 .. При изписване на двойни лични и фамилни имена и на съставни географски 
имена:

Ана-Мария, Константин-Кирил Философ, А. Теооров-Балан, Х.Е. Бичер-Стоу, 
Австро-Унгария, Елзас-Лотарингия.





Непунктуационни функции на кавичките

 .. При изписване на термини и названия, означени с букви и цифри:
Ту-, Аполо-, МИГ С.

 .. При изписване с цифри на телефонни номера, банкови сметки:
тел. --, с/ка .

 Заб. Цифрите могат да се изписват и без малко тире — само с интервал между отделни-
те групи цифри:

тел./факс  .

 .. При изписване на графически съкращения и при съкращаване на сложни 
думи:

г-н (= господин), г-жа (= госпожа), -р (= доктор), у-ще (= училище), зам.-иректор 
(= заместник директор).

 .. При означаване на разчленено изговаряне на думи при скандиране или про-
викване:

По-бе-а!

 .. При полуслято изписване на сложни думи:
министър-пресеател, телеграфо-пощенски, черно-бял, Иван-Вазови разкази, сто-
веста, горе-олу, бим-бам-бум.

 .. При изписване на сложни думи, чиято първа част е числително име, означе-
но с цифра:

-невен, -гоишнина, –-стаен апартамент, 1⁄4-финален мач.

 .. При изписване на сложни думи, чиято първа част е означена с буква:
П-образен, β-лъчи.

 .. При изписване на формите за сравнителна и превъзходна степен на прилага-
телните имена и наречията, образувани с частиците по и най:

по-нов, по-весела, по-скъпо, най-нов, най-големи, по-обре.

 .. При изписване на неопределителните местоимения и местоименните наре-
чия, образувани с частиците еди-, -годе и -що:

еи-кой, еи-къе, що-гое, току-що.

 .. При изписване на числителни редни с арабска цифра и букви от края на чис-
лителното редно, които не съвпадат със съответното числително бройно:

-ви, -ри, -ти, -ти, -ти, -ата, -ия, -ият, -те.

 Заб. След римски цифри не се изписват букви:

X Межунароен конгрес, I част, V глава.

 .. При изписване на две и повече сложни думи, които имат еднаква втора осно-
ва, изпусната при първата (първите) дума (думи):





Ударение. Надреден знак с вид на ударение. Апостроф

макро- и микрокосмос, централно- и източноевропейски, ено-, ву- и триетажни 
сграи.

 .. При пренасяне на части от думи на нов ред:
ро-и-на, ис-то-рия, управ-ле-ние.

Ударение

 . Ударение ( ` ) се пише в следните случаи:

 .. Върху отделни думи, за да се избегне двусмислие в текста:
сѐмица — семѝца, хо̀ра — хора̀, па̀ра — пара̀.

 .. Върху частицата за сравнителна степен по, когато тя е пред съществителни 
имена, глаголни и предложни изрази (за да се разграничи от предлога по):

по̀ юнак, по̀ харесвам, по̀ о прозореца.

 .. В някои специални издания, напр. речници, учебници за чужденци.

Надреден знак с вид на ударение

 . Надреден знак с вид на ударение се поставя над формата на личното 
местоимение за  л. ед.ч. ж.р. дат. падеж (ѝ) и над кратката форма на прите-
жателното местоимение в ж.р. ед.ч. (ѝ):

Съобщи ли ѝ, че сестра ѝ ще пристигне утре?

Апостроф

 . Апострофът ( ’ ) е надреден знак във вид на запетая и се употребява в след-
ните случаи:

 .. За отбелязване на изпусната буква (букви) в дума:
нек’ (= нека), наш’те (= нашите), ’га чуеш (= кога чуеш).

 .. При съкратено изписване на години, когато е ясно за кой век става въпрос:
Зимна олимпиаа ’ (= ), БНТ ’ (= ).

 Заб. Година може да се изпише съкратено и по друг начин, напр. с тире:

Експо-.

 .. При изписване на чужди думи и собствени имена:
шарже ’афер, Жана ’Арк, Кот ’Ивоар, Дж. ел’Агата, О’Конър.

ѝ

’

`





Наклонена черта

Наклонена черта

 . Наклонена черта ( / ) се използва в следните случаи:

 .. За отделяне на стихове, когато мерена реч е написана на един ред:
Но съмна вече! И на Балкана / юнакът лежи, кръвта му тече. — / вълкът му ближе 
лютата рана, / и слънцето пак пече ли — пече! (Хр. Ботев).

 .. При изписване на графически съкращения и на съкращения за изразяване 
на отношение:

с/ка (= сметка),  км/ч,  имп/мин,  лв./кв. м.

 .. При изписване на обикновени дроби:
⁄, ⁄.

 .. За отделяне на телефонен код и номер:
/-.

 Заб. Кодът може да бъде записан и в скоби:

() --.

 .. При означаване на формат, размер:
ограма с каси / — вукрили, формат //.

 .. За свързване на присъединителни, противоположни или алтернативни еди-
ници:

превои от/на английски, ублетът проблем/проблема, категорията опрееле-
ност/неопрееленост, тел./факс --, опозицията св.в./несв.в., купува/наема 
магазин, сума с/без ДДС, тел. (а/не).





Членение на текста

Графични и пунктуационно-правописни
средства за оформяне на текст

 Членение на текста

 . В зависимост от темата и обема на текста, от избора на автора могат да бъдат 
използвани различни начини за организиране на материала и структурното 
му оформяне. Членението на текста и разграничаването на частите му зави-
сят от типа текст — научен, административен, публицистичен, художествен 
(прозаичен, поетичен).
Текстът, особено ако е по-голям (книга, сборник), може да бъде разчленен 
на по-малки самостоятелни по съдържание части (дялове, раздели, подраз-
дели, части, глави, параграфи, статии и пр.). Наред с тези постоянни части 
в големи текстове се срещат и факултативни части като предисловие, увод 
(въведение), пролог, послесловие (заключение), епилог. Освен обемно чле-
нение авторът може да използва и контекстно членение на текста. При този 
вид членение се разграничават: реч на автора (повествование; описание на 
природата, лицата, обстановка и др.; разсъждения на автора), чужда реч 
(диалог, цитиране), полупряка реч.
Специфично средство за членение на писмената реч е абзацът, част от текста 
между два нови реда. Абзацът започва на нов ред с главна буква и се отделя 
с отстъп отляво.
Специфични текстови знаци са типографските средства за членение на 
текста:
. черта в края на раздел, глава, статия; в края на страница — за отделяне на 
бележка (бележки) от основния текст на същата страница;
. звездичка (или звездички) — *; * * * (вм. заглавие или рубрика);
. верига от точки или тирета — за отделяне на по-малки части от текста.

 .. За означаване на части от текста се използват типографски средства и слов-
ни заглавия, цифрови и буквени означения. За отделяне на елементи в текста 
или за съдържателно разчленяване на текста се използват шрифтови срест-
ва.





Членение на текста

Отделни части могат да бъдат оформени и по друг начин: с оставяне на ня-
колко празни реда, с празен ред и номериране в средата на реда с римски или 
арабски цифри, с главни букви.

 ... В началото на всяко произведение, а най-често и на отделните му части има 
заглавие. Заглавието започва с главна буква (или е изписано само с главни 
букви), пише се на отделен ред и се отделя пространствено и графично от 
следващия текст.

 .... В края на заглавие, което е отделна дума, словосъчетание или съобщително 
изречение, не се пише точка (с изкл. на заглавие, завършващо със съкратена 
дума):

Еин кът от Стара планина
Т Ю Т Ю Н
П Р Е З И Д Е Н Т ЪТ  П Р И Е  Е В Р О Ш А М П И О Н И Т Е  Н И
Комбинатът е заплашен от спиране за втори път сле  г.

Ако заглавието се състои от два отделни израза, след първото словосъчета-
ние (изречение) се пише точка (или друг препинателен знак):

П РА В О П И С  И  П РА В О П И С Н А  К У Л Т У РА .  О С О Б Е Н О С Т И  И  РА З -
В И Т И Е  Н А  Б Ъ Л ГА Р С К И Я  П РА В О П И С
Успокой калниците, „Баварецо“! Стоян ми е името…

 Заб. . В края на заглавие, което е въпросително, подбудително или желателно изречение, 
се пише въпросителен или удивителен знак (или и двата знака):

Защо пропанаха тези „селки“?
Дяо Колеа, не съсипвай спорта!
Жилищните записи — пирамиа?!

 Заб. . За означаване на незавършеност или недоизказване в края на заглавие се пише 
многоточие:

Тази гоина — без меценати, огоина…
П О М О Щ !  И Д В А  „ П ЪТ Н А  П О М О Щ “…

 .... Когато към заглавие на текст има подзаглавие, то се пише на отделен ред, 
започва с главна буква и завършва без точка в края, може да бъде в скоби 
или без скоби. Често подзаглавието и заглавието имат различно шрифтово 
оформяне:

М А Р И Я  КО Н О П Н И Ц К А  В  Б Ъ Л ГА Р И Я
Еин епизо

З А  Р О Л Я ТА  Н А  М Е Т О Н И М И Я ТА  В  С Т Р У К Т У РАТА
И  РА З В И Т И Е Т О  Н А  Л Е КС И К АТА

(Из лексикографския ми бележник)

 Заб. За пунктуацията на заглавия и подзаглавия в библиографско описание вж. Прило-
жение .

Ако с подзаглавие започва съответна част от текста и ако подзаглавието е 
написано на същия ред, то започва с главна буква и завършва с точка, като се 
отделя шрифтово от текста на частта:





Членение на текста

О Б РА З О В А Н И Е  И  П О Т Е Н Ц И А Л  Н А  В Ъ З Р ОЖ Д Е Н С К АТА
И Н Т Е Л И Г Е Н Ц И Я

Образование. Посочено беше, че основният белег, който идентифицира ин-
телигента като социална личност, а интелигенцията като обществена група, е 
образованието. <…>

 .... Когато заглавията на различни части в произведението трябва да бъдат 
степенувани в зависимост от съдържанието на въпросите в изложението 
(основни, второстепенни), могат да бъдат използвани главни и малки букви, 
различни шрифтове (прав/курсив, светъл/получерен, черен, без разредка/
със разредка и т.н.), цифрови и буквени означения.
При степенуване на заглавията с цифри и букви (често комбинирани и с 
шрифтови средства) се използват римски и арабски цифри, главни и малки 
букви от българската азбука или допълнителни знаци — букви от други аз-
бучни системи (латинска, гръцка), параграфи. С римски цифри или с главни 
букви се отбелязват заглавията на по-големите и основни части, а с арабски 
цифри или с малки букви — по-малките по обем и значение заглавия. Обик-
новено се използват следните комбинации:

А. — I. — . — ) — а)
I. — А. — . — ) — а)

След белезите за йерархия на заглавията се пишат следните препинателни 
знаци: точка — след всички цифри и букви, скоба — след арабска цифра и 
малка буква:

 I. Увони бележки
 II. Съществителни имена
 А. Слято писане
 . Сложни съществителни със съеинителна морфема
 а) С починителна връзка межу вете части на основата
 б) Със съчинителна връзка межу вете части на основата
 . Сложни съществителни без съеинителна морфема
 Б. Полуразелно писане
 В. Разелно писане

Вж. и примери в Приложение .
При многостепенна йерархия на заглавията се използват и други означения, 
напр. цифрова класификация с арабски цифри:

 . От автора
 .. Уво
 ... Социологически проблеми при проучването на съвременните граски ези-

кови ситуации. (Към метоиката на събирането на материала)
 ... Преварителна поготовка на теренната работа
 ... Еинство и многообразие на научния обект
 .... Синхронен „срез“ на съвременната структура на българския гра
 ... За социалната репрезентативност на информаторите
 ... Сътруници
 ... Програми
 ... Технически срества
 ... Работа на терена





Взаимодействие на препинателни знаци

Шрифтовете, които се използват най-често за графично подчертаване (чле-
нение, диференциране и пр.) в печатан текст, се различават по наклона на 
буквите (прав и наклонен (курсив) шрифт), по дебелина на буквите (светъл, 
получерен и черен шрифт), по начина на набор — без или със интервал 
между буквите в думата (без разредка или със разредка), по размер (гармон, 
петит и др.). За подчертаване в текста могат да се използват и други начини: 
набор с главни букви, различни цветови контрасти и др.

 Употреба на препинателни знаци в текст

 . В различни сфери (изречение — текст) и позиции (начало — среда — край 
на изречение или текст) на употреба в едни случаи препинателните знаци 
са едни и същи, а в други — не. В началото на текст и на изречение се упот-
ребяват многоточие и кавички, а в края — точка, въпросителна, удивителна, 
многоточие, скоби и кавички. Наблюдават се някои различия в една от по-
зициите на употреба на препинателните знаци: докато в средата на текст 
могат да се употребят точка, въпросителна, удивителна, многоточие, скоби 
и кавички, в средата на изречение се използват многоточие, точка и запетая, 
двоеточие, запетая, тире, скоби и кавички, т.е. само три знака са общи за две-
те сфери на употреба на препинателните знаци.

Взаимодействие на препинателни знаци

 .. Два или повече препинателни знака могат да се намират един до друг, всеки 
с определена функция и сфера на действие.

 ... Когато има съчетаване на два еднакви препинателни знака, се допуска удво-
яване (или утрояване) само на знаците въпросителна и удивителна (или на 
двата знака, употребени заедно): ??, !! (или ???, !!!), ??!! и т.н.

 Заб. . Когато на едно място в текста трябва да се затворят две еднопосочни скоби се пише 
само един знак:

Ена от причините е развоението на специлистите в оценките им за 
Ив. Вазов и П. П. Славейков (още повече, че през  г. умира еиният от 
вамата каниати — П. П. Славейков, преи а е успял а завърши своята 
„Кървава песен“ (каквото е изискването на статута).

  Когато в такива случаи цялото изречение е в скоби и между затварящите еднопо-
сочни скоби трябва да се постави друг препинателен знак, те не се сливат:

(Ена от причините е развоението на специалистите в оценките им за 
Ив. Вазов и П. П. Славейков, още повече, че през  г. умира еиният от 
вамата каниати — П. П. Славейков, преи а е успял а завърши своята 
„Кървава песен“ (каквото е изискването на статута).)

 Заб. . Когато в цитат, представляващ изречение, има вътрешен цитат, в началото и края 
на изречението не се допускат двойни кавички:

„Ето защо заглавието на филма трябва а бъе „Два иоптъра 
алекоглество“.





Взаимодействие на препинателни знаци

  Ако вътрешен цитат завършва с въпросителна, удивителна или скоба, които разде-
лят двойните кавички, затварящите кавички се пишат:

Въпрос от опитването о читателите: „Какво е мнението ви за матери-
алите във в. „Сега“?“

 Заб. . В определени стилове (като научен и др.) е възможно да бъдат използвани различ-
ни графични варианти на скоби или кавички. Тогава двата знака се запазват:

За разлика от реуването на променливо я ([’а]~[е]) реуването [а]~[е] се 
извършва сле съгласна.
Сборникът «Сто гоини нароно читалище „Добри Войников“» е публику-
ван през  г.

 Заб. . Когато изречението завършва със съкратена дума, не се пише втора точка:

Пореен процес се очаквал не по-рано от  г.

 ... При съчетаване на различни препинателни знаци редът на знаците може да 
бъде непостоянен или фиксиран.
а) Непостоянен е редът напр. при двойните знаци с въпросителна и уди-
вителна: ?! или !?; с различна последователност се съчетават и знаците 
въпросителна, удивителна (или двата знака заедно) и многоточие: …?; …!; 
…?!; …!: или ?…; !…; ?!…; !?…, напр.:

От кога са тия канари…?
Какво има? Защо се връщате?…
Хайе, обър път и…!
Тука си гост!… А там е твоят ом.

б) Точно определена е последователността на знаците въпросителна, уди-
вителна (или двата знака заедно) и многоточие, оградени със скоби: (?), (!), 
(?!) или (!?), (…); запетая, точка и запетая, двоеточие и тире (дълга чертица) 
могат да се пишат само след затварящата част на скоби и кавички:

Поощрява се развитието на оригиналната и превоната литература — пеа-
гогическа и хуожествена („за прочитания книги“), — като се обръща внимание и 
на масовизирането ѝ — „а се оставят с ена по-умерена цена“.
Статиите на Славейков „Отечество“, „Дето съм роен“, „Нароност“ поготвят 
появата на незабравимата му стихотворна творба „Татковина“. А стихотворе-
нието му „Живите а работят“ — на статията „Трябва а работим“.
В паузата: „Лека нощ, еца!“: „Коки“ ( епизо).

 ... При съчетаване на кавички с точка, въпросителна, удивителна (или двата 
знака заедно) и многоточие са възможни следните комбинации на знаците:
а) На първо място се поставят въпросителната, удивителната (или двата зна-
ка заедно), многоточието, ако заграденият с кавички текст е цяло изречение, 
изискващо съответен знак:

„Виж тук какво има — спечелил си първа награа!“
Затова нека не си зааваме риторични въпроси („На какво ще научим ецата 
си?!“), а просто а ги възпитаваме като остойни хора.

б) На второ място се поставят въпросителната, удивителната (или двата 
знака заедно), многоточието, ако заграденият с кавички текст е част от 





Взаимодействие на препинателни знаци

изречение. Посочените знаци се отнасят към цялото изречение, а не към 
отделената с кавички част, която завършва в края на изречението:

Ето го „юнака“!

в) Точката се пише винаги след затварящите кавички независимо от характе-
ра на заградения с кавички текст — цяло изречение или част от изречение:

„Учителят ли? Най-верният учител на хуожника е самата Прироа със своите 
огнени светлини и трептящи сенки“.
Вероятно стотици хиляи са хората, които са се спирали пре табелките „няма 
места“.

 .... Ако пред затварящи кавички за част от изречение има въпросителна или 
удивителна, тези знаци не се повтарят след кавичките:

Прочете ли „Крива ли е събата?“ (Не: Прочете ли „Крива ли е съдбата?“?)

 Заб. Ако препинателните знаци пред и след затварящите кавички са различни, те се 
пишат:

Въпросът е, както казвахме като малки, „Ав или ав!“.
Най-оживени литературни и обществени спорове преизвика „Крива ли е съба-
та?“.

 .... Когато изречение завършва със съкратена дума и кавички, след затварящите 
кавички се пише точка, означаваща край на изречението:

В изказванията си почертаха, че „той е обър, умен, способен и пр.“.

 ... При съчетаване на скоби с точка, въпросителна, удивителна (или двата знака 
заедно) и многоточие са възможни следните комбинации на знаците:
а) Точката, въпросителната, удивителната (или двата знака заедно) и много-
точието се пишат пред затварящата скоба, ако заграденият със скоби текст е 
самостоятелно вметнато изречение или израз:

Двамата ръковоители произнесоха речи. (Пълният текст е публикуван на с. .)
Така е било (вземи историята на която щеш литература!) — така ще си остане 
вечно.

б) Точката, въпросителната, удивителната (или двата знака заедно) и много-
точието се поставят след затварящата скоба, ако заграденият със скоби текст 
е част от изречение и с този израз завършва изречението:

Все някога ще ойе краят на „зимата на нашето неоволство“ (по заглавието на 
романа на Джон Стайнбек).
Копринарка, как я носиш тая пущина (салтамарката)?

 .... Когато вметнат израз в скоби завършва със съкратена дума, след затваряща-
та скоба се поставя втора точка за край на изречението:

Тази трагеия трябва а бъе наречена оптимистична (срв. напр. и поетичен 
изгле, комична случка, пеагогична постъпка и р.).

 .... В бележки за автор и произведение, посочени в скоби след цитат, точка се 
пише след бележката, извън затварящата скоба:





Място на индекса спрямо препинателните знаци

За а се развива в себе си, групата има нужа от таланти. И тя си ги съзава (Бл. 
Димитрова. Лавина).
Всеки проаваше мило за раго, всеки забравяше беност и възраст, роители и 
ронини и всеки умаше: „На Балкана, на Балкана!“ (Хр. Ботев).
…Третю, йотата е ена красота на граматиката, както е очевино… (Ив. Ва-
зов).

 ... При комбинация на запетая и тире запетаята се пише на първо място:
Сле три еня чичо Митуш се помина. Случи се тъй — и за той много се говореше 
в чифлика, — че той умря в същия ен, който си беше опреелил за тръгване за 
село.
— Кое е това момче — рече Инже, — твое ли е?

Място на индекса по отношение на препинателните знаци

 .. Мястото на индекса по отношение на препинателните знаци се отличава със 
следните особености:

 ... Индексът се пише винаги пред знаците точка, запетая, точка и запетая, двое-
точие, тире:

Преупрежават ни, че в човешките отношения съществуват нетрайност и 
относителност²⁰².
Но славистиката вече се е занимавала оста и с нашия език (Добровски, Шафарик, 
Миклошич, Гебрауер и р.)¹³; така че филологическите среи на Запа са били за-
познати с някои черти на българската езикова система.
Тази книга преставлява „най-търсеното и най-всестранното чешко помагало за 
изучаване на българския език“⁹, пораи което е била „често препечатвана“¹⁰.

 Заб. Когато индексът се пише след съкратена дума, той е след знака точка:

Първото изание е засвиетелствано в архивни окументи от  в.⁶

 ... Индексът се пише винаги след знаците въпросителна, удивителна, кавички, 
както и след затварящи кавички, предхождани от друг препинателен знак 
(скоба, въпросителна, удивителна, многоточие):

П. П. Славейков пише: „но, като моерен човек, нему е по-присърце а си се харесва 
сам той, — че на пазара се проават ония, които трябва а се харесват на ру-
гите“³.
Споре К. Фотинов езикът е „най-потребно на человека оруие“, като същевремен-
но е и фактор на „гражанско совокупление (собиране)“⁴⁰⁰.
„Естествено възниква въпросът, али целият универсум не е съобщение, което 
влиза в още по-обща семиосфера?“³
„На тази именно ушевна сила на българина… не може а не се замисли човек!“²³

 ... Индексът се пише пред или след знака скоби в зависимост от това, дали 
бележката се отнася за заградения в скоби текст или за цялото изречение:

Както се вижа от приложената карта (вж. карта No ¹), най-обширен е ареалът 
на гласната фонема [а] с прехона мека съгласна.
В българските земи бяха открити ени от най-ранните мени руници (Ай Бунар 
край Стара Загора)⁴.





Шпация

Шпация

 . Шпация (празно място) при препинателните знаци.

 .. Препинателните знаци точка, въпросителна, удивителна, многоточие, запе-
тая, точка и запетая, двоеточие не се отделят с шпация от текста, който ги 
предхожда. Шпация се оставя след посочените знаци.

Ааа. Ааа. Ааа… ааа (или Ааа).
Ааа? Ааа. ааа, ааа
Ааа! Ааа. ааа: ааа
 ааа:ааа (или Ааа)

 ... След знака точка не се оставя празно място в следните случаи:
а) при графически съкращения на словосъчетания и изрази:

ст.н.с. т.нар. сл.Хр. сег.вр.
и т.н. пр.н.е. в т.ч. т.г.
 л. е.ч. пр.Хр. м.р. т.е.;

б) при съкратено изписване на сложни съществителни имена:
зам.-иректор;

в) при изписване на дати с цифри:
.. г.;

г) при йерархична номерация:
. ..
 .. ... ....
 ..

 Заб. Посоченото правило не се отнася за съкращенията на съществителните собствени 
имена:

Хр. Ботев, П. П. Славейков, Ив. В. Иванов.

 ... След знака запетая, употребен с идеографска функция, не се оставя празно 
място:

,; , %; , ч.

 ... След знака двоеточие, употребен с идеографска функция, не се оставя праз-
но място:

резултат : за гостите; мащаб :.

 .. Между препинателните знаци скоби и кавички и оградените с тях думи 
(изрази) не се оставя празно място. Шпация се оставя пред отварящи и след 
затварящи скоби (кавички):

Ааа (ааа) ааа.
Ааа „ааа“ ааа.

 .. Пред и след препинателния знак тире (дълга чертица) се оставя празно мяс-
то:





Оформяне на рубрики

Ааа — ааа.

 ... Като знак с идеографска функция тире се пише без шпация от двете страни:
Закон на Бойл—Мариот, – век, ерби „Левски“—ЦСКА, автобусна линия 
София—Прага, – часа. (Вж. и примери в ..)

 .. Между два (или повече) препинателни знака (с изключение на тире), изписа-
ни един след друг, не се оставя празно място:

!? !… …? (…) ?“ ).

 .. Пред и след знака малко тире (съединителна чертица, дефис) не се оставя 
шпация:

Жан-Жак Русо, Ил-, ве-три, -гоишен. (Вж. и примери в .)

 Заб. При изписване на две или повече сложни думи (като запано- и източнобългарски) 
след знака малко тире се оставя шпация.

 .. Индексът се пише без шпация спрямо предходната дума или препинателен 
знак. След индекс се оставя празно място:

ааа¹ ааа
ааа“¹ ааа.

Оформяне на рубрики

 . В някои стилове (научен, публицистичен, административен) за по-голяма 
яснота и прегледност на изложението се използва членение на текста на 
рубрики (т.нар. точки и подточки). Рубриките се означават с цифри (римски, 
арабски), с букви (главни, малки), с думи (първо, второ и т.н.) или с някои 
графични средства (нов ред, знаците тире, точка, звездичка и др.).
Когато рубриките са равноправни по значение и не е необходимо допълни-
телно степенуване (освен подреждането), при изброяването се използват 
по-често арабски цифри и малки букви, а по-рядко думите първо, второ 
и т.н. В този случай рубриките могат да бъдат разположени на нови редове 
или да бъдат написани на същия ред, без да се отделят от останалия текст:

В екларацията е заължително а се посочи:
. Названието на окумента — пише се в среата на листа.
. Името на екларатора, арес, лъжност.
. Какво точно се екларира.
. Дата, на която се пише екларацията — вляво по текста.
. Попис на екларатора — вясно по текста.
Направете извои: . Кое прави възможно съществуването на стиловете? . Как се 
постига еинството на книжовния език?
Ако хвърляте зар, каква е вероятността а се пане: а) числото ; б) нечетно 
число; в) число, по малко от ; г) число, по-голямо от ?

Рубриките могат да се пишат на нови редове и без номериране (с цифри, бук-
ви, думи) или с използване на някакъв графичен знак (тире, точка, звездичка 
и др.):
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Всеки еин от литературните роове се преставя чрез разнообразни жанрове:
лирически — оа, елегия, балаа, лирическа песен, поема, сонет, сатира и р.;
епически — роман, повест, разказ;
раматически — трагеия, комеия, рама, фарс и р.

Законоателният постил включва слените жанрове:
— закон в най-общ смисъл: конституция, коекс, указ;
— правителствени разпореби със сила на закон: постановление, решение, резо-

люция;
— устав (по ви и съържание близък о закона) в най-общ смисъл: конкретен 

устав, правилник, нареба, инструкция.

Този начин на оформяне на рубрики се среща често в правилници, протоко-
ли, решения, обяви, в публицистични материали.
Когато с рубрики трябва да бъдат разграничени и степенувани различни 
въпроси (главни и подчинени, основни и второстепенни), могат да бъдат из-
ползвани комбинации от цифри и букви, както и някои допълнителни знаци 
(латински и гръцки букви):

При това положение новобългарският перио от историята на книжовния ни 
език може а се престави по сления начин:
А. Пренационален етап (началото на  в.—среата на  в.)
Б. Национален етап (среата на  в.—края на  в.)
 . До Освобожението (–)
 а) Първи прояви (–)
 б) Начално изгражане (втората четвърт на  в.)
 в) Ускорено изгражане (третата четвърт на  в.)
 . Сле Освобожението о Втората световна война
 а) Доизгражане (—началото на  в.)
 б) По-нататъшен развой (началото на  в.—Втората световна война)
 . Сле Втората световна война

Правописни и пунктуационни особености при оформяне на рубрики. Офор-
мянето на рубрики зависи и от съдържателните особености на текстовете, и 
от личните виждания на авторите. Ето някои по-основни положения, които 
трябва да се прилагат в писмени текстове.
Изречението, което въвежда рубриките, най-често завършва с двоеточие.
Белегът за рубрика се отделя от словната част с точка или с дясна скоба: след 
римска цифра и главна буква се поставя точка, след арабска цифра — точка 
или дясна скоба, след арабски цифри в йерархична класификация — точка, 
след малка буква — дясна скоба или точка, а след думите Първо (първо), Вто-
ро (второ) и т.н. — запетая, тире или точка.
След белег за рубрика, отделен с точка, словната част трябва да започва с 
главна бука. Ако белегът за рубрика е отделен със скоба, рубриката може да 
започва или с главна буква, или с малка буква.
Рубриката започва с главна буква, когато включва едно или повече изре-
чения или когато трябва да се придаде самостоятелен характер на отделни 
думи или словосъчетания. Накрая на такава рубрика се поставя точка:





Оформяне на рубрики

И тъй, три принципа са в основата на писменото означаване на меките съглас-
ни в българския език:
I. Мека съгласна се отбелязва чрез буквата на съответстващата твъра съглас-
на, сле която се пише специален знак за слеващата гласна: я, ю. Към това трябва 
а се прибави, че:
 . Съчетанията от й и гласните а (също и ъ) и у се преават пак с буквите я и ю.
 . Пораи липса на буква за отбелязване на мекост пре ъ и за съчетанието 

йъ използва се за тази цел буквата я, която по този начин е натоварена 
с четири звукови стойности: а) я = ’а (мляко = [мл’ако]), б) я = йа (ягоа = 
[йагоа], мая = [майа]), в) я = ’ъ (мълвя = [мълв’ъ]) и г) я = йъ (угоя = [угойъ]).

II. Мека съгласна се бележи чрез буквата на съответната съгласна и знака (бук-
вата) ь. Този принцип е послеователно прокаран за означаване на мека съгласна 
пре гласната о.
<…>

Моелът числително + име е ряък, но и в него няма еинство:
а) Със слято писане: Трилистник, Тригорци, Петоклаенци.
б) С разелно писане: Три клаенци, Три могили, Пет клаенци.

Рубриката започва с малка буква, когато включва несамостойни проблеми, 
които са зависими от последната дума в изречението, въвеждащо рубриките. 
Накрая на рубриката се поставя точка и запетая или запетая (ако рубриката 
не е последна):

Различията в общославянския състав на умите в български и руски език се 
ължат:
) на употреба на неенакви общославянски наименования на ени и същи 
премети и понятия в вата езика.
) на стилистично несъответствие на енакви или близки общославянски уми в 
български и руски език.
) на замяна на реица общославянски уми в български език с чужоезични (най-
вече турски и гръцки) и на запазване на същите уми в руски.

Когато рубриките са кратки и са разположени вертикално, могат да бъдат 
написани и без препинателни знаци в края (с изключение на последната), 
тъй като разполагането им на нов ред достатъчно ги отделя:

Каниатите трябва а поаат слените окументи:
а) молба
б) иплом за завършено образование
в) автобиография.

Когато рубриките са разположени хоризонтално (а не на отделни нови ре-
дове), те се оформят правописно и пунктуационно както рубриките на нови 
редове. Вж. примери по-горе.

Оформяне на текст с пряка, непряка и полупряка реч

 . При оформяне на текстове с пряка реч, които се срещат предимно в художес-
твения и публицистичния стил, се използват разнородни пунктуационни 
средства (тире, кавички), правописни средства (главни и малки букви) и 
композиционно-пространствени начини за организиране на текста (със или 
без абзац).





Пряка реч

 .. Пряка реч

 ... Чужда реч, предадена от автора дословно, се нарича пряка реч. Пряката реч 
се отделя от авторската реч с тирета или с кавички. Общоприето е при диа-
лог в художествени произведения да се употребяват тирета.

 .... Пред пряка реч, представяща реплики на лица като самостоятелна, незави-
сима и синтактично несвързана с авторската реч цялост, се пише тире. Всяка 
реплика се пише на нов ред. Думите на автора пред пряката реч завършват с 
точка:

Извиках го. Призна всичко. Посочи и грабителите.
— Защо не отие в полицията а разкажеш това?
— Може а съм бил краец, но полец не искам а бъа.

 .... При пряка реч, представяща несамостоятелна, зависима и синтактично 
свързана с авторската реч цялост, се срещат три разновидности:
Авторската реч е пред пряката реч. В края на авторската реч, съдържаща 
глагол за съобщение (казвам, питам, отговарям и под.), се пише двоеточие. 
Пряката реч се пише на нов ред с главна буква, като пред всяка реплика се 
поставя тире:

От монтажната орбита се чува раостният възглас:
— Има окосване.

Авторската реч е след пряката реч. Авторската реч се пише на един и същи 
ред с пряката реч, започва с малка буква и завършва с точка. Пряката и автор-
ската реч се отделят с тире. Пряката реч се пише на нов ред с главна буква 
и се въвежда с тире. Според характера на изречението в пряка реч накрая 
може да се постави необходимият краен препинателен знак (въпросителна, 
удивителна, многоточие, с изкл. на точка):

— Чакай, аз ще сляза — рекох.
— Браво, земляк! — говори той.
— Вия ли какви коне? — повтори яо Герги.
— Убоох се… сѐ тръни, тръни… — разсъри се Аго.

Авторската реч се намира между частите на пряката реч. Възможни са два 
случая.
Пряката реч представя две или повече самостоятелни изречения. Тя започва 
на нов ред с главна буква и се въвежда с тире. Пряката реч пред авторската 
завършва с краен препинателен знак (въпросителна, удивителна, многото-
чие, с изкл. на точка). Авторската реч се отделя от пряката реч с тире, започва 
с малка буква и завършва с точка. След авторската реч се поставя тире, а 
пряката реч продължава с главна буква:

— Ще я виите, чео, ще я виите — високо заговори той. — Аз я виях, ще я 
виите и вие. Аз с очите си я виях, бяла такава, бяла.
 — Стани, яо, стани! — казваше му той. — Неей тъй, стар си.

Пряката реч е просто или сложно изречение. Авторската реч разделя пря-
ката, отделя се от двете страни с тирета и започва с малка буква. Ако между 





Пряка реч

двете части на пряката реч, разкъсани от авторската, стои запетая, тя се 
поставя след авторската, пред второто тире. Пряката реч след авторската 
започва с малка буква:

— Оставете го — каза тя, като показа пренебрежително стареца, — нали вижа-
те какъв е. Пък и неовижа.

 .... В художествената литература се срещат и други конструкции с авторска и 
пряка реч, в които комбинациите между двата вида реч са доста разнооб-
разни. Напр. авторската реч, представяща сложно изречение, може да бъде 
разделена от отделни изречения на пряката реч. Първата част на авторската 
реч започва на нов ред, с главна буква и завършва с двоеточие, а втората част 
се отделя от пряката реч с тире, започва с малка буква и завършва с двоето-
чие. Пряката реч продължава с главна буква и се отделя от авторската реч с 
тире:

Когато сутрин станеше и по стар навик погленеше небето, той не казваше 
както преи:
— Ех, че време ли е, момчета! Пак ще се къпе в човешка пот майката земя. — ами 
бавно и с възишка речеше: — Тежък ен ще бъе тоя — може и а вали. Човек не 
трябва а вярва всякога на утрото.

 ... Когато пряката реч няма характер на диалог, а с нея се предават единични 
реплики, неизказани мисли и пр., тя се огражда в кавички. Такава пряка реч 
най-често не започва на нов ред. При подреждане на синтактично свързани-
те пряка и авторска реч се срещат три разновидности:

 .... Авторската реч предхожда пряката реч. Авторската реч започва с главна 
буква, а в края ѝ се поставя двоеточие. Пряката реч се пише на същия ред, 
започва с главна буква и се огражда с кавички. Препинателният знак накрая 
(въпросителна, удивителна, многоточие) се поставя пред затварящите ка-
вички:

Снощи като чух каруцата, слушах, слушах, па тозчас си рекох: „Туй е каруцата на 
Чауша, не може а бъе а е руга!“

 .... Авторската реч се намира след пряката реч. Пряката реч започва с главна 
буква и се огражда с кавички. Авторската реч се отделя от пряката с тире или 
запетая, започва с малка буква и завършва с точка:

„Дано не ги пуснат!“ — говореше си той, развълнуван, обхванат от безпокойство 
и раост.
„Ах, колко е хубаво тука!“, извика млаото момиче.

 .... Авторската реч се намира между пряката реч. Пряката реч се отделя с кавич-
ки, а вмъкнатата между нейни части авторска реч — със запетаи или тирета. 
Авторската реч започва с малка буква и завършва със запетая, точка и запе-
тая или точка. При авторска реч, отделена от пряката с тирета, е възможно 
пред второто тире да няма препинателен знак (вж. пример (). Ако след авто-
рската реч е поставена точка, следващата я пряка реч започва с главна буква 
(вж. пример () и ():





Непряка реч, полупряка реч

() „Не игла, помисли си пак Шибил и възъхна. Нож може а ържи тъй в устата 
си, и от тоя нож човек на раго сърце би умрял!“

() „И вълчета има! — викаха ецата — в чувала са!“
() „Бяла лястовичка — мислеше си той. — Има ли я!“
() „Трябва а се хапне нещо — каза си той, не може!“

 ... В някои случаи пряка реч с характер на диалог се огражда с кавички. Репли-
ките следват една след друга, а по-рядко се пишат на нов ред. Те се отделят 
графично само със знака кавички или и с тире като разделителен знак:

„О, Танче! Зравей, как си?“ „Добре. Ти как си?“
Питам го: „Кафе на зърна ли взе?“ — „Не“.

 .... В публицистичния и художествения стил се среща пряка реч, която не е 
оформена графично с нов ред и тире или кавички, но не е предадена и като 
непряка реч. Авторската и пряката реч са разделени със запетая (тире) или 
двоеточие:

БНТ върна фолка в събота, съобщи Ст. Иванов.
Какво толкова има в тези албуми? — питат се хората, купуват ги и явно не 
съжаляват.
Аз питам: Къе са елата?

 Заб. В публицистичния стил (най-често в заглавия) се употребяват самостоятелни 
изречения с характер на съобщения, твърдения, които са формулирани като пряка 
реч, но се различават по графичното си оформяне — липсват кавички:

Абонати към „Топлофикация“: Прави сте, но ни лъжете!

 .. Непряка (косвена) реч
При непряката реч чужда реч е предадена от автора само по смисъл. Чужда 
реч и авторска реч образуват сложно съставно изречение — думите на ав-
тора стават главно изречение, а чуждите думи — подчинено допълнително 
изречение, въведено от съюзите че, а или от въпросителна дума. Пунк-
туационното оформяне на непряката и на пряката реч се различават по 
използваните знаци:

Той каза, че венага трябва а заминеш. Срв. Той каза: „Венага трябва а заминеш.“
Попита али не са го търсили по телефона. Срв. Попита: „Търсиха ли ме по телефона?“

 .. Полупряка реч
Полупряката реч, характерна за художествения стил, е вътрешна реч на 
дадено лице. Тя е самостоятелна форма на чуждата реч и се различава и от 
пряката, и от непряката реч. Полупряката реч се оформя пунктуационно 
като авторска реч — тя не се отделя със специални препинателни знаци 
(кавички, тирета), както се оформя пряката реч. Но в края на полупряка реч 
се използват препинателни знаци (удивителна, въпросителна, многоточие), 
както при пряка реч:

Шибил я глеаше учуен. Какъв ще е тоя явол?
Това я откъсва от тежките мисли и я развлича. Иилия! Как хубаво може а се 
живее тук — в провинциалните грачета! Ето нейната атмосфера — с просто-
тата на всичко и на всички…





Цитирана реч

Цитирана реч

 . Цитатите, характерни за някои стилове на книжовния език, са думи на друго 
лице (или на автора на текста), които са предадени в същия вид, както са ка-
зани или написани. Към цитатите се отнасят и отделни думи, изрази, мисли, 
посочени дословно:

Умберто Еко нарече тази забрава „хиперкоиране“.
А винаги може а се каже нещо, винаги ще успеем с умите „а преставим по-
обрата работа като по-лоша“ (както казва Сократ); в старите времена тези 
вербални фикции бяха наричани софизми.
Нароният поет пише: „Не се гаси туй, що не гасне“.

 .. Ако цитатът се състои от едно или повече самостоятелни изречения и е 
отделен от авторската реч с двоеточие, започва с главна буква и се огражда с 
кавички:

Не чух поне еин човек а каже: „Аз ще стана по-обър препоавател, по-обър 
шофьор на автобус, по-обър пилот и т.н.…“
Томас Ман цитира Лесинг: „Аз не съм учен, аз никога не съм имал намерение а 
бъа учен“.

 Заб. Съкращение в началото на цитат се отбелязва с многоточие:

Достоевски пише за Херцен: „…той е преи всичко поет. Поетът наелява 
у него навсякъе, в цялата му ейност“.

 .. Ако цитатът се слива с думите на автора, оформя една обща, завършена 
мисъл и образува с тях синтактично единство, започва с малка или главна 
буква (в зависимост от синтактичните особености на цитата) и се огражда с 
кавички:

Същевременно авторът им отава ължимото, приемайки тезата на мнозина 
от специалистите а се „приържат към мнението, че основните институти на 
феоалното общество в българските земи остигат своята пълна зрелост именно 
в епохата на византийското госпоство“.
Към своите читатели той [Ив. Богоров] се обръща с познатото свое „Зравейте 
милички!“.
Това е шотланска нарона песен. Словото е на Робърт Бърнс, прекрасно превеено 
от Влаимир Свинтила. Става ума за песента „За старата любов“ („За ста-
рата любов окрай, за миналите ни ти чаша нежност ми поай, за миналите 
ни!“) — песен, която се изпълнява хорово навсякъе, къето и а сме.

 .. Когато цитатът, състоящ се от едно или повече самостоятелни изречения, 
е разделен от думи на автора, аторовите думи се отделят с тирета или запе-
таи:

„Съзал съм около – скулптурни творби — пише Ив. Лазаров в своите авто-
биографични бележки. — межу тях има три, с които мога а се горея“.
„Моят стремеж, пише ака. П. Динеков, бе а поглена на фолклора като на 
словесно поетическо изкуство, ълбоко сроно в същината си с хуожествената 
литература“.

Ако думите на автора са след цитата, те се отделят с тире или запетая:
„Той винаги е вярвал, че е преи всичко поет, а после учен“ — казва Томас Ман за 
Лесинг.





Оформяне на текст на драматично произведение

„Да говорим, това значи, че не сме сами“, се казва в ена „Малка метафизика на 
умите“.

 .. Цитат, набран с друг шрифт на същия ред или на нов ред, не е необходимо да 
се поставя в кавички. Запазват се само кавичките от пряка реч или вътрешен 
цитат.

 .. Мото не се огражда в кавички.

Оформяне на текст на драматично произведение

 . Текстът на драматично произведение се отличава и по рубрикационно 
членение на текста на пиесата (действие, картина, сцена, явление, а в някои 
пиеси и пролог, епилог), и по елементи на писмения текст (действащи лица, 
реплики, ремарки), и по закономерности в съотношението на шрифтовете 
при оформяне на текста. За разлика от други текстове (напр. на художествено 
произведение) в драматично произведение се използват не само пунктуаци-
онни и правописни средства, композиционно-пространствено организиране 
на текста, но и типографски шрифтови средства като основен начин за члене-
ние на текста (набор без и със разредка, обикновен шрифт и курсив, петит).

 .. Основният текст — репликата на действащото лице и името на действащото 
лице — се оформя по следния начин:

 ... Репликата се отделя от името на лицето с точка и се набира с основния 
шрифт на текста на пиесата.

 ... Името на лицето предхожда съответната реплика и се пише на нов ред с 
абзац, набира се с разредка.

В е н ц е с л а в. Татко!
С т а р и я т  Д о  е в. Къе заминаваш?
В е н ц е с л а в. Ще вия.
С т а р и я т  Д о  е в. Вече нямам нищо. С нищо не мога а ти помогна.

 .... Изброяването на действащите лица в началото на пиесата се оформя с петит 
и с разредка. Ако има друг текст (напр. характеристики на лица), той се наби-
ра без разредка.

Д о р о с т о л с к и, учител
Л и л и, негова жена

 Заб. Когато в началото на действието (сцената, картината) се дава списъкът на присъс-
тващите действащи лица, имената се набират с петит, но без разредка.

П Ъ Р В А  С Ц Е Н А
Жената, яо Иван, после Доростолски

 .. Спомагателният текст — ремарките — се оформят по следния начин:

 ... Когато ремарката е в състава на репликата на действащото лица, тя се пише 
в скоби и се набира с курсив.





Оформяне на текст на драматично произведение

 .... Ако ремарката е след името на действащото лице и пред репликата, започва 
с малка буква, а точка се пише след затварящата скоба:

П а в л и (учуено). Той а ги вземе…
Д я  о  И в а н (отваря вратата и вика високо). С-с-ст!

 .... Ако ремарката е в средата или в края на репликата на действащото лице, 
започва с главна буква, а точка се пише пред затварящата скоба:

Д а с к а л  Т о  о р. Ех, Гунчо, Гунчо! (Връща се наза.)
З л а т и л (на вратата). Краат, краат! Оставиш нещо някъе, и ще го вземат. 
(Влиза.) Вървят по стъпките ти, като хайути. (На Виа.) Де е Анрея?

 ... Когато ремарката е извън състава на репликата, се оформя обикновено с 
петит, без скоби, на нов ред със или без абзац:

Г о с п о ж а  С т е ф а н и (силно извиква). Ау!
Д о р о с т о л с к и (ига глава). Какво стана?
Г о с п о ж а  С т е ф а н и. Кой е този?
Изза шкафа излиза човек, облечен в рипи. Усмихва се оброушно, лукаво и някак виновно.
Н е и з в е с т н и я т. Извинявам се… Аз съм от епутацията…

 .... Ремарките за обстановка в началото на действието (сцената, картината) се 
набират с петит, на нов ред без абзац; ако са включени имена на действащи 
лица, те се отделят с разредка:

В Т О РА  С Ц Е Н А
От разни посоки иат жени и мъже, събират се на групи по към ъното, глеат 
нагоре към селото, по посока на срената улица, и оживено приказват. С а в к а  и  
К е р а н и ц а, малко сле тях и Га в р и л и ц а, отичват отляво и се спират.
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. Български лични имена

В списъка на личните имена в българския език съзнателно не са включени 
т.нар. имена кръстоски, които са съставени от две имена, чиито форми се 
променят по личен избор. Това са имена като Добриана и Добрияна, Мариана 
и Марияна. Правописът им зависи от избора на едно от имената — в случая 
Яна или Ана като съставка в сложното съществително собствено име.
Лични мъжки имена, които завършват на гласна -о, пред която има мека 
съгласна, се изписват с -ьо (Жельо, Вельо, Кольо). По желание на носителя на 
личното име се допуска и изписване с буква -ю: Желю, Велю, Колю. Същото се 
отнася и за името Йоран. В по-стар правопис и при изрично изявено жела-
ние на лицето, което носи името, се допуска изписване Юран.

 Мъжки лични имена

Авра̀м
Алекса̀ндър
Анаста̀с
А нгел
Андо̀н
Андрѐй
Анто̀н
Апо̀стол
Асѐн
Аспару̀х
Атана̀с

Бѐньо
Бѝньо
Бѝсер
Благовѐст
Благо̀й
Бо̀гдан
Богомѝл
Божа̀н
Божида̀р
Божѝл

Божѝн
Бо̀йко
Бо̀йчо
Бо̀нчо
Борѝс
Борисла̀в
Бо̀тьо
Боя̀н
Бра̀йко
Бранимѝр
Бранисла̀в
Брата̀н
Брато̀й

Валентѝн
Валѐри
Ва̀ньо
Васѝл
Ва̀ско
Велиза̀р
Велѝн
Велѝчко

Вѐлко
Вѐльо
Венелѝн
Вѐнко
Вергѝл
Веселѝн
Вѝктор
Вита̀н
Владимѝр
Владисла̀в
Вла̀до
Въ̀лко
Въ̀льо
Върба̀н
Въ̀тьо

Гаврѝл
Га̀ндьо
Га̀нчо
Га̀тьо
Гена̀ди
Гѐнко

Гѐнчо
Гѐньо
Гео̀рги
Гѝнчо
Гѝньо
Гора̀н
Григо̀р
Грозда̀н
Гро̀здьо
Гру̀дьо

Давѝд
Дамя̀н
Данаѝл
Да̀нчо
Дѐлчо
Дѐльо
Дѐнчо
Дѐньо
Дѐчко
Дея̀н
Димѝтър





Приложение 1. Български лични имена: Мъжки лични имена

Дѝмко
Дѝмо
Дѝмчо
Дѝнко
Дѝнчо
Дѝньо
Дѝчо
До̀бри
Добрѝн
Добромѝр
Дойчѝн
До̀нчо
До̀ньо
До̀сьо
До̀чо
Драга̀н
Драго̀й
Драгомѝр

Евгѐни
Евло̀ги
Евста̀ти
Евтѝм
Емануѝл
Емѝл
Енчо
Еньо
Ефрѐм

Жѐльо
Желя̀зко
Жѝвко

Запря̀н
Заха̀ри
Здра̀вко
Злата̀н
Златѝл
Зла̀тко
Зла̀тьо

Ива̀йло
Ива̀н
И во
Игна̀т
Илѝя

И лко
И лчо
И льо
И скрен
Исперѝх

Йо̀вко
Йо̀вчо
Йо̀нко
Йо̀нчо
Йорда̀н
Йо̀сиф

Калѝн
Ка̀мен
Карда̀м
Кѝрил
Клѝмент
Ко̀льо
Константѝн
Ко̀ста
Костадѝн
Ко̀сьо
Красимѝр
Крум
Кръста̀н
Кръ̀стьо
Кубра̀т
Ку̀зман
Ку̀йо
Къ̀нчо

Ла̀зар
Ла̀лчо
Ла̀льо
Лѐнко
Лоза̀н
Лука̀н
Лъчеза̀р
Лю̀бен
Любомѝр
Людмѝл

Ма̀ксим
Малѝн
Маломѝр

Мано̀л
Ману̀ш
Ма̀ньо
Марѝн
Ма̀рко
Мартѝн
Матѐй
Мето̀ди
Миладѝн
Мила̀н
Милѐн
Мѝлко
Мило̀йко
Милу̀ш
Мѝлчо
Мѝльо
Мѝнко
Мѝнчо
Мѝньо
Мѝтко
Мѝтьо
Михаѝл
Младѐн
Момчѝл

На̀йден
На̀йо
На̀йчо
На̀ко
Нау̀м
На̀чо
Нѐдко
Нѐйчо
Нѐно
Нѐнко
Нѐстор
Нико̀ла
Никола̀й
Ня̀гул

Огня̀н
Омурта̀г
Орлѝн

Па̀вел
Павлѝн

Панайо̀т
Пантелѐй
Пѐйо
Пѐнко
Пѐнчо
Пѐньо
Пѐтко
Пѐтър
Перу̀н
Пла̀мен
Пресия̀н
Про̀дан
Първа̀н

Ра̀ди
Радо̀й
Радосвѐт
Радостѝн
Раду̀л
Ра̀дьо
Ра̀йко
Ра̀йо
Райчѝн
Ра̀йчо
Ра̀льо
Ра̀нгел
Рафаѝл
Ра̀шко
Ра̀шо
Ро̀сен
Ру̀мен
Ру̀си
Ру̀ско

Са̀ва
Самуѝл
Са̀шо
Светла̀н
Светлѝн
Светлоза̀р
Свѐтльо
Светомѝр
Светосла̀в
Свѝлен
Секу̀л
Серафѝм
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 Женски лични имена

Сергѐй
Симео̀н
Сѝмо
Слав
Славѐйко
Сла̀ви
Сла̀вко
Славомѝр
Сла̀вчо
Соко̀л
Сотѝр
Спас
Спиридо̀н
Срѐбрьо
Ста̀ври
Ста̀йко
Ста̀йно
Стама̀т
Ста̀мен
Стамѐнко
Станимѝр
Станисла̀в
Ста̀нко
Стано̀й

Ста̀нчо
Ста̀ньо
Стѐфан
Стоѝл
Стоѝмен
Сто̀йко
Сто̀йо
Сто̀йчо
Стоя̀н
Страхѝл
Съ̀би

Та̀ньо
Та̀шко
Тѐньо
Теодо̀р
Теодо̀си
Тѐрвел
Тихомѝр
То̀дор
Тома̀
То̀нчо
То̀ньо
То̀тьо

То̀шко
То̀шо
Тра̀йко
Тра̀йчо
Тренда̀фил
Трая̀н
Трѝфон

Фѝлип

Харала̀мби
Хѝно
Хрѐльо
Хрѝсто
Хрѝстофор
Ху̀бен
Ца̀нко
Ца̀ньо
Цвета̀н
Цвя̀тко
Цветелѝн
Цвѐтьо
Цѐко
Цѐнко

Цѐно
Цо̀ло
Цо̀нко
Цо̀ньо

Чавда̀р

Шишма̀н

Щѐрьо
Щиля̀н

Юлия̀н
Ю ри

Явор
Яков
Яне
Янко
Януш
Янчо
Яросла̀в
Ясен

Аглѝка
Албѐна
Алекса̀ндра
А на
Ангелѝна
Анѐлия
Анѐта
А нка
Антѝца
Антоанѐта
Атана̀ска

Биля̀на
Бѝстра
Бла̀га
Благовѐста

Богда̀на
Божа̀на
Божида̀ра
Бо̀йка
Бо̀нка
Борисла̀ва
Боря̀на
Бранимѝра

Валентѝна
Валѐрия
Ва̀ня
Васѝлка
Ва̀ска
Вѐла
Велѝчка

Вѐна
Венѐра
Венѐта
Вѐса
Вѐсела
Веселѝна
Вѐска
Виолѐта
Виргѝния
Вѝхра
Вълка̀на
Вя̀ра

Галу̀на
Га̀нка
Гѐна

Герга̀на
Гѝна
Гѝнка
Гергѝна
Горѝца
Грозда̀на
Гроздѐна
Гълъбѝна

Дамя̀на
Да̀на
Даниѐла
Дарѝна
Дафѝна
Деля̀на
Денѝца
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Дѐнка
Десисла̀ва
Детелѝна
Дея̀на
Диля̀на
Дима̀на
Димитрѝна
Дѝна
Добрѝнка
До̀на
До̀нка

Ева
Евдо̀кия
Екатерѝна
Елѐна
Елисавѐта
Елѝца
Елка
Емѝлия

Жѐни
Жѝвка

Захарѝна
Здра̀вка
Зла̀та
Злата̀на
Златѝна
Зла̀тка
Зо̀рка
Зорнѝца
Зо̀я

И ва
Ива̀нка
Иглѝка
Илѝнка
И лка
И на
Ирѝна
И скра
Искрѐна

Йо̀вка
Йо̀нка

Йорда̀нка

Калѝна
Камѐлия
Ка̀менка
Ка̀пка
Катерѝна
Катѝна
Ка̀тя
Кѝна
Кѝрилка
Ко̀йна
Константѝна
Костадѝна
Красѐна
Красимѝра
Красѝна
Кремѐна
Кръстѝна

Ла̀да
Лазарѝна
Ла̀лка
Латѝнка
Лѐда
Лѐна
Лѝдия
Лѝлия
Лиля̀на
Лѝлка
Лѝна
Ло̀ра
Лу̀на
Любѝма
Любѝмка
Лю̀бка
Людмѝла

Ма̀гда
Ма̀ра
Маргарѝта
Марѝна
Марѝя
Ма̀рта
Мартѝна
Ма̀я

Миглѐна
Мѝла
Миладѝна
Милѐна
Мѝлица
Мѝлка
Милка̀на
Мѝна
Мѝнка
Миросла̀ва
Мѝтка
Михаѐла
Младѐна

Надѐжда
На̀дка
На̀дя
На̀йда
На̀ска
Ната̀ша
Нѐда
Недѐля
Нѐдка
Незабра̀вка
Нѐнка
Николѝна
Но̀нка

Огня̀на
О лга

Павлѝна
Пау̀нка
Пѐнка
Перунѝка
Петка̀на
Пѐтра
Петра̀на
Петра̀нка
Петру̀на
Пѐтя
Първолѐта

Ра̀да
Рада̀на
Радѝна

Ра̀дка
Радосвѐта
Радостѝна
Ра̀йка
Ра̀йна
Рѝлка
Ро̀за
Росѝна
Росѝнка
Росѝца
Ру̀жа
Румя̀на
Русалѝна
Ру̀ска

Савѝна
Са̀шка
Свѐжа
Свѐтла
Светла̀на
Свилѐна
Свобода̀
Сѐвда
Севдалѝна
Сѝйка
Сѝрма
Сѝя
Сла̀ва
Славѐна
Славѝна
Сла̀вка
Славя̀на
Снѐжа
Снежа̀на
Снежѝна
Софѝя
Со̀фка
Спа̀ска
Срѐбра
Ста̀йка
Стамѐна
Ста̀нка
Стѐла
Стефа̀на
Стѐфка
Стоѝлка
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Сто̀йка
Сто̀йна
Стоя̀нка
Събѝна
Съ̀бка
Сълзѝца

Тама̀ра
Тѝна
Тѝнка

Тихомѝра
Тодо̀рка
То̀тка
Трая̀на
Тренда̀филка
Троя̀на

Фа̀ни
Фида̀на

Хра̀бра
Христѝна

Ца̀нка
Цвѐта
Цвета̀на
Цветелѝна
Цѐна
Цѐнка
Цо̀нка

Щиля̀на

Ю лия

Яна
Яница
Янка
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. Имена на населени места в България

В приложението са включени имената на всички български градове, както и 
селищни названия, които съдържат някаква правоговорна особеност. Такива 
са напр. съставните названия, които много често съдържат и някоя регио-
нална (диалектна) изговорна особеност: Балка̀н махала̀, Бѐли брег, Бѐли бряг 
и Бял бряг, Бял ѝзвор, но Бъ̀лгарски изво̀р и под. (за улеснение на читателите 
за такива названия е посочена областта, в която се намират). С оглед на труд-
ностите при изписването на съставни (сложни) местни названия (разделно, 
слято или полуслято) в приложението е представена значителна част от тях.

А йтос
Алѐко
Алфата̀р
Алцѐк
Алекса̀ндър Стамбо-

лѝйски
А нгел войво̀да
А нгелов дол
Анто̀ново
Апрѝлци
А рдино
Арнау̀тино
Асѐновград
Ахело̀й
Ахто̀пол

Ба̀ба То̀нка
Ба̀бек (обл. Пловдивска)
Ба̀бинска река̀
Ба̀бяк (обл. Благоев-

градска)
Ба̀ева ливада
Ба̀кьово
Балка̀н махала̀
Балчѝк
Ба̀льовци (обл. Софий-

ска)

Ба̀лювица (обл. Мон-
танска)

Ба̀нкя
Ба̀нско
Баса̀рбово
Бата̀к
Ба̀тановци
Ба̀цова махала̀
Бездѐн
Безмѐр
Бел ка̀мен
Бѐла
Бѐла Ра̀да
Бѐлев Дол
Бѐлене
Бѐли брод
Бѐли брег (обл. Монтан-

ска)
Бѐли бряг (обл. Старо-

загорска)
Бѐли вир
Бѐли дол
Бѐли ѝзвор (обл. Вра-

чанска)
Бѐли И скър
Бѐли Лом
Бѐли О съм

Бѐли пласт
Белѝца
Бѐло полѐ (обл. Благоев-

градска)
Бѐлово
Белоградѐц
Белоградчѝк
Белодо̀л
Белозѐм
Белокопѝтово
Беломо̀рци
Беломъ̀жите
Белопо̀лци
Белопо̀ляне
Белопо̀пци
Белосла̀в
Бело̀тинци
Белчѝнски ба̀ни
Бельо̀во
Берко̀вица
Благо̀евград
Бла̀тска
Боа̀зът
Бо̀бов дол
Бо̀бошево
Бо̀гданов дол
Бо̀гьовци
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Божу̀рище
Бо̀звелийско
Бо̀зьово
Бо̀йчеви колѝби
Бойчѝновци
Боля̀рово
Боля̀рски ѝзвор
Бо̀ров дол
Бо̀рово
Бо̀тевград
Боя̀н Бо̀тево
Бра̀кьовци
Бра̀тя Даскало̀ви
Брацѝгово
Брѐгово
Брѐзник
Брѐзнишки ѝзвор
Брѐзов дол
Брѐзово
Брест
Бруса̀рци
Бръ̀шлен (обл. Русен-

ска)
Бръ̀шлян (обл. Бургас-

ка)
Бря̀говец (обл. Кърджа-

лийска)
Бря̀говица (обл. Велико-

търновска)
Бря̀гово
Бу̀кова поля̀на
Бурга̀с
Бу̀хово
Бу̀чин про̀ход
Бъ̀лгарово
Бъ̀лгарски изво̀р
Бъ̀лгарско Слѝвово
Бърда̀рски гера̀н
Бъ̀рза река̀
Бял бряг
Бял ѝзвор (обл. Кърджа-

лийска)
Бял кла̀денец
Бя̀ла
Бя̀ла вода̀
Бя̀ла пала̀нка

Бя̀ла поля̀на
Бя̀ла река̀
Бя̀ла Сла̀тина
Бя̀ла чѐрква
Бя̀лградѐц
Бя̀ло полѐ (обл. Старо-

загорска)

Ва̀рна
Васѝл Дру̀мев
Васѝл Лѐвски
Васѝлковска махала̀
Васѝльово
Велѝки Пресла̀в
Велѝко Тъ̀рново
Вѐлинград
Вельо̀во
Вѐлювци
Вѐтово
Вѐтрен дол
Вѝдин
Виногра̀д
Виногра̀дец
Висо̀ка могѝла
Висо̀ка поля̀на
Вѝшеград (обл. Кърджа-

лийска)
Вишо̀вград (обл. Вели-

котърновска)
Вла̀до Трѝчков
Во̀дни пад
Войво̀денец
Войво̀дино (обл. Вар-

ненска)
Войво̀диново (обл. Хас-

ковска)
Во̀йкова лъка̀
Волу̀як
Вонѐща вода̀
Вра̀ни кон
Вра̀ня стена̀
Вра̀тца (обл. Кюстен-

дилска)
Вра̀ца
Въ̀лков дол (обл. Габ-

ровска)

Въ̀лча поля̀на
Вълча̀ндол (обл. Смо-

лянска)
Въ̀лче полѐ
Вълчѐдръм
Въ̀лчи дол (обл. Варнен-

ска)
Въ̀лчитрън
Върбѝца
Въ̀ргов дол
Въ̀рли дол
Вършѐц

Га̀бров дол
Га̀брово
Гавраѝлово
Гаврѝл Гѐново
Га̀нев дол
Га̀ра Бов
Га̀ра Бя̀ла
Генера̀л Гѐшево
Генера̀л И нзово
Генера̀л Кантарджѝево
Генера̀л Кисело̀во
Генера̀л Ко̀лево
Генера̀л Марѝново
Генера̀л То̀доров
Генера̀л То̀шево
Гео̀рги Дамя̀ново
Гео̀рги До̀брево
Главѝница
Гло̀джево
Годѐч
Голѐм Цалѝм
Голѐма Ра̀ковица
Голѐма Фу̀ча
Голѐми Българѐни
Голѐми Ста̀нчовци
Голѐмо Ба̀бино
Голѐмо Бу̀чино
Голѐмо Ма̀лово
Голѐмо сѐло
Голя̀м Върбо̀вник
Голя̀м Девисѝл
Голя̀м Дервѐнт
Голя̀м дол
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Голя̀м ѝзвор
Голя̀м манастѝр
Голя̀м по̀ровец
Голя̀м чарда̀к
Го̀рен ю̀невец
Го̀рен чифлѝк
Го̀рна А рда
Го̀рна Бѐла рѐчка
Го̀рна Бешовѝца
Го̀рна Бѝркова
Го̀рна Брѐзница
Го̀рна Васѝлица
Го̀рна Верѐница
Го̀рна Вра̀бча
Го̀рна Лѝпница
Го̀рна Ма̀лина
Го̀рна Мѐлна
Го̀рна Оря̀ховица
Гороцвѐт
Го̀це Дѐлчев
Градѐжница (обл. Ло-

вешка)
Градѐшница (обл. Вра-

чанска)
Градъ̀т
Грама̀да
Граф Игна̀тиево
Гро̀здьово
Гро̀здьовци
Гръ̀блевци
Гръ̀лска падѝна
Гу̀рково
Гъ̀лъбово

Да̀скал Атана̀сово
Две могѝли
Две топо̀ли
Дебѐл дял
Дебелѐц
Дебѐли лак
Дебѐли рът
Дѐбръщица
Девесѝлово (обл. Кър-

джалийска)
Дѐвин

Девисѝлица (обл. Кър-
джалийска)

Дѐвня
Дѐлова махала̀
Дѐнница
Дервѝшка могѝла
Джѐбел
Дѝва Сла̀тина
Димѝтровград
Дѝмово
Длъ̀жка поля̀на
До̀бра поля̀на
До̀брева черѐша
До̀бри
До̀бри дол
До̀бри дял
Добрѝнище
До̀брич
Доброглѐд
Доброда̀н
Добросла̀вци
Доброста̀н
До̀ктор
До̀кьовци
До̀лен ю̀невец
Долѝще
До̀лна ба̀ня
До̀лна Бѐла рѐчка
До̀лна Бешовѝца
До̀лна Васѝлица
До̀лна Верѐница
До̀лна Вра̀бча
До̀лна Градѐшница
До̀лна Гращѝца
До̀лна Дика̀ня
До̀лна Митрополѝя
До̀лни Богро̀в
До̀лни Бошня̀к
До̀лни Дъбнѝк
До̀лни Корѝтен
До̀лни Лом
До̀лни Лу̀ковит
До̀лни чифлѝк
До̀лно Дря̀ново
До̀лно Лѐвски
До̀лно Но̀во сѐло

Долносѐлци
Долносла̀в
Доспа̀т
Доспѐй
Драга̀ш войво̀да
Драго̀ица
Драгома̀н
Драгомъ̀ж
Дра̀лфа
Дранда̀рите
Дрен (обл. Пернишка)
Дрено̀во (обл. Софий-

ска)
Дрента̀ (обл. Великотър-

новска)
Дръ̀мша
Дря̀ново
Дря̀нът
Дуванлѝи
Ду̀лово
Ду̀навци
Ду̀пница
Дура̀нкула̀к
Дъ̀бница
Дъбра̀ва
Дълбо̀к дол
Дълбо̀к ѝзвор
Дъ̀лги дел
Дългопо̀л
Дърма̀нци

Екзарх Антѝмово
Екзарх Йо̀сиф
Елѐна
Елѐнов дол
Елѝн Пелѝн
Ело̀вдол
Елхово
Ельово
Енев рът
Енина
Еньовче
Ерма река̀
Етрополѐ
Ефрѐйтор Бака̀лово
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Жѐдна
Желѐзна
Жѐлю войво̀да
Жѐравна

Забъ̀рдо
За̀вет
За̀йчино О реше
Замфѝрово
Зано̀ге
Заха̀ри Стоя̀ново
Звенимѝр
Згоригра̀д
Зелѐнигра̀д
Зѐмен (обл. Пернишка)
Зѐмлен (обл. Старо-

загорска)
Зѐтьово
Зѝмзелѐн
Злата̀рица
Зла̀ти войво̀да
Зла̀тирът
Зла̀титрап
Златѝца
Златѝя
Зла̀тна Па̀нега
Златогра̀д
Златокла̀с
Златолѝст
Зла̀топо̀ле
Златосѐл
Змѐйно

Ива̀йловград
Ива̀н Ва̀зово
Ива̀н Дѝмов
Ива̀н Шишма̀ново
Ива̀нива̀новци
Избеглѝи
Ила̀ков рът
Илѝювци
Илѝя Блъ̀сково
Инджѐ войво̀да
И скър
Исперѝх
Ихтима̀н

Ичера̀

Йерусалѝмово
Йоа̀ким Гру̀ево

Ка̀блешково
Кава̀рна
Казанлъ̀к
Каза̀шка река̀
Кайнарджа̀
Калайджѝево
Калайджѝи
Калѐйца
Ка̀лино
Калипѐтрово
Калѝтиново
Кало̀тина
Кало̀фер
Ка̀мен бряг
Ка̀мен връх
Ка̀мен дял
Ка̀мено
Каолѝново
Капита̀н Андрѐево
Капита̀н Димѝтриево
Капита̀н Пѐтко
Кара̀ Миха̀л
Кара̀исѐн
Кара̀н Върбо̀вка
Карда̀м
Ка̀рлово
Карноба̀т
Ка̀спичан
Катранджѝи
Кѐрмен
Килифа̀рево
Кисѝйците
Кисьо̀вци
Кѝтен
Кла̀дни дял
Клису̀ра
Клъ̀шка река̀
Кобѝлино
Кобѝляк
Ко̀зи рог
Ко̀зи дол

Козлоду̀й
Козма̀ Презвѝтер
Ко̀зяк
Койна̀ре
Ко̀лю Марѝново
Кондофрѐй
Ко̀нево (обл. Разградска, 

Шуменска, Кърджа-
лийска)

Ко̀ньовец
Ко̀ньовица
Ко̀ньово (обл. Сливен-

ска)
Ко̀няво (обл. Кюстен-

дилска)
Копрѝвщица
Копчелѝите
Корѝите
Ко̀ста Пѐрчево
Ко̀стена река̀
Ко̀стенец
Ко̀стинброд
Ко̀тел
Кочерѝново
Кра̀йна
Кра̀йни дол
Крайпо̀ле
Кра̀лев дол
Кра̀нево (обл. Добрич-

ка)
Кра̀ново (обл. Силист-

ренска)
Кра̀сен дол
Кремѐн (обл. Благоев-

градска)
Кремѐна (обл. Добрич-

ка)
Кремѐне (обл. Смолян-

ска)
Крѐсна
Криводо̀л
Кривоно̀с
Крѝчим
Кру̀мовград
Круша̀ре (обл. Сливен-

ска)





Приложение 2. Имена на населени места в България

Круша̀ри (обл. Добрич-
ка)

Кру̀шев дол
Кру̀шево (обл. Благоев-

градска)
Кру̀шово (обл. Бургас-

ка)
Крушола̀к
Кръкожа̀бене
Кубра̀т
Ку̀зьово
Ку̀ла
Ку̀лата
Ку̀ртово Кона̀ре
Къ̀рджали
Кюстендѝл

Лака̀тник
Лѐва река̀
Лѐвски
Лесидрѐн
Леско̀вдол
Лѐсковец
Лѐтница
Лѐшко пресо̀и
Лѝлеково
Лѝляк (обл. Търговищ-

ка)
Лѝляч (обл. Кюстендил-

ска)
Лѝси връх
Ло̀веч
Ловнѝдол
Логода̀ж
Ло̀зница
Лом Черко̀вна
Лом
Ло̀пушна (обл. Варнен-

ска)
Ло̀пушня (обл. Софий-

ска)
Лу̀ковит
Лъ̀ки
Лю̀бен Каравѐлово
Любѝмец
Лю̀ляк

Лю̀тиброд
Лю̀тидол
Ля̀ва река̀

Магарджѝца
Мада̀н
Майо̀р Узу̀ново
Ма̀ла цъ̀рква
Ма̀ли Върбо̀вник
Ма̀ли Дрѐновец
Ма̀ли ѝзвор
Ма̀ли И скър
Ма̀лко Бря̀гово
Ма̀лко Тъ̀рново
Ма̀лко Цъ̀рквище
Ма̀ло Кона̀ре
Малоградѐц
Маломѝр
Маломѝрово
Малора̀д
Медко̀вец
Мѐздра
Меричлѐри
Мѝзия
Мѝлковци (обл. Габров-

ска)
Мѝлкьовци (обл. Пер-

нишка)
Мо̀мин сбор
Момчѝлград
Момчѝловци
Монта̀на
Мочу̀ре
Мусо̀мища
Мъглѝж
Мърводо̀л

На̀йден Гѐрово
Недѐлино
Нѐофит Бо̀звелиево
Несѐбър
Нико̀ла Ко̀злево
Никола̀ево
Нико̀пол
Но̀ва Заго̀ра
Но̀вград

Но̀ви И скър
Но̀ви паза̀р

Обзо̀р
Обро̀чище (обл. Доб-

ричка)
Обру̀чище (обл. Старо-

загорска)
О дърне
Око̀лиите
Омурта̀г
Опака̀
Опицвѐт
Оря̀хово
Отѐц Кѝрилово
Отѐц Паѝсиево
О чиндол

Па̀вел ба̀ня
Павликѐни
Па̀зарджик
Панагю̀рище
Панайо̀т Во̀лово
Панайо̀т Хѝтово
Патриа̀рх Евтѝмово
Пенко̀вци (обл. Габров-

ска)
Пенкьо̀вци (обл. Пер-

нишка)
Пѐрник
Пет кла̀денци
Пѐтко Каравѐлово
Пѐтко Славѐйков
Пѐтрич
Петъ̀рч
Пѐщера
Пирдо̀п
Пѝсарево (обл. Велико-

търновска)
Пѝсарово (обл. Плевен-

ска)
Пла̀чидол
Пла̀чковци
Плѐвен
Плѝска
Пло̀вдив
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По̀двръх
Полко̀вник Дя̀ково
Полко̀вник Желя̀зово
Полко̀вник Ива̀ново
Полко̀вник Ламбрѝново
Полко̀вник Мѝнково
Полко̀вник Са̀вово
Полко̀вник Свеща̀рово
Полко̀вник Серафѝмово
Полко̀вник Тасла̀ково
Полко̀вник Чола̀ково
По̀лски Тръмбѐш
Помо̀рие
По̀пгѐргевци
По̀пгриго̀рово
По̀пово
По̀пра̀йковци
По̀пруса̀ново
По̀пру̀севци
По̀рдим
Пору̀чик Кърджѝево
Пору̀чик Чу̀нчево
Поцъ̀рненци
Пра̀вец
Пресла̀в
Примо̀рско
Прова̀дия
Профѐсор Злата̀рски
Профѐсор Ишѝрково
Първома̀й
Пържѝграх

Ра̀динград
Ра̀дко Димитрѝево
Ра̀днево
Ра̀домир
Ра̀зград
Разло̀г
Ракѝтово
Рако̀вски
Ра̀ни лист
Ра̀ни луг
Рѝбен дол
Рѝла
Ро̀ман
Ру̀се

Ръ̀жево Кона̀ре

Са̀дово
Са̀моков
Самуѝл
Сан Стефа̀но
Санда̀нски
Сапарѐва ба̀ня
Сато̀вча
Сватба̀ре
Свѝленград
Свищо̀в
Сво̀ге
Севлѝево
Седѐфче
Сѐйдол
Септѐмври
Сѐслав
Силѝстра
Симео̀новград
Симитлѝ
Сѝни вир
Сѝни връх
Сѝни рид
Сѝньо Ка̀мене
Славѐйно
Славя̀ново
Слѝвен
Слѝвница
Смо̀лян
Смя̀дово
Созо̀пол
Солища̀ (обл. Смолян-

ска)
Солѝще (обл. Кърджа-

лийска)
Со̀мовит
Со̀пот
Со̀фия
Средѐц
Срѐдни рът
Стамболѝйски
Ста̀ра Заго̀ра
Стѐжерово
Стѐнско
Сто̀ил войво̀да

Сто̀лът
Стоя̀н Заѝмово
Стоя̀н Михайло̀вски
Стра̀жица
Стра̀нджа
Страхѝл войво̀да
Стрѐлча
Стъ̀рмен
Стъ̀рна река̀
Суво̀рово
Сунгурла̀ре
Су̀хиндол
Съединѐние
Ся̀ново

Твърдѝца
Тѐрвел
Терзѝите
Тѐтевен
То̀дор Иконо̀мово
То̀нско да̀бе
Топо̀ловград
Торбалъ̀жите
Трѐкляно
Три кла̀денци
Трѝводици
Трѝград
Трилѝстник
Троя̀н
Трън
Тръстенѝк
Тря̀вна
Ту̀тракан
Тъ̀нки рът
Тъпчилѐщово
Търго̀вище
Търна̀ва
Търна̀к
Тъ̀рнене (обл. Плевен-

ска)
Търнѝчене
Търновла̀г
Търнослѝвка
Тъ̀рняне (обл. Видин-

ска)
Търъ̀н (обл. Смолянска)
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Тя̀нево

Угърчѝн

Фелдфѐбел Дя̀нково
Фѝлип То̀тево

Хаджидимѝтрово
Хаджидѝмово
Хан Аспару̀хово
Ха̀рманли
Ха̀сково
Хиса̀р (обл. Кърджалий-

ска)
Хиса̀ря (обл. Пловдив-

ска)
Хрѝсто Да̀ново
Хрѝсто Мѝлево

Ца̀ни Гѝнчево
Цар Калоя̀н
Цар Пѐтрово
Цар Симео̀ново
Цар Шишма̀ново

Ца̀рев брод
Ца̀рев дол
Ца̀рево
Царимѝр
Цървѐна я̀бълка
Цървѐндол

Челопѐк (обл. Врачан-
ска)

Челопѐч (обл. Софий-
ска)

Чепела̀ре
Червѐн брег (обл. Кюс-

тендилска)
Червѐн бряг (обл. Пле-

венска)
Чѐрни бряг
Чѐрни Вит
Черновръ̀х
Черного̀р
Черногра̀д
Чернодъ̀б
Чернолѝк
Чѝпровци

Чирпа̀н
Чуйпетльо̀во
Чуковѐзер
Чупрѐне

Ша̀бла
Шива̀чево
Шѝпка
Шѝпок (обл. Кърджа-

лийска)
Шѝпот (обл. Видинска)
Шѝпочане (обл. Софий-

ска)
Шѝпочано (обл. Кюстен-

дилска)
Широ̀ки дол
Шу̀мен

Ябланица
Язда̀ч (обл. Старозагор-

ска)
Яким Гру̀ево
Якору̀да
Ямбол
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. Имена на физикогеографски
обекти в България

Авра̀мова седловина̀
А вренско пла̀то
Айдемѝрска низина̀
А йтоско полѐ
Алепу̀
Арбана̀шко пла̀то
А рда
Арку̀тино
Атана̀совско ѐзеро
А тия

Ба̀бин нос
Ба̀нски Суходо̀л
Бата̀шка планина̀
Бата̀шки Снѐжник
Ба̀товска река̀
Ба̀юви ду̀пки
Бѐбреш
Безбо̀г
Бела̀сица
Бѐли Вит
Бѐли И скър
Бѐли О съм
Белоградчѝшки про̀ход
Белоградчѝшки скалѝ
Беломо̀рие
Белосла̀вско ѐзеро
Бо̀гдан
Боджѐрица
Бо̀тев
Бо̀тевградско полѐ
Бо̀тевградски про̀ход
Боя̀нски водопа̀д
Брата̀н
Братѝя
Брѐзнишка котловина̀
Брѝчибор

Бу̀злуджа
Буная̀
Бурга̀ска низина̀
Бурга̀ски за̀лив
Бурга̀ско ѐзеро
Бъ̀лгарка
Бъ̀ндеришки езера̀
Бързѝя
Бя̀ла Мѐста

Вакарѐлска планина̀
Валя̀вишки езера̀
Ва̀рненски за̀лив
Васила̀шки езера̀
Ва̀я
Вѐлбъждки про̀ход
Велѐка
Веренѝшко бъ̀рдо
Верѝла
Веслѐц
Видѝма
Вѝдинска низина̀
Вискя̀р
Вит
Вѝтоша
Вѝхрен (връх)
Вѝшеград (връх)
Влада̀йска река̀
Влада̀йска седловина̀
Влахѝнски езера̀
Връ̀шка чу̀ка
Върбѝшки про̀ход
Въ̀ча

Гѐрлово
Гла̀зне
Голѐш

Голя̀м Перелѝк
Голя̀м Персѐнк
Го̀ло Бъ̀рдо
Голя̀м рѐзен
Горнотракѝйска низина̀
Го̀цев връх
Гра̀ово
Гребенѐц

Дѐветашко пла̀то
Дѐвненска низина̀
Демя̀ница
Дервѐнтски възви-

шѐния
Джѐрман
До̀бруджа
Долноба̀нско-Ко̀сте-

нецко полѐ
Доспа̀т
Доспа̀тска котловина̀
Драгалѐвска река̀
Драговѝщица
Дря̀новска река̀
Ду̀навска равнина̀
Дура̀нкулашко ѐзеро
Дъбра̀ш
Дървенѝшка река̀
Дя̀волска река̀

Еледжѝк
Елѐно-Твърдѝшка пла-

нина̀
Елѐнска котловина̀
Елховско полѐ
Емине
Еминска планина̀
Ерма
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Етропо̀лска котловина̀

Жера̀вица
Жъ̀лти дял

Зава̀лска планина̀
Завра̀чица
За̀падна Ста̀ра планина̀
За̀падни Родо̀пи
Звездѐц
Зѐменски про̀лом
Златѝшки про̀ход
Златѝшко полѐ
Зла̀тна Па̀нега
Зла̀тните мосто̀ве
Змѝйски о̀стров

И бърско бѝло
И зточна Ста̀ра планина̀
Илѝйна река̀
И льов връх
И зточни Родо̀пи
Искрѐцка река̀
И скър
И скърски про̀лом
Ихтима̀нска Срѐдна 

гора̀
Ихтима̀нско полѐ

Йо̀лковица

Кадѝица
Казанлъ̀шка котловина̀
Калиа̀кра
Ка̀мен дел
Ка̀меница
Ка̀мчийска планина̀
Ка̀мчия
Канара̀та
Ка̀рловска котловина̀
Карноба̀тско-А йтоска 

планина̀
Карноба̀тско полѐ
Кѝтка
Клепту̀за
Клису̀рска седловина̀

Кобѝлино бра̀нище
Кожу̀х
Козлоду̀йска низина̀
Ко̀зница
Ком
Ко̀нчето
Ко̀нявска планина̀
Ко̀стенецки водопа̀д
Ко̀тленска планина̀
Ко̀тленски про̀ход
Ко̀тленско-Върбѝшки 

про̀ход
Крѐсненска клису̀ра
Крѝва река̀
Купѐните
Ку̀тело
Кюстендѝлско полѐ

Лѐбница
Лѐвски (връх)
Лѐденото ѐзеро
Лѐви И скър
Лесно̀вска река̀
Лѝса планина̀
Лисѐц
Ло̀зенска планина̀
Лом
Лонго̀за
Лу̀да Ка̀мчия
Лу̀да река̀
Лу̀да Яна
Лудого̀рие
Лудого̀рско пла̀то
Люба̀ш
Лю̀лин

Магу̀рата (Рабѝшка 
пещера̀)

Мазала̀т
Мака̀за
Ма̀ла планина̀
Ма̀лешевска планина̀
Ма̀лка Сю̀ткя
Ма̀лък И скър
Ма̀лък рѐзен (връх)
Мальо̀вица

Манастѝрски възви-
шѐния

Ма̀ндренско ѐзеро
Марѝца
Ма̀слен нос
Ма̀тор планина̀
Ма̀ркови кла̀денци
Мѐдни рид
Мѐста
Мѐчи връх
Миджу̀р
Мѝлеви скалѝ
Мѝлевска планина̀
Мѝлин ка̀мък
Мо̀мин двор
Мо̀мина клису̀ра
Мочу̀рица
Мурга̀ш
Мусала̀
Мусалѐнски езера̀
Мъгленѝк
Мътѝвир (река)

Недѐлина река̀
Несѐбърски за̀лив
Несѐбърски полуо̀стров

Овча̀рица (река)
О вчо полѐ
Ого̀ста
Огра̀жден
Огра̀жденец (връх)
Око̀лчица (връх)
Орелѐк
Орло̀вец (Джа̀но)
Осого̀во
О съм

Пампо̀рово
Па̀зарджишко-Пло̀в-

дивско полѐ
Панагю̀рска котловина̀
Панагю̀рска Лу̀да Яна
Панѝчище
Панчарѐвско ѐзеро
Парѝлска седловина̀
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Пѐрнишка котловина̀
Петроха̀н
Пѝрин
Пѝринска Бѝстрица
Пия̀нец
Пла̀на
Пло̀вдивско полѐ
Побѝтите ка̀мъни
Подго̀рие
Поморѝйски полу-

о̀стров
Поморѝйско ѐзеро
Поно̀р планина̀
По̀пино-Га̀рванска 

низина̀
Попо̀ва ка̀па
Попо̀во ѐзеро
Прѐдбалкан
Прева̀ла
Предѐла
Пресло̀н
Провадѝйска река̀
Пръска̀лото

Рабѝшка могѝла
Рабѝшка пещера̀ 

(Магу̀рата)
Рабѝшкото ѐзеро
Радомѝр (връх)
Разло̀жка котловина̀
Резньо̀вете (върховете 

Голя̀м и Ма̀лък рѐзен)
Рѐзовска река̀
Ржа̀на
Риба̀ришки про̀ход
Рѝла
Рѝлска река̀
Рѝло-Родо̀пски масѝв
Рѝтлите
Рѝшки про̀ход
Родо̀пи
Ро̀жен
Ро̀зова долина̀
Ропота̀мо
Росѝца (река)
Ру̀ен

Руй планина̀
Ру̀сенски Лом (река)

Сазлѝйка
Сака̀р
Са̀моковско полѐ
Самуѝловски височинѝ
Санда̀нска Бѝстрица
Санда̀нско-Пѐтричко 

полѐ
Света̀ Анастасѝя (ост-

ров)
Светѝ Ива̀н (остров)
Светиилѝйски възви-

шѐния
Свѐщник (връх)
Свищо̀вско-Бѐленска 

низина̀
Сѝните ка̀мъни
Скака̀вици (Голя̀ма и 

Ма̀лка Скака̀вица)
Ска̀кля
Скопа̀рник
Славя̀нка
Сла̀нник
Слѝвенска котловина̀
Слѝвенска планина̀
Смо̀лянски езера̀
Смрадлѝвото ѐзеро
Созо̀полски полуо̀стров
Софѝйско полѐ
Срѐбърна
Средѐцка река̀
Срѐдна гора̀
Срѐдна Ста̀ра планина̀
Средного̀рие
Ста̀ра планина̀
Ста̀ра река̀
Старозаго̀рско полѐ
Стѝдовска планина̀
Стомопло̀
Стра̀жа
Стра̀лджанско пла̀то
Стра̀нджа
Стрѐлчанска Лу̀да Яна
Стру̀ма

Струмѐшница
Същѝнска Срѐдна гора̀
Съ̀рнена гора̀
Сюютлѝйка

Тау̀клима̀н
Твърдѝшка планина̀
Твърдѝшки про̀ход
Твърдѝшко полѐ
Тѐмното ѐзеро
Тѝмок
Тѝча
Тодо̀рини ку̀кли (връх)
Топо̀лница
Топо̀ловски про̀ход
Трапѐзица
Трѐвненска планина̀
Тригра̀дска река̀
Тригра̀дско ждрело̀
Троя̀нски про̀ход
Тръ̀нска котловина̀
Ту̀злата
Ту̀мба (връх)
Ту̀нджа
Тъ̀жа (река)
Тъмръ̀ш

Урвич
Урдини езера̀

Факѝйска река̀
Фра̀нгенско пла̀то

Хаджѝйска река̀
Ха̀рманлийска река̀
Хасекѝята
Ха̀сковска река̀
Хво̀йненска котловина̀
Хисарлъ̀ка

Ца̀ревец
Царѝчина (рид)
Цѝбрица
Цѝганско гра̀дище 

(връх)





Приложение 3. Имена на физикогеографски обекти в България

Чепела̀рска река̀
Чѐпино
Чѐпинска котловина̀
Чѐпинска река̀
Чѐпън
Чѐрна поля̀на (връх)
Черна̀тица
Чѐрни връх
Чѐрни И скър
Чѐрни Лом
Чѐрни О съм

Чѐрно морѐ
Чеч
Чу̀дните мосто̀ве (Ер 

Кюпрѝя)

Ша̀бленско ѐзеро
Шѝпка
Шѝпченски про̀ход
Ширенѐйка (Ширинѐй) 

(река)

Широколъ̀шки Снѐж-
ник

Шу̀менско пла̀то
Шумна̀тица

Ю ндола

Ястребец (връх)
Яденица
Ямболско полѐ
Янтра
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. Названия на държавите в света,
техните столици и парични единици

Австра̀лия Канбѐра австралѝйски до̀лар AUD
А встрия Виѐна ѐвро (до .. г. ав-

стрѝйски шѝлинг — ATS)
EUR

Азѐрбайджан Баку̀ мана̀т AZM
Алба̀ния Тира̀на лек ALL
Алжѝр Алжѝр алжѝрски дѝнар DZD
Анго̀ла Луа̀нда но̀ва ква̀нза AON
Андо̀ра Андо̀ра ла Вѐля ѐвро EUR
Антѝгуа и Барбу̀да Сент Джон източнокарѝбски до̀лар XCD
Аржентѝна Буѐнос Айрес аржентѝнско пѐсо ARS
Армѐния Ерева̀н драм ARD
Афганиста̀н Кабу̀л афга̀н AFA
Ба̀нгладеш Да̀ка та̀ка BSD
Барбѐйдос Брѝджтаун барбѐйдоски до̀лар BBD
Баха̀ми Наса̀у баха̀мски до̀лар BSD
Бахрѐйн Ма̀нама бахрѐйнски до̀лар BHD
Белару̀с Минск белару̀ска ру̀бла BYB
Бѐлгия Брю̀ксел ѐвро (до .. г. бел-

гѝйски франк — BEF)
EUR

Белѝйз (бивш Бри-
та̀нски Хондура̀с)

Белмопа̀н белѝйзки до̀лар BZD

Бенѝн (бивш Дахо̀-
мей)

Котону̀ франк CFA

Бѝрма (вж. Мианма̀р) XOF
Болѝвия Ла Пас/Су̀кре боливиа̀но BOB
Бо̀сна и Херцего̀вина Сара̀ево бо̀сненски дѝнар BAD
Ботсуа̀на Габоро̀не пу̀ла BWP
Бразѝлия Бразѝлия бразѝлски реа̀л BRL
Брунѐй Банда̀р Серѝ 

Бегава̀н
брунѐйски до̀лар BND

Буркѝна Фа̀со Уагаду̀гу CFA-франк XOF
Буру̀нди Буджумбу̀ра бурундѝйски франк BIF
Бута̀н Тхѝмпху нгултру̀м BTN
Бълга̀рия Со̀фия лев BGL
Вануа̀ту Порт Вѝла ва̀ту VUV
Ватика̀н Ватика̀н ватика̀нска лѝра
Великобрита̀ния Ло̀ндон брита̀нска лѝра/па̀унд GBP
Венесуѐла Кара̀кас болѝвар VEB
Виетна̀м Хано̀й донг VND
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Габо̀н Лѝбервил CFA-франк XOF
Га̀мбия Банджу̀л да̀ласи GMB
Га̀на А кра сѐди GHC
Гая̀на Джо̀рджтаун гая̀нски до̀лар GYD
Гватема̀ла Гватема̀ла кеца̀л GTQ
Гвинѐя Конакрѝ гвинѐйски франк GNF
Гвинѐя Биса̀у Биса̀у пѐсо на Гвинѐя Биса̀у GWP
Герма̀ния Берлѝн ѐвро (до .. г. гер-

ма̀нска ма̀рка — DEM)
EUR

Грена̀да Сейнт Джордж източнокарѝбски до̀лар XCD
Гру̀зия Тбилѝси ла̀ри GEL
Гъ̀рция Атѝна ѐвро (до .. г. гръ̀цка 

дра̀хма — GRD)
EUR

Да̀ния Ко̀пенхаген ѐвро (до .. г. да̀тска 
кро̀на — DKK)

EUR

Джибу̀ти Джибу̀ти джибу̀тски франк DYF/GWP
Доминѝка Ро̀зо източнокарѝбски до̀лар XCD
Доминика̀нска ре-

пу̀блика
Са̀нто Домѝнго доминика̀нско песо DOP

Егѝпет Ка̀йро егѝпетска лѝра EGP
Ел Салвадо̀р Сан Салвадо̀р салвадо̀рски коло̀н SVC
Еквадо̀р Кѝто су̀кре ECS
Екваториа̀лна Гвинѐя Мала̀бо CFA-франк XOF
Еритрѐя Асма̀ра в обращ. ща̀тски до̀лар USD
Есто̀ния Та̀лин есто̀нска кро̀на EEK
Етио̀пия Адѝс Абѐба бир ETB
Заѝр вж. Ко̀нго, (Демократѝчна репу̀блика Ко̀нго)
За̀мбия Луса̀ка куа̀ча ZMK
За̀падна Саха̀ра Ал Аю̀н западносаха̀рска песѐта
За̀падни Самоа̀ Апѝя та̀ла WST
Зимба̀бве Хара̀ре зимбабвѝйски до̀лар ZWD
Израѐл Тел Авѝв шѐкел ILS
И ндия Дѐлхи индѝйска ру̀пия INR
Индонѐзия Джака̀рта индонезѝйска ру̀пия IDR
Ира̀к Багда̀д ира̀кски дѝнар IQD
Ира̀н Техера̀н ира̀нски риа̀л IRR
Ирла̀ндия Дъ̀блин ѐвро (до .. г. ирла̀нд-

ска лѝра — IEP)
EUR

Исла̀ндия Рѐйкявик исла̀ндска кро̀на ISK
Испа̀ния Мадрѝд ѐвро (до .. г. испа̀нска 

песѐта — ESP)
EUR

Ита̀лия Рим ѐвро (до .. г. италиа̀н-
ска лѝра — ITL)

EUR

Йѐмен Са̀на йѐменски риа̀л YER
Йорда̀ния Ама̀н йорда̀нски дѝнар JOD
Ка̀бо Вѐрде Пра̀я еску̀до на Ка̀бо Вѐрде CVE
Казахста̀н Аста̀на тѐнге KZT
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Кайма̀нови о̀строви Джо̀рджтаун до̀лар на Кайма̀новите 
о̀строви

KYD

Камбо̀джа Пном Пен риѐл KHR
Камеру̀н Яундѐ CFA-франк XOF
Кана̀да Ота̀ва кана̀дски до̀лар CAD
Ката̀р До̀ха ката̀рски риа̀л QAR
Кѐния Найро̀би кенѝйски шѝлинг KES
Кѝпър Нико̀зия кѝпърска лѝра CYP
Киргизста̀н Бишкѐк киргѝзки сом KGS
Кириба̀ти Тара̀уа/Байрѝки австралѝйски до̀лар AUD
Кита̀й Пекѝн юа̀н CNY
Колу̀мбия Богота̀ колумбѝйско пѐсо COP
Комо̀ри Моро̀ни комо̀рски франк KMF
Ко̀нго, Демократѝчна 

репу̀блика Ко̀нго
Кинша̀са зайрѐ ZNR

Ко̀нго, Репу̀блика 
Ко̀нго

Бразавѝл CFA-франк XOF

Корѐя, КНДР Пхеня̀н севернокорѐйски вон KRW
Корѐя, Репу̀блика 

Корѐя
Сеу̀л корѐйски вон KRW

Ко̀ста Рѝка Сан Хосѐ костарика̀нски коло̀н CRC
Кот д’Ивоа̀р Ямуску̀ро CFA-франк XOF
Ку̀ба Хава̀на кубѝнско пѐсо CUP
Кувѐйт Кувѐйт кувѐйтски дѝнар KGS
Ла̀ос Виентя̀н кип LAK
Ла̀твия Рѝга лат LVL
Лесо̀то Масеру̀ ло̀ти, мн.: мало̀ти LSL
Либѐрия Монро̀вия либерѝйски до̀лар LRD
Лѝбия Трѝполи либѝйски дѝнар LYD
Лива̀н Бейру̀т лива̀нска лѝра LBP
Лѝтва Вѝлнюс лѝтас, мн.: лѝтаси LTL
Лѝхтенщайн Ваду̀ц в обращ.: швейц. франк
Лю̀ксембург Лю̀ксембург ѐвро (до .. г. лю̀ксем-

бургски франк — LUF)
EUR

Маврита̀ния Нуа̀кшот оу̀гия MRO
Маврѝций Порт Лу̀ис маврицѝйска ру̀пия MUR
Мадагаска̀р Антананарѝво мадагаска̀рски франк MGF
Македо̀ния Ско̀пие дѐнар MKD
Мала̀ви Лило̀нгуе куа̀ча MWK
Мала̀йзия Куа̀ла Лумпу̀р рингѝт MYR
Малдѝви Ма̀ле руфѝя MVR
Ма̀ли Бама̀ко CFA-франк XOF
Ма̀лта Ла Валѐта малтѝйска лѝра MTL
Маро̀ко Раба̀т марока̀нски дирха̀м MAD
Мѐксико Мѐксико но̀во пѐсо MXN
Мианма̀р Янгу̀н киа̀т MMK
Мозамбѝк Мапу̀ту метика̀л, мн.: метика̀ис MZM
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Молдо̀ва Кишинѐу лѐу MDL
Мона̀ко Мона̀ко ѐвро (до .. г. френски 

франк — FRF)
EUR

Монго̀лия Ула̀н Ба̀тор ту̀грик MNT
Намѝбия Уѝндхоек намибѝйски до̀лар MAD
Непа̀л Катманду̀ непа̀лска ру̀пия NPR
Нѝгер Ниамѐй CFA-франк
Нигѐрия Ла̀гос на̀йра NGN
Нидерла̀ндия А мстердам ѐвро (до .. г. нидер-

ла̀ндски гу̀лден — NLG)
EUR

Никара̀гуа Мана̀гуа ко̀рдоба NIC
Но̀ва Зела̀ндия Уѐлингтън новозела̀ндски до̀лар NZD
Норвѐгия О сло норвѐжка кро̀на NOK
Обединѐни ара̀бски 

емѝрства (ОАЕ)
Абу̀ Дабѝ дирха̀м на ОАЕ AED

Ома̀н Маска̀т ома̀нски риа̀л OMR
Пакиста̀н Исла̀мабад пакиста̀нска ру̀пия PKR
Пана̀ма Пана̀ма балбо̀а PAB
Па̀пуа-Но̀ва Гвинѐя Порт Мо̀рсби кѝна PGK
Парагва̀й Асунсио̀н гуаранѝ PYG
Перу̀ Лѝма сол PES
По̀лша Варша̀ва зло̀та PLZ
Португа̀лия Лисабо̀н ѐвро (до .. г. порту-

га̀лско еску̀до —PTE)
EUR

Руа̀нда Кига̀ли руандѝйски франк RWF
Румъ̀ния Букурѐщ лѐя ROL
Русѝя Москва̀ ру̀ска ру̀бла RUR
Сан Марѝно Сан Марѝно ѐвро (до .. г. италиа̀н-

ска лѝра —ITL)
EUR

Са̀о Томѐ и Принсѝпи Са̀о Томѐ до̀бра STD
Саудѝтска Ара̀бия Рия̀д саудѝтски риа̀л SAR
Сейнт Вѝнсент и Гре-

надѝни
Кѝнгстаун източнокарѝбски до̀лар XOF

Сейнт Кристо̀фър и 
Нѐйвис

Ба̀стер източнокарѝбски до̀лар XOF

Сейнт Лусѝя Ка̀стрийс източнокарѝбски до̀лар XOF
Сейшѐли Викто̀рия сейшѐлска ру̀пия SCR
Сенега̀л Дака̀р CFA-франк XOF
Сиѐра Лео̀не Фрѝйтаун лео̀не SLL
Сингапу̀р Сингапу̀р сингапу̀рски до̀лар SGD
Сѝрия Дама̀ск сирѝйска лѝра SYP
Слова̀кия Бра̀тислава слова̀шка кро̀на SKK
Словѐния Любля̀на то̀лар SIT
Соломо̀нови о̀строви Хониа̀ра до̀лар на Соломо̀новите 

о̀строви
SBD

Сома̀лия Могадѝшу сомалѝйски шѝлинг SOS
Сва̀зиленд Мбаба̀не лилангѐни; мн.: емалангѐни SZL
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Суда̀н Харту̀м суда̀нска лѝра SDP
Сурина̀м Парамарѝбо гѝлдер SRG
САЩ Ва̀шингтон ща̀тски до̀лар USD
Таджикиста̀н Душанбѐ ру̀ска ру̀бла RUR
Тайла̀нд Банко̀к бат THB
Танза̀ния Дар ес Сала̀м танзанѝйски шѝлинг TZS
То̀го Ломѐ CFA-франк XOF
То̀нга Нукуало̀фа пая̀нга TOP
Тринида̀д и Тоба̀го Порт ъв Спейн до̀лар на Тринида̀д и Тоба̀го TTD
Ту̀нис Ту̀нис тунизѝйски дѝнар TND
Туркмениста̀н Ашхаба̀д мана̀т TMM
Ту̀рция А нкара ту̀рска лѝра TRL
Уга̀нда Кампа̀ла угандѝйски шѝлинг UGX
Узбекиста̀н Ташкѐнт сум UZS
Укра̀йна Кѝев хрѝвна
Унга̀рия Бу̀дапеща фо̀ринт HUF
Уругва̀й Монтевидѐо уругва̀йско пѐсо UYU
Фѝджи Су̀ва фиджѝйски до̀лар FJD
Филипѝни Манѝла филипѝнско пѐсо PHP
Финла̀ндия Хѐлзинки ѐвро (до .. г. фин-

ла̀ндска ма̀рка — FIN)
EUR

Фра̀нция Парѝж ѐвро (до .. г. френски 
франк — FRF)

EUR

Хаѝти По̀рт-о-Пренс гу̀рде HTG
Хондура̀с Тегусига̀лпа лемпѝра HNL
Хърва̀тско За̀греб ку̀на HRK
Центра̀лноафрика̀н-

ска репу̀блика
Ба̀нги CFA-франк XOF

Чад Нджамѐна CFA-франк XOF
Чѐхия Пра̀га чѐшка кро̀на CSK
Чѝли Сантя̀го чилѝйско пѐсо CLP
Швейца̀рия Берн швейца̀рски франк CHF
Швѐция Сто̀кхолм швѐдска кро̀на SEK
Шри Ла̀нка Коло̀мбо шриланкѝйска ру̀пия LKR
Югосла̀вия Бѐлград югосла̀вски дѝнар YUN

жна А фрика
Прето̀рия ранд ZAP

Яма̀йка Кѝнгстън яма̀йски до̀лар JMD
Япо̀ния То̀кио йѐна JPY
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. Небългарски географски имена,
названия на градове и  забележителности

 Географски обекти

Абисѝнско пла̀то (Ети-
о̀пска планѝнска земя̀)

Адѐнски за̀лив
Адриатѝческо морѐ
А зия
Аквита̀ния
Аконка̀гуа
Алеу̀тски о̀строви
Алѐчки лѐдник
А лпи
Алта̀й
Аля̀ска
Амазо̀нка
Амѐрика
Америка̀нски (Кана̀дс-

ки) арктѝчен архипела̀г
Амударя̀
Аму̀ндсеново морѐ
Аму̀р
Анадо̀ла
Ангара̀
Андалусѝя
А нди
Антарктѝда
Анта̀рктика
Антѝлски о̀строви
Апала̀чи
Апенѝни
Апенѝнски полуо̀стров
Ара̀бска пустѝня
Ара̀бски полуо̀стров

Ара̀лско морѐ
Арара̀т
Ардѐни
Арка̀дия
А рктика
А рно
Асту̀рия
Атака̀ма
Атака̀мска падина̀
Атлантѝчески океа̀н
Атла̀с
Ато̀н
А фрика
Ба̀белмандебски про̀ток
Бава̀рия
Байка̀л
Ба̀латон
Балеа̀рски о̀строви
Ба̀ли
Балка̀нски полуо̀стров
Балтѝйско морѐ
Бана̀т
Ба̀ренцово морѐ
Ба̀ския (Страна̀ на ба̀с-

ките, Еуска̀ди)
Ба̀финова земя̀
Баха̀мски о̀строви
Бенга̀лски за̀лив
Бѐрингов про̀ток
Берму̀дски о̀строви
Бесара̀бия

Биска̀йски за̀лив
Блѝзкият ѝзток
Бо̀денско ѐзеро
Боливѝйско пла̀то
Борнѐо (Калиманта̀н)
Бо̀сфор
Ботанѝчески за̀лив
Брахмапу̀тра
Брета̀н
Брита̀нски о̀строви
Бургу̀ндия
Бя̀ло морѐ (Егѐйско 

морѐ)
Ва̀рдар
Везу̀вий
Викто̀рия
Вирджѝнски о̀строви
Вѝсла
Вогѐзи
Войво̀дина
Во̀лга
Во̀лта
Вълта̀ва
Въ̀трешно Япо̀нско 

морѐ
Гала̀пагос
Галѝполи
Галѝсия
Ганг
Гаро̀на
Гвиа̀на
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Гвинѐйски за̀лив
Генуѐзки за̀лив
Гибралта̀рски про̀ток
Гѝза
Го̀би
Голѐмият бариѐрен риф
Голя̀мо мѐче ѐзеро
Горчѝвото ѐзеро
Гренла̀ндия
Грѝнуич (Грѝнич)
Гуадалаха̀ра
Гуадалу̀па
Гъ̀лфстрийм
Далѐчният ѝзток
Далматѝнски о̀строви
Дарданѐли
Двѝна
Дѝнарски планинѝ
Днѐпър
Днѐстър
Добра̀ надѐжда
До̀йранско ѐзеро
Дон
Дра̀ва
Дрѝна
Ду̀нав
Евбѐя
Еверест
Евро̀па
Егѐйско морѐ (Бя̀ло 

морѐ)
Елба
Елбрус
Енисѐй
Епѝр
Етио̀пска планѝнска зе-

мя̀ (Абисѝнско пла̀то)
Етна
Ефра̀т
Желѐзни врата̀
Женѐвско ѐзеро
Жиро̀нда
Жъ̀лта река̀ (Хуанхъ̀)
Жъ̀лто морѐ (Хуа̀нхай)
Закавка̀зие
Замбѐзи

Занзиба̀р
За̀падна Саха̀ра
За̀падносибѝрска рав-

нина̀
Зла̀тни врата̀
Зо̀ндска падина̀
Зо̀ндски о̀строви
Иберѝйски полуо̀стров 

(Пиренѐйски полуо̀ст-
ров)

И глен нос (Агуля̀ш)
И зточноевропѐйска рав-

нина̀ (Ру̀ска равнина̀)
И зточнокита̀йско морѐ 

(Ду̀нхай)
Инд
Индѝйски океа̀н
И ндо-Га̀нгска низина̀
Индокита̀й
Индоста̀н
Ирла̀ндия
Ита̀ка
Йѐлоустоун
Йонѝйско морѐ
Йорда̀н
Ка̀бо Бра̀нку
Ка̀бо Вѐрде
Казбѐк
Кала̀брия
Калаха̀ри
Калиманта̀н (Борнѐо)
Ка̀ма
Кана̀рски о̀строви
Ка̀при
Караку̀м
Карѝбско морѐ
Карпа̀ти
Каспѝйско морѐ
Кастѝлия
Катало̀ния (Каталу̀ня)
Кашмѝр
Килиманджа̀ро
Клама̀т
Кло̀ндайк
Ко̀нго
Комо̀рски о̀строви

Кордилѐри
Корѐйски полуо̀стров
Корѝнт
Ко̀рсика
Ко̀рфу (Кѐркира)
Крим
Крит
Курѝлски о̀строви
Куросѝво (Курошѝо)
Къзълку̀м
Ла̀го ди Ко̀мо
Ла̀го Маджо̀ре
Ладо̀жко ѐзеро
Лама̀нш
Ла Пас
Лапла̀ндия
Ла Пла̀та
Латѝнска Амѐрика
Лѐна
Лѐсбос (Митилѝни)
Лимпо̀по
Лоа̀ра
Ломба̀рдия
Лонг А йланд
Лотарѝнгия
Магела̀нов про̀ток
Мадагаска̀р
Мадѐйра
Мазу̀рски езера̀
Майо̀рка
Мака̀о (Аомѝн)
Макѐнзи
Маккѝнли
Ма̀ла А зия
Мала̀йски архипела̀г
Малвѝнски о̀строви 

(Фо̀лкландски о̀ст-
рови)

Малдѝвски о̀строви
Мар дел Пла̀та
Мариа̀нска падина̀
Мариа̀нски о̀строви
Маркѝзки о̀строви
Ма̀рна
Мартинѝка
Марша̀лови о̀строви
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Меко̀нг
Мексика̀нски за̀лив
Меланѐзия
Месопота̀мия
Мисисѝпи
Мису̀ри
Мѝчъл
Мѝчиган
Молу̀кски о̀строви
Мо̀нбла̀н
Моха̀ве
Мра̀морно морѐ
Мъ̀ртво морѐ
Намѝб (пустиня)
Нева̀
Нѐман
Ниага̀ра
Ниага̀рски водопа̀д
Нѝгер
Нил
Но̀ва Гвинѐя
Но̀ва земя̀
Но̀ва Каледо̀ния
Нубѝйска пустѝня
Об
Овиѐдо
О гнена земя̀
О дер
Окина̀ва
Олѝмп
Ома̀нски за̀лив
Онѐжко ѐзеро
Онта̀рио
Орино̀ко
Охо̀тско морѐ
О хридско ѐзеро
Па̀го-Па̀го
Па дьо Калѐ
Палестѝна
Па̀лма де Майо̀рка
Памѝр
Пана̀мски кана̀л
Патаго̀ния
Пелопонѐс
Пенджа̀б
Перѝм

Персѝйски за̀лив
Перуа̀нско течѐние 

(Ху̀мболтово течѐние)
Печо̀ра
Пинд
Пиренѐи
Пиренѐйски полуо̀стров 

(Иберѝйски полуо̀ст-
ров)

По
Полинѐзия
Понтѝйски планинѝ
Пото̀мак
Прѐспанско ѐзеро
Прѝнцови о̀строви
Пърл Ха̀рбър
Рейн
Ривиѐра
Рѝо Гра̀нде
Рѝо де Жанѐйро
Рѝо Нѐгро
Ро̀дос
Ро̀на
Ру̀рска о̀бласт
Ру̀ска равнина̀ (И зточно-

европѐйска равнина̀)
Са̀ар
Са̀ва
Саво̀я
Саксо̀ния
Саксо̀нска Швейца̀рия
Саламѝн
Самоа̀
Са̀ндвичеви о̀строви 

(Хава̀йски о̀строви)
Сан Па̀уло
Са̀нта Круз
Санторѝн
Сардѝния
Сахалѝн
Саха̀ра
Света̀ Елѐна
Сѐверен Ледовѝт океа̀н
Сѐверна Амѐрика
Сѐверно морѐ

Сѐвероатлантѝчески 
хрѐбет

Сѐверосибѝрска низина̀
Сейшѐлски о̀строви
Сѐна
Сен Берна̀р
Сибѝр
Сиѐра Нева̀да
Силѐзия
Сина̀йски полуо̀стров
Сирѝйска пустѝня
Скалѝстите планинѝ
Средизѐмно морѐ
Срѐдна А зия
Срѐдноду̀навска низина̀ 

(Унга̀рска низина̀)
Судѐти
Суѐцки кана̀л
Сума̀тра
Таѝти
Тама̀нски полуо̀стров
Танганѝка
Тар
Тарѝфа
Тасма̀ния
Тасос
Та̀три
Тѐмза
Тибѐт
Тѝбър
Тѝгър
Тиро̀л
Тѝса
Титика̀ка
Тѝхи океа̀н
Тока̀й
То̀нга о̀строви
Тоска̀на
Трансилва̀ния
Трафалга̀р
Ту̀мба
Тюрѝнгия
Тянша̀н (Тиенша̀н)
Уѝнипек
Ура̀л
Фѝджи
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 Градове*

Фѝнски за̀лив
Фо̀лкландски о̀строви 

(Малвѝнски о̀строви)
Фу̀джи (Фуджия̀ма)
Хава̀йски о̀строви
Хаѝти
Халкидѝчески 

полуо̀стров
Химала̀и
Хиндуку̀ш
Хока̀йдо

Хо̀ншу (Хо̀ндо)
Хуанхъ̀
Хъ̀дсън
Цейло̀н
Чад
Чапа̀ла
Ча̀там
Червѐно морѐ
Чуко̀тски полуо̀стров
Шампа̀н
Шар

Шва̀рцвалд
Шетла̀ндски о̀строви
Шотла̀ндия
Южнокита̀йско морѐ
Юката̀н
Юко̀н
Ю нгфрау
Ю тланд
Ява
Яндзъ̀
Япо̀нско морѐ

А бърдийн
Александрѝя
А мстердам
Анта̀лия
А нтверпен
Арл
Асѝзи
Асуа̀н
Ба̀ден-Ба̀ден
Ба̀зел
Ба̀лтимор
Барсело̀на
Ба̀сра
Бѐлфаст
Бенга̀зи
Бѐргамо
Бѝрмингам
Бѝтоля
Бомба̀й
Бон
Бо̀стън
Брест
Бу̀ковина
Ва̀нкувър
Вѐлес
Венѐция
Вердя̀н
Веро̀на

Вѝсбаден
Га̀за
Гѐнуа
Гла̀згоу
Грана̀да
Грено̀бъл
Гьо̀тинген
Да̀лас
Дѐтройт
До̀ртмунд
Дрѐзден
Дю̀селдорф
Екс ан Прова̀нс
Ерусалим (Йѐрусалим)
Ерфурт
Есен
Женѐва
Закопа̀не
Измѝр
И нсбрук
Ирку̀тск
Истанбу̀л (Ца̀риград)
Ита̀ка
Йѐна
Каваса̀ки
Казабла̀нка
Каза̀н
Калѐ

Калифо̀рния
Калку̀та
Ка̀фа
Кѐймбридж
Кѐйптаун
Ко̀бе
Кордо̀ва (Ко̀рдоба)
Ко̀вънтри
Кра̀ков
Курск
Кьолн
Ла Валѐта
Ла̀йпциг
Лвов
Лѝвърпул
Лѝдице
Лиѐж
Лио̀н
Лос А нджелис
Люцѐрн
Ма̀астрихт
Мая̀ми
Ма̀йсен
Ма̀лмьо
Ма̀нчестър
Марсѝлия
Медѝна
Мѐка

* За названията на държавите в света и техните столици вж. Приложение .





Приложение 5. Забележителности

 Забележителности

Мѐлбърн
Мѐмфис
Мила̀но
Мо̀нте Ка̀рло
Монтрьо̀
Мо̀стар
Моха̀ве
Мю̀нхен
Нагаса̀ки
На̀ра
Неа̀пол
Нѝца
Ниш
Но̀ви Сад
Но̀тингам
Ньой
Ню Йорк
Нюка̀съл
Ню О рлианс
Ню̀рнберг
Одѐса
О дрин
О ксфорд
Орлеа̀н
Оса̀ка
Освиѐнцим
О хрид
Па̀дуа
Палѐрмо
Па̀рма
Пасадѐна
Перу̀джа
Печ
Пиемо̀нт
Пѝза
Пѝлзен

Пирѐя
Пиачѐнца
Плѝмът
Подго̀рица
Полта̀ва
По̀тсдам
Прѝлеп
Прѝнстън
Псков
Пшѐмисъл
Равѐна
Рѐгенсбург
Росто̀в
Ро̀сток
Ро̀тердам
Руа̀н
Ряза̀н
Са̀арбрюкен
Сайго̀н
Салама̀нка
Самарка̀нд
Санкт Пѐтербург
Са̀о Па̀улу
Сан Рѐмо
Сантя̀го де Ку̀ба
Сан Францѝско
Сапо̀ро
Сараго̀са
Са̀утхамптън
Севасто̀пол
Севѝля
Сен Мо̀риц
Сѝдней (Сѝдни)
Сиа̀тъл
Сицѝлия
Сорѐнто

Стра̀сбург
Су̀здал
Съчуа̀н
Тенерѝфе
Тока̀й
Толѐдо
Торѝно
Торо̀нто
Трѝест
Уѝндзор
Уѝнипек
Упсала
Фѐникс
Фера̀ра
Филадѐлфия
Флорѐнция
Фонтенбло̀
Фра̀нкфурт на Майн
Фра̀нкфурт на О дер
Ха̀йделберг
Ха̀йфа
Ха̀мбург
Хано̀вер
Хирошѝма
Хо̀ливуд
Хю̀стън
Цю̀рих
Ченстохо̀ва
Чика̀го
Шнаха̀й
Шѐфилд
Шчѐчин
Щу̀тгард
Ялта
Яросла̀въл

А йфелова ку̀ла
Болшо̀й теа̀тър
Бастѝлия
Белведѐре

Бѐлия дом
Биг Бен
Бра̀нденбургската врата̀
Брита̀нски музѐй

Було̀нски лес
Бъ̀кингамски дворѐц
Ва̀вел
Вавило̀н





Приложение 5. Забележителности

Велѝката кита̀йска стена̀
Верса̀й
Гѝза
Гранд Опера̀
Гу̀генхайм
Дефа̀нс
Дѝсниленд
Ермита̀ж
Ескориа̀л
Карна̀к
Картагѐн
Ко̀вънт Га̀рдън
Колизѐум
Крѐмъл
Ку̀рфюрстердам (Ку̀дам)
Лу̀вър

Луксо̀р
Манха̀тън
Метропо̀литън
Монма̀ртър
Мулѐн Руж
Опера̀ Комѝк
Пантео̀на
Парѝжката Света̀ Бого-

ро̀дица (Но̀тър Дам дьо 
Парѝ)

Партено̀на
Пентаго̀на
Перга̀мски музей
Пѐтродворѐц
Плас дьо л’Етоа̀л
Помпѐй

Пра̀до
Пра̀тер
Ра̀йхстаг
Сакрѐ Кьор
Сан Сусѝ
Света̀ гора̀
Сорбо̀на
Ста̀ре мя̀сто
Тадж Маха̀л
Та̀уър
Трафа̀лгар Скуѐър
Триумфа̀лната а̀рка
Уфѝци (галерия)
Хайд парк
Ща̀атсопер





Приложение 6. Традиционни и държавни български празници

. Имена на празници в България

 Списък на някои традиционни
 и държавни български празници

Андрѐевден
Арха̀нгеловден, също и: Ра̀нгеловден, 

Арха̀нгел Михаѝл, Св. Ра̀нгел
Арха̀нгел Михаѝл, вж. Арха̀нгеловден
Ба̀ба Ма̀рта
Ба̀бинден
Бла̀говец, също и: Благовещѐние
Бъ̀дни вѐчер
Васѝловден и Васѝльовден
Велѝкден
Вѝдовден
Водѝци, вж. Йорда̀новден
Връ̀бница, също и: Цвѐтница, Ва̀я
Гергьо̀вден
Голя̀ма Богоро̀дица
Ден на бъ̀лгарската просвѐта 

и култу̀ра и на славя̀нската 
пѝсменост

Ден на ма̀йката, вж. Благовещѐние
Ден на лоза̀ря
Ден на наро̀дните будѝтели
Ден на Независимостта̀
Ден на Освобождѐнието на 

Бълга̀рия, също и: Освобождѐние 
на Бълга̀рия

Ден на труда̀
Ден на търго̀вския рабо̀тник
Ден на христия̀нското семѐйство и 

христия̀нската младѐж
Димѝтровден
Еньовден
Ива̀новден
Игна̀жден
Йорда̀новден, също и: Водѝци
Ко̀леда
Ла̀заровден, също и: Ла̀зар, Ла̀зарица, 

Ла̀зарница, Ла̀зарова съ̀бота
Ма̀лка Богоро̀дица
Нику̀лден
Но̀ва годѝна (но: но̀ва годѝна изо-

бщо)
Петко̀вден
Петро̀вден
Преображѐние
Светѝ Врач
Сѝрни пѐтък
Съединѐние на Бълга̀рия, също и: 

Ден на Съединѐнието
Трѝфон Зареза̀н
Цвѐтница





Приложение 6. Православни празници

 Списък на някои православни празници

Благовещѐние, също и: Свето̀ Благо-
вещѐние

Богоявлѐние
Велѝки пѐтък
Връ̀бница, също и: Вход Госпо̀ден в 

Йѐрусалим
Въведѐние Богоро̀дично
Въздвижѐние на Светѝя живо-

творя̀щ кръст Госпо̀ден, също и: 
Въздвижѐние към чѐстния кръст, 
Въздвижѐние на чѐстния кръст 
Госпо̀ден; Въздвижѐние на кръста 
Госпо̀ден, Въздвижѐние на Светѝя 
кръст Госпо̀ден*

Възнесѐние Христо̀во, вж. Па̀сха
Възнесѐние Госпо̀дне
Ден на ма̀йката: Благовещѐние
Ден на светѝ великомъченѝк Димѝ-

трий Со̀лунски Мирото̀чец*
Ден на светѝ(я) проро̀к Илѝя
Ден на светѝ Йоа̀н (Ива̀н) Рѝлски 

Чудотво̀рец*
Ден на светѝ Йоа̀н Кукузѐл
Ден на светѝте равноапо̀столи 

(св.св.) Кѝрил и Мето̀дий
Ден на светѝ Клѝмент Охридски
Ден на светѝте апо̀столи (св.св.) 

Пѐтър и Па̀вел
Ден на светѝ Никола̀й Мирликѝйски 

Чудотво̀рец*
За̀говезни: Велѝкденски за̀говезни, 

Мѐсни За̀говезни, Сѝрни за̀го-
везни, Ко̀ледни за̀говезни, 
Петро̀ви за̀говезни (но: ко̀ледни, 

велѝкденски, мѐсни за̀говезни 
изобщо)

Заду̀шница: Арха̀нгелова заду̀шница, 
Черешо̀ва заду̀шница, То̀дорова 
заду̀шница, То̀мина заду̀шница, Ди-
мѝтровска заду̀шница, Петко̀вска 
заду̀шница (но: заду̀шници изо-
бщо)

Месопу̀стна недѐля
Па̀сха, също и: Възкресѐние Хрис-

то̀во
Петдесѐтница
Преображѐние Госпо̀дне
Рождество̀ на Пресвета̀ Богоро̀дица, 

също и: Рождество̀ Богоро̀дично
Рождество̀ Христо̀во
Света̀ Тро̀ица
Светѝ Андрѐй
Светѝ Анто̀н
Светѝ (великомъченѝк) Гео̀рги Побе-

доно̀сец
Светѝ Дух
Светѝ Никола̀й Мирликѝйски Чудо-

тво̀рец
Светѝ първомъченѝк и архидя̀кон 

Стѐфан
Светѝ Седмочѝсленици
Светѝ четирѝдесет мъченѝци
Сретѐние Госпо̀дне
То̀мина недѐля
Успѐние Богоро̀дично: също и: Успѐ-

ние на Пресвета̀(та) Богоро̀дица
Цвѐтница, вж. Връ̀бница





Приложение 6. Мюсюлмански празници. Ромски празници

 Списък на някои от основните празници
 на мюсюлманската общност

 Списък на някои по-специфични
 празници на ромската общност

Арифѐ
Ашура̀, също и: Ашурѐ (’в памет 

на мъченически загиналите Али, 
Хасан и Хюсеин’)

Байра̀м (но: байра̀м изобщо)
Боджу̀к (кореспондира с Рождество 

Христово)
Докса̀н (кореспондира с Йорданов-

ден)
Ка̀дер геджесѝ и Ка̀дър геджесѝ
Ка̀съм, също и: Ка̀сум (кореспондира 

с Димитровден)
Коч байра̀м, вж. Курба̀н байра̀м
Курба̀н Байра̀м*, също и: Коч Байра̀м 

(’принасяне на жертва в името на 
Аллах за изкупуване и опрощаване 
на всичките грехове през изтеклата 
година’)

Къркла̀р (’култ към -те вечно жи-
ви пазители на света’)

Кьофя̀р (пролетен празник)
Кючю̀к Байра̀м*, вж. Рамаза̀н Байра̀м
Ма̀рта Доку̀с, също и: Март докузу̀, 

вж. Невру̀з
Мевлѝд (’по случай рождения ден на

Мохамед’), също и: Мевлю̀д (но: 
мевлѝи ’помени’ изобщо)

Мира̀дж, вж. Реджѐн Байра̀м
Невру̀з (байра̀м), (’мюсюлманската 

Нова година, рожден ден на Али, 
съвпада с честването на първа 
пролет’)

Нощ на про̀шката (’взаимно опроща-
ване на обидите през годината’)

Нощ на съдба̀та (’получаване на От-
кровението от Мохамед’)

Паскелѐ (гюн), също и: Паскала̀, 
Па̀скеле, Паскальо̀ (кореспондира с 
Великден)

Рамаза̀н Байра̀м*, също и: Шекѐр 
Байра̀м (първи ден), Асъ̀л Байра̀м 
(първи ден)

Реджѐп Байра̀м*, също и: Мира̀дж 
(’свързан с преданието, според 
което пророкът Мохамед възседнал 
фантастичното същество Лурак, 
отишъл до Йерусалим и оттам до 
седемте небеса при престола на 
Аллах, с когото разговарял’)

Хъ̀дърлез, също и: Едерлѐз, Хъдрелѐз, 
Хадърлѐз, Адерлѐз (кореспондира с 
Гергьовден)

Шекѐр Байра̀м*, също и: Асъ̀л Байра̀м 
(първи ден на Рамаза̀н Байра̀м)

Арифѐ (един ден преди Курба̀н Бай-
ра̀м)

Ба̀нго Васѝли, също и: Ба̀нго Васѝл, 
Василѝца (кореспондира с Василов-
ден)

Едерлези, също и: Едерлезе Хѐдерле-
зи, Хѐдерлезе, Хѐдерлез (кореспон-
дира с Гергьовден)

Ма̀е(то), също и: Ма̀я





Приложение 6. Татарски празници. Каракачански празници. Армънски празници

 Сипсък на празници на татарската общност

 Списък на празниците
 на каракачанската общност в България

 Списък на някои армънски празници

Ай Андо̀ни, също и: Ай Андо̀н (Анто-
новден)

Ай Вашѝлс, също и: Ай Васѝл (Васи-
льовден)

Ай Димѝтрис (Св. Димитър)
Ай Дунѐля Сотирѐля (Преображение 

Господне)
Ай Ексархос, също и: Харха̀нгелос, 

Харха̀нгеловден (Архангеловден)
Ай Лаза̀рос (Лазаровден)
Ай Ляс (Илинден)
Ай Тана̀си, също и: Ай Тана̀с (Атана-

совден)
А йос Ашпрѝдонос (Св. Спиридон)
Ай Са̀рандос, също и: Ай Са̀ранда, 

Ай Са̀рандо (Св. четиридесет мъче-
ници)

*Ай То̀дорос, също и: Ай То̀доро 
(Тодоровден)

Ай Ян, също и: Ай Янс, Калоя̀ни 
(Еньовден)

Ана̀липши (Спасовден)

Андригя̀ (Андреевден)
Апокриѐс, също и: Апокрия̀ (Сирни 

заговезни)
Вангелзмо̀с (Благовещение)
Ва̀я, също и: Вайо̀н (Цветница)
Гуну̀ни Клишѝя (кореспондира с 

Петдесетница)
Ламбрия̀, също и: Па̀ска (Великден)
Ма̀рти (Баба Марта)
Панда̀леймон, също и: Панталѐй 

(Св. Пантелеймон)
Панау̀гла, също и: Микрѝ Паная̀ 

(Малка Богородица)
Ставро̀с, също и: Ставро̀ (Кръстов-

ден)
Та Христо̀гена, също и: Христо̀с, 

Хръсто̀с (Рождество Христово, 
Коледа)

Транѝ Паная̀, също и: Паная̀ (Голяма 
Богородица)

Ту Хръ̀сту (Бъдни Вечер)
Фо̀та (Богоявление)

Андо̀н, също и: Андо̀ни (Антоновден)
Андрѐу, също и: Андрѐйлу, Андрелу̀-

ша (Андреевден)
Аю̀ Сара̀нду, също и: Ю Сара̀нду 

(Свети четиридесет мъченици)

Бъ̀дник (Бъдни вечер)
Вангелѝзмо, също и: Вангелѐзмо (Бла-

говец, Благовещение)
Ва̀ю, също и: Ва̀юлу, Въ̀рбика (Връб-

ница)

Къ̀дърлез (кореспондира с Гергьов-
ден)

Наврѐз (’първа пролет’, в миналото 
’Нова Година’)

Тепрѐш (’татарски Софинден’)





Приложение 6. Католически празници

 Списък на някои католически празници

От източен обре:

Ден на мира̀
Ден на мѝсиите, Ден на Мѝсията*
Света̀ Евхаристѝя
Ден на Света̀та броенѝца
Блажѐн мъченѝк Евгѐний, епѝскоп 

Бъ̀лгарски
Безсквѐрно зача̀тие на Света̀ Богоро̀-

дица

От запаен обре:

Блажѐна Дѐва Марѝя на броенѝцата
Блажѐний (Бл.) Евгѐний Босѝлков и 

мъченѝци бъ̀лгарски
Всѝчки светцѝ
Възпомена̀ние на поко̀йните

Ден на Свето̀то семѐйство
Дѐва Марѝя Богоро̀дица
Дѐва Марѝя на а̀нгелите
Име Марѝино
Недѐля на Добрѝя пастѝр, Недѐля на 

добрѝя Пастѝр*
Непоро̀чно сърцѐ на блажѐна Дѐва 

Марѝя
Пепеля̀на сря̀да
Пресвя̀то сърцѐ Ису̀сово
Прескръ̀бна Бо̀жия Ма̀йка
Пъ̀лното опрощѐние
Светѝ А нгели Пазѝтели*, Светѝ а̀нге-

ли пазѝтели
Свето̀то семѐйство
Тя̀ло и кръв Христо̀ви
Христо̀с цар

Дзѝуъ ди Спас, също и: Налѝпси, На-
лѝпсе (Спасовден)

И Йо̀рги, също и: Ю Йо̀рги, И Йо̀рии, 
Та Йо̀рие, Св. Гѐргьо (Гергьовден)

И Нико̀ла (Св. Никола, Никулден)
Ка̀рчун, също и: Къ̀рчун, Кръ̀чун 

(Коледа)
Колѝда, също и: Колѝнди (Коледа)
Ма̀е Ма̀рца, също и: Ма̀рцу, Ма̀рца, 

Ма̀рця (Баба Марта)
Па̀щи, също и: Па̀щили, Па̀щеле (Ве-

ликден)
Патя̀зъ (Йордановден, Богоявление)
Сотѝра (Преображение Господне)
Ста̀вру, също и: Ставру̀лу (Кръстов-

ден)
Стъ Марѝе Ма̀ре (Голяма Богороди-

ца)

Стъ Марѝе нѝкъ (Малка Богороди-
ца)

Сум Васѝйлу, също и: Сун Васъ̀ю, Сун 
Въсъ̀й (Васильовден)

Тафо̀ти (Йордановден, Богоявление)
Тая̀ни, също и: Св. Еньо, Йѐне, Яне, 

Тая̀ния, Гълятѝли (Еньовден)
Фо̀ти, също и: Фо̀тили (Йордановден, 

Богоявление)
Христо̀лу с фя̀тъ, също и: С фя̀ци 

Христо̀лу (Рождество Христово)
Ю Димѝтри, също и: И Димѝтри, Сун 

Мѐдру (Димитровден)
Ю Михаѝл, също и: Арха̀нгел Михаѝл 

(Архангеловден)
Ю Триа̀да (Св. Дух, Св. Троица)
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 Списък на някои протестантски празници

 Списък на празнуваните от Адвентната църква дни

 Списък на празниците на еврейската общност

 Списък на празници на арменската общност

Ден на Бѝблията
Ден на Реформа̀цията

Съ̀бота (всеки съботен ден), също и: 
Сѐдмия (-ят) Тво̀рчески ден; Съ̀бо-
тен (Съ̀ботния, -ят) ден — Сѐдмият 
Тво̀рчески ден (стил. гл. буква)

Ден на па̀дналите във войнѝте
Ерев Кипу̀р, вж. Йом Кипу̀р
Ерев Ханука̀, вж. Ханука̀
Ерев Пѐсах, вж. Пѐсах
Ерев Рош Ашана̀, вж. Рош Ашана̀
Ерев Суко̀т, вж. Суко̀т
Йом Аацмау̀т (’ден на независимост-

та’)
Йом Ашо̀а (’ден на холокоста, ден на 

катастрофата’)
Кипу̀р, вж. Йом Кипу̀р
Пѐсах (’помен за излизането на евре-

ите от Египет, Изхода от Египет’)
Пурѝм (’празник на децата, празник 

на жребия, свързан с избавлението 
от заговора на Аман’)

Рош Ашана̀ (’начало на годината, 
нова година’)

Рош хо̀деш Ав (’начало на месец ав’)
Симха̀т Тора̀ (’празник на Тора, 

радостта от Тора’)
Суко̀т (букв. ’шатри, празник на 

шатрите’, помен за -годишното 
пътуване, празник на жътвата, 
прибирането на реколтата)

Тиша̀ бе Ав (’Задушница’)
Ту би Шева̀т (’нова година на плод-

ните дръвчета’)
Ханука̀ (’Освещаване, празник на 

светлините’)
Шавуо̀т (’Петдесетница, свързана с 

предаването на законите в Синай’)

Ава̀к Урпа̀т, Ава̀к урпа̀т (Велики пе-
тък, стил. гл. буква)

Аведу̀мън Сурп А сдвадзадзнѝ (Бла-
говещение)

Аства̀дзадзин (Успение Богородич-
но)

Вартана̀нц (’в памет на пълководеца 
В. Мамигонян’)





Приложение 6. Празници на Бялото братство

 Списък на празнуваните от Бялото братство дни

Ден на Есенното равнодѐнствие
Ден на Про̀летното равнодѐнствие
Но̀ва годѝна на Божѐствения свят

Ва̀ртевар и Вартава̀р (Преображение 
Господне)

Верапоху̀мън Сурп А сдвадзадзнѝ 
(Успение Богородично)

Гаха̀нт (Нова година)
Ден на геноцѝда от  г.
Дон дзънантя̀н Сурп А сдвадзадзнѝ 

(Рождество Богородично)
Дзахгаза̀рт (Връбница — Цветница)
Дзъну̀нт (Коледа)
Дя̀рънътара̀ч (Сретение Господне)
Задѝг (Възнесение Христово, Велик-

ден)
Йеревма̀н Сурп (Съ̀рпо) Ха̀чин 

(Кръстовден)
Крико̀р Асдвадзапанѝн (Григорий 

Богослов)
Крико̀р Лусаворичѝ йела̀н хор Вира-

бѐн
Кюд кодво̀ А сдвадзадзнѝ (Намиране 

пояса на св. Богородица)
Кюд Хач, вж. Сурп Хач
Мерело̀ц (Задушница)
Нор дарѝ (Нова година)
Провъзгласяване на Първата армен-

ска независима република на 
 май  г.

Провъзгласяване на Независима 
република Армения през  г.

Пу̀нпарегента̀н и Пу̀нпаригента̀н 
(Неделя сиропустна, Сирни заго-
везни)

Сартарабадѝ бадера̀зъма (Сартара-
бадската битка  г.)

Сурп Бохо̀с йев Бедро̀с (Св. Петър и 
Павел)

Сурп Кево̀рк (Св. Георги Победо-
носец)

Сурп Саха̀г Бартѐв
Сурп Татео̀с (Св. Тадей)
Сурп Хач (Кръстовден)
Ха̀мпарума Крѝсдоси (Възнесение 

Христово)
Ха̀чверац (Въздвижение на честния 

кръст)
Хишада̀г мерело̀ц (Задушница)
Хованнѐс Мъгъ̀рдич (Св. Йоан Кръс-

тител)
Хо̀кекалусд (Петдесетница)
Хрѐшдагабеда̀ц Капрѝел йев Мика̀ел 

(Архангеловден)
Хътма̀н кишѐр (Бъдни вечер)
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. Геологически ери, периоди и епохи

Приложението включва популярните названия от геохронологията, като се 
ограничава до названията на ери, периоди и епохи. Названията на вековете 
(етажите) спадат към тясно специалната терминология и не са включени. 
Наред с широко известните термини като крѐа, ю̀ра, неозо̀й са включени 
и някои по-малко известни — като напр. силу̀р, поради желанието пред-
ставянето на геохроноложките единици да обхване всички названия до 
определено равнище.
Приложението е оформено в три колони. В лявата колона по азбучен ред са 
посочени еднословните названия съществителни имена и са представени 
различните им форми. В дясната колона са посочени прилагателните имена, 
които се образуват от названието, посочено в лявата колона. При думите 
от тези две колони са посочени само тези форми, които реално се срещат в 
практиката.
В средната колона са посочени различните синономни названия на геохро-
ноложката единица от лявата колона.
Основна използвана литература: Вергилова, М. Исторична геология (учеб-
ник за студентите от Минно-геоложкия институт). С., ; Енциклопедия 
България, С.: Труд, 

Еднословни 
термини Синонимни названия Производни думи

арха̀й,
арха̀ят,
арха̀я

арха̀йска ѐра

арха̀йски,
арха̀йският,
арха̀йския;
арха̀йска;
арха̀йски

дево̀н,
дево̀нът,
дево̀на

дево̀нски перио̀д

дево̀нски,
дево̀нският,
дево̀нския;
дево̀нска;
дево̀нски

дока̀мбрий,
дока̀мбрият,
дока̀мбрия

докамбрѝйски ео̀н
Други синоними: криптозо̀й; 
криптозо̀йски ео̀н

докамбрѝйски,
докамбрѝйският,
докамбрѝйския;
докамбрѝйска;
докамбрѝйски
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еоплейстоцѐн,
еоплейстоцѐнът,
еоплейстоцѐна

еоплейстоцѐнска епо̀ха

еоплейстоцѐнски,
еоплейстоцѐнският,
еоплйстоцѐнския;
еоплейстоцѐнска;
еоплейстоцѐнски

еоцѐн,
еоцѐнът,
еоцѐна

еоцѐнска епо̀ха

еоцѐнски,
еоцѐнският,
еоцѐнския;
еоцѐнска;
еоцѐнски

ка̀мбрий,
ка̀мбрият,
ка̀мбрия

камбрѝйски перио̀д

камбрѝйски,
камбрѝйският,
камбрѝйския;
камбрѝйска;
камбрѝйски

карбо̀н,
карбо̀нът,
карбо̀на

карбо̀нски перио̀д

карбо̀нски,
карбо̀нският,
карбо̀нския;
карбо̀нска;
карбо̀нски

ква̀тернер,
ква̀тернерът,
ква̀трнера

ква̀тернерски перио̀д
Други синоними: четвъртѝчен пе-
рио̀д; плейстоцѐн, плейстоцѐнски 
перио̀д

ква̀тернерски,
ква̀тернерският,
ква̀тернерския;
ква̀тернерска;
ква̀тернерски

крѐда,
крѐдата крѐден перио̀д

крѐден,
крѐдният,
крѐдния;
крѐдна;
крѐдни

криптозо̀й,
криптозо̀ят,
криптозо̀я

криптозо̀йски ео̀н
Други синоними: дока̀мбрий, 
докамбрѝйски ео̀н

криптозо̀йски,
криптозо̀йският,
криптозо̀йския;
криптозо̀йска;
криптозо̀йски

мезозо̀й,
мезозо̀ят,
мезозо̀я

мезозо̀йска ѐра

мезозо̀йски,
мезозо̀йският,
мезозо̀йския;
мезозо̀йска;
мезозо̀йски

миоцѐн,
миоцѐнът,
миоцѐна

миоцѐнска епо̀ха

миоцѐнски,
миоцѐнският,
миоцѐнския;
миоцѐнска;
миоцѐнски
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неогѐн,
неогѐнът,
неогѐна

неогѐнски перио̀д

неогѐнски,
неогѐнският,
неогѐнския;
неогѐнска;
неогѐнски

неозо̀й,
неозо̀ят,
неозо̀я

неозо̀йска ѐра

неозо̀йски,
неозо̀йският,
неозо̀йския;
неозо̀йска;
неозо̀йски

олигоцѐн,
олигоцѐнът,
олигоцѐна

олигоцѐнска епо̀ха

олигоцѐнски,
олигоцѐнският,
олигоцѐнския;
олигоцѐнска;
олигоцѐнски

ордовѝк,
ордовѝкът,
ордовѝка

ордовѝкски перио̀д

ордовѝкски,
ордовѝкският,
ордовѝкския;
ордовѝкска;
ордовѝкски

палеогѐн,
палеогѐнът,
палеогѐна

палеогѐнски перио̀д

палеогѐнски,
палеогѐнският,
палеогѐнския;
палеогѐнска;
палеогѐнски

палеозо̀й,
палеозо̀ят,
палеозо̀я

палеозо̀йска ѐра

палеозо̀йски,
палеозо̀йският,
палеозо̀йския;
палеозо̀йска;
палеозо̀йски

палеоцѐн,
палеоцѐнът,
палеоцѐна

палеоцѐнска епо̀ха

палеоцѐнски,
палеоцѐнският,
палеоцѐнския;
палеоцѐнска;
палеоцѐнски

перм,
пѐрмът,
пѐрма

пѐрмски перио̀д

пѐрмски,
пѐрмският,
пѐрмския;
пѐрмска;
пѐрмски

плейстоцѐн,
плейстоцѐнът,
плейстоцѐна

плейстоцѐнски перио̀д
Други синоними: ква̀тернер, ква̀-
тернерски перио̀д, четвъртѝчен 
перио̀д

плейстоцѐнски,
плейстоцѐнският,
плейстоцѐнския;
плейстоцѐнска;
плейстоцѐнски
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плиоцѐн,
плиоцѐнът,
плиоцѐна

плиоцѐнска епо̀ха

плиоцѐнски,
плиоцѐнският,
плиоцѐнския;
плиоцѐнска;
плиоцѐнски

протерозо̀й,
протерозо̀ят,
протерозо̀я

протерозо̀йска ѐра

протерозо̀йски,
протерозо̀йският,
протерозо̀йския;
протерозо̀йска;
протерозо̀йски

силу̀р,
силу̀рът,
силу̀ра

силу̀рски перио̀д

силу̀рски,
силу̀ският,
силу̀рския;
силу̀рска;
силу̀рски;

терциѐр, 
терциѐрът, 
терциѐра

терциѐрен перио̀д

терциѐрен,
терциѐрният,
терциѐрния;
терциѐрна;
терциѐрни

триа̀с,
триа̀сът,
триа̀са

триа̀ски перио̀д

триа̀ски,
триа̀ският,
триа̀ския;
триа̀ска;
триа̀ски

фанерозо̀й,
фанерозо̀ят,
фанерозо̀я

фанерозо̀йски ео̀н

фанерозо̀йски,
фанерозо̀йският,
фанерозо̀йския;
фанерозо̀йска;
фанерозо̀йски

холоцѐн,
холоцѐнът,
холоцѐна

холоцѐнска епо̀ха

холоцѐнски,
холоцѐнският,
холоцѐнския;
холоцѐнска;
холоцѐнски

четвъртѝчен перио̀д
Други синоними: ква̀тернер, ква̀-
тернерски перио̀д; плейстоцѐн, 
плейстоцѐнски перио̀д

четвъртѝчен,
четвъртѝчният,
четвъртѝчния;
четвъртѝчна;
четвъртѝчни

ю̀ра,
ю̀рата ю̀рски перио̀д

ю̀рски,
ю̀рският,
ю̀рския;
ю̀рска;
ю̀рски
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. Най-често употребявани съкращения

През последните десетина години в областта на съкращенията, употребява-
ни в съвременния български книжовен език, настъпи много рязка промяна. 
Голяма част от лексикалните съкращения, използвани до края на -те го-
дини, престанаха да се употребяват. Едновременно с това се появиха много 
нови, които не са представени в речниците и справочниците.
В предлагания речник са включени лексикални съкращения, които се изпол-
зват в книжовната реч през последния период. Характерно за лексикалните 
съкращения е, че образуват най-често инициални (звукови, буквени и зву-
ково-буквени) и групови съкращения. Включени са и чужди лексикални 
съкращения, които се употребяват често в българската книжовна реч.
При графическите съкращения съществена промяна през последния пе-
риод не е настъпила. Информация за повечето от тях може да се черпи от 
справочници от рода на „Речник на съкращенията в българския език“ (Авт.: 
Т. Крумова и М. Чоролеева. С.: Наука и изкуство, ). В списъка са включени 
само графически съкращения, които са нововъзникнали или са променили 
съдържанието си през периода.
За честотата на употреба на съкращенията основен източник на информация 
са средствата за масова информация, както и текстовете, съставени според 
изискванията на административно-деловия стил, където те преобладават.

АБК (а-бе-ка) Асоциация на българските книгоиздатели
АБЧ (а-бе-че) Агенция за българите в чужбина
АД (а-де) Акционерно дружество
АЕЦ (аец) Атомна електроцентрала
АМР (а-ме-ре) Агенция за международно развитие
АМРС (а-ме-ре-се) Агенция за международно развитие и сътрудни-

чество
АНЮЗ (анюз) Тихоокеански пакт за безопасност (ANUS)
АП (а-пе) Агенция за приватизация
АП (а-пе) Асоушиейтид прес (AP)
АПА (апа) Австрийска телеграфна агенция (APA)
АПЕК (апек) Азиатско-тихоокеански форум за икономическо сътруд-

ничество (APEC)
АРФ (а-ер-еф) Азиатски регионален форум
АСЕАН (асеан) Асоциация на държавите от Югоизточна Азия (ASEAN)
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АТА (ата) Асоциация на туристическите агенции
АТИС (атис) Азиатско-тихоокеанско икономическо сътрудничество
АЧИ (ачи) Агенция за чуждестранни инвестиции
БАКА (бака) Българска аерокосмическа агенция
БАМП (ба-ем-пе) българска асоциация за медицинско право
БАМП (бамп) Българска асоциация на музикалните продуценти
БАН (бан) Българска академия на науките
БАТ (бат) Българска асоциация за театър
БАТ (бат) Британско-американска тютюнева компания (BAT)
БАТА (бата) Българска асоциация на туристическите агенции
БББ (бе-бе-бе) Български бизнесблок
БВП (бе-ве-пе) брутен вътрешен продукт
БДС (бе-де-се) Български държавен стандарт
БЕАРФ (беарф) Български евроатлантически разузнавателен форум
БЕЛ (бел) Българска евролевица
БЗНС (бе-зе-не-се) Български земеделски народен съюз
БЗПБ (бе-зе-пе-бе) Българска земеделска и промишлена банка
БИС (бис) Британски институт за стандартизация
БКК (бе-ка-ка) Банкова консолидационна компания
БЛС (бе-ле-се) Български лекарски съюз
БНБ (бе-не-бе) Българска народна банка
БНП (бе-не-пе) брутен национален продукт
БНР (бе-не-ре) Българско национално радио
БНТ (бе-не-те) Българска национална телевизия
БОК (бок) Български олимпийски комитет
БСА (бе-се-а) Български съюз по аеробика
БСДП (бе-се-де-пе) Българска социалдемократическа партия
БСК (бе-се-ка) Българска стопанска камара
БСП (бе-се-пе) Българска социалистическа партия
БСР (бе-се-ре) Бюро за специално разследване
БТА (бе-те-а) Българска телеграфна агенция
БТИБ (бе-те-и-бе) Българска търговска и индустриална банка
БТК (бе-те-ка) Българска телекомуникационна компания
БТПП (бе-те-пе-пе) Българска търговско-промишлена палата
БТР (бе-те-ер) бронетранспортьор
Бузема Българско училище за земеделски машини
Булбанк Българска външнотърговска банка
Булгартабак Български тютюни
Булстат Българска статистика
БФБ (бе-фе-бе) Българска фондова борса
БФБА (бе-фе-бе-а) Българска федерация по бокс за аматьори
БЧК (бе-че-ка) Български червен кръст





Приложение 8. Най-често употребявани съкращения

ВАК (вак) Висша атестационна комисия
ВАС (вас) Висш адвокатски съвет
ВАС (вас) Висш административен съд
ВАС (вас) Висш апелационен съд
ВАЦ (вац) Вестдойче алгемайне цайтунг (WAZ)
ВВС (ве-ве-се) Военно-въздушни сили
ВЕЦ (вец) Водна електроцентрала
ВиК (ве-и-ка) Водоснабдяване и канализация
ВИПОНД (випонд) Висш институт за подготовка на офицери и научна 

дейност
ВКАС (ве-ке-ас) Върховен касационен и административен съд
ВКБООН (ве-ке-бе-о-о-не) Върховен комисариат за бежанците на ООН
ВКС (ве-ке-се) Върховен касационен съд
ВМЗ (ве-ме-зе) Вазовски машиностроителни заводи
ВМРО (ве-ме-ре-о) Вътрешна македонска революционна организация
ВМС (ве-ме-се) Военно-морски сили
ВНИИ (ве-не-и-и) Военен научноизследователски институт
ВПК (ве-пе-ка) Военнопромишлен комплекс
ВСС (ве-се-се) Висш съдебен съвет
ВСС (ве-се-се) Висш съвет по статистика
ВТУ (ве-те-у) Великотърновски университет
ГАТТ (гат) Общо споразумение по митническите тарифи и търговия-

та (GATT)
ГД (ге-де) Граджанско движение
ГКПП (ге-ка-пе-пе) Граничен контролно-пропускателен пункт
ГО (ге-о) Гражданско обединение
ГЩ (ге-ще) Генерален щаб
ДАК (дак) Държавна административна комисия
дби доктор на биологическите науки
ДДС (де-де-се) Данък добавена стойност
ДДФ (де-де-фе) Дунавски драгажен флот
ДЗИ (де-зе-и) Държавен застрахователен институт
ди доктор на изкуствознанието
дин доктор на историческите науки
ДКД (де-ка-де) Държавна комисия по далекосъобщения
ДЛ (де-ел) Демократична левица
ДМА (де-ме-а) Държавна музикална академия
ДМА (де-ме-а) Дълготрайни материални активи
дми доктор на медицинските науки
ДНП (де-не-пе) Дирекция на националната полиция
ДП (де-пе) Демократическа партия
ДПА (де-пе-а) Германска телеграфна агенция (DPA)





Приложение 8. Най-често употребявани съкращения

ДПС (де-пе-се) Движение за права и свободи
д-р доктор
ДСК (де-се-ка) „Банка ДСК“
ДУБ (дуб) Държавна университетска болница
дфн доктор на филологическите науки
дфн доктор на философските науки
ДФРР (де-фе-ре-ре) Държавен фонд за реконструкция и развитие
дхн доктор на химическите науки
ДЦК (де-це-ка) Държавни ценни книжа
ЕБВР (е-бе-ве-ре) Европейска банка за възстановяване и развитие
ЕВС (е-ве-се) Европейски валутен съюз
ЕВФ (е-ве-фе) Европейски валутен фонд
ЕКТТ (е-ке-те-те) Европейска конвенция за трансгранична телевизия
ЕИБ (е-и-бе) Европейска инвестиционна банка
ЕИО (е-и-о) Европейска икономическа общност
ЕКЮ (екю) Европейска парична единица (ECU)
ЕО (е-о) Европейска общност
ЕООД (е-о-о-де) Еднолично дружество с ограничена отговорност
ЕОФ (е-о-фе) Енергиен осигурителен фонд
ЕПИК (епик) Европейска приватизационна и инвестиционна компа-

ния
ЕС (е-се) Европейски съюз
ЕТ (е-те) едноличен търговец
ЕФТА (ефта) Европейска зона за свободна търговия (EFTA)
ЕЦБ (е-це-бе) Европейска централна банка
ЗАТДС (за-те-де-се) Закон за административно териториално деление 

на страната
ЗВДОП (зе-ве-до-пе) Закон за възлагане на държавни и общински 

поръчки
ЗВО (зе-ве-о) Закон за висшето образование
ЗДДС (за-де-де-се) Закон за данък добавена стойност
ЗДЖ (зе-де-же) Закон за държавния служител
ЗЕС (зес) Западноевропейски съюз
ЗМДТ (зе-ме-де-те) Закон за местни данъци и такси
ЗНА (зе-не-а) Закон за нормативните актове
ЗОДФЛ (зо-де-фе-ле) Закон за облагаемия доход на физически лица
ЗОВС (зо-ве-се) Закон за отбраната и въоръжените сили
ЗППДОП (зе-пе-пе-де-о-пе) Закон за преобразуване и приватизация на 

държавни и общински предприятия
ЗУНК (зунк) Закон за уреждане на несъбираемите кредити
ЗЦКФБИД (зе-це-ка-фе-бид) Закон за ценните книжа, фондовите борси и 

инвестиционните дружества
ИБ (и-бе) изпълнително бюро
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ИВС (и-ве-се) Икономически и валутен съюз
ИК (и-ка) Избирателна комисия
ИКАО (икао) Международна организация на гражданската авиация 

(ICAO)
ИЛЧГ (и-ле-че-ге) Институт за лечение на чужди граждани
ИНТЕЛСАТ(интелсат) Международен консорциум за сателитни телекому-

никации
ИНТЕРНЕТ(интернет) Международна компютърна мрежа (INTERNET)
ИНТЕР-
ПОЛ

(интерпол) Международна организация на криминалната по-
лиция (INTERPOL)

ИТАРТАСС (итартасс) Руска телеграфна агенция
ИПИ (ипи) Институт за пазарна икономика
ИПК (и-пе-ка) Издателско-полиграфически комплекс
ИПК (и-пи-кей) Международна петролна компания (IPC)
ИРА (ира) Ирландска републиканска армия
ИТО (ито) Международна търговска организация (ITO)
КД (ка-де) Комисия за далекосъобщения
КЕС (кес) Комисия на Европейски съюз
КЗК (ка-зе-ка) Комисия за защита на конкуренцията
КИАЕМЦ (киаемц) Комитет за използване на атомната енергия за мирни 

цели
КИП (кип) Комисия по икономическата политика
КНДР (ка-не-де-ре) Корейска народнодемократична република
КНСБ (ка-не-се-бе) Конфедерация на независимите синдикати в Бъл-

гария
КНР (ка-не-ре) Китайска народна република
КПП (ка-пе-пе) Контролно-пропускателен пункт
КССЕ (ка-се-се-е) Конференция за сигурност и сътрудничество в 

Европа
КТ (ка-те) Кодекс на труда
КТ (ка-те) Конфедерация на труда
КТД (ка-те-де) Колективен трудов договор
КМФВС (ка-ме-фе-ве-се) Комитет за младежта, физическото възпита-

ние и спорта
КПД (ка-пе-де) Комитет по пощи и далекосъобщения
КФОР (кей-фор) Омиротворителни сили в Косово (KFOR)
КЦИИТ (кциит) Координационен център по информатика и изчисли-

телна техника
КЦКФБ (ка-це-ка-фе-бе) Комисия по ценните книжа и фондовите 

борси
ЛАФТА (лафта) Латиноамериканска асоциация за свободна търговия 

(LAFTA)
ЛВК (ле-ве-ка) Лозаро-винарски комплекс
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ЛТУ (ле-те-у) Лесотехнически университет
МА (ме-а) Медицинска академия
МААЕ (маае) Международна агенция за атомната енергия
МАВТ (ма-ве-те) Международна асоциация за въздушен транспорт
МБФ (ме-бе-фе) Международна боксова федерация
МБЦ (ме-бе-це) Международен бизнес център
МВР (ме-ве-ре) Министерство на вътрешните работи
МВнР (ме-ве-не-ре) Министерство на външните работи
МВФ (ме-ве-фе) Международен валутен фонд
МЖМФ (ме-же-ме-фе) Международна женска медийна фондация
МЗГАР (ме-зе-ге-ар) Министерство на земеделието, горите и аграрната 

реформа
МИБ (миб) Международна инвестиционна банка
МК (ме-ке) Министерство на културата
МЗ (ме-зе) Министерство на здравеопазването
МО (ме-о) Министерство на образованието
МО (ме-о) Министерство на отбраната
МОЖ (мож) Международна организация на журналистите
МОК (мок) Международен олимпийски комитет
МОН (мон) Министерство на образованието и науката
МОСВ (мо-се-ве) Министерство на околната среда и водите
МОТ (мот) Международна организация на труда
МП (ме-пе) Министерство на правосъдието
МПЕИ (ме-пе-и) Министерство на правосъдието и европейската ин-

теграция
МРРБ (ме-ре-ре-бе) Министерство на регионалното развитие и благо-

устройството
МС (ме-се) Министерски съвет
МСИ (ме-се-и) Международен съюз на икономистите
МСС (ме-се-се) Международен студентски съюз
МТП (ме-те-пе) Международна търговска палата
МНК (ме-не-ка) Международен нефтен консорциум
МТСГ (ме-те-се-ге) Министерство на труда и социалните грижи
МФ (ме-фе) Министерство на финансите
МФВТ (ме-фе-ве-те) Международна федерация по вдигане на тежести
МФДЖ (ме-фе-де-же) Международна федерация на демократичните 

жени
МФК (ме-фе-ка) Международна финансова корпорация
МФРС (ме-фе-ре-се) Международен фонд за развитие на селското сто-

панство
МФСИ (ме-фе-се-и) Международна фондация за свобода на информа-

цията
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НАСА (наса) Национално управление по въздухоплаване и изследва-
не на космическото пространство

НАТО (нато) Североатлантически пакт (NATO)
НАТФИЗ (натфиз) Национална академия за театрално и филмово изкус-

тво
НАФТА (нафта) Северноамериканска зона за свободна търговия 

(NAFTA)
НБА (ен-би-ей) Национална баскетболна асоциация (NBA)
НБКМ (не-бе-ка-ем) Народна библиотека „Св.св. Кирил и Методий“
НБР (не-бе-ре) Национално бюро за разследване
НБУ (не-бе-у) Нов български университет
НДК (ен-де-ка) Национален дворец на културата
НЕК (нек) Национална електрическа компания
НЗОК (не-зе-о-ка) Национална здравноосигурителна каса
НЗОФ (не-зе-о-ка) Национален здравноосигурителен фонд
НИМ (ним) Национален исторически музей
НИС (нис) Национален изпълнителен съвет
НЛО (ен-ел-о) неидентифициран летящ обект
НОИ (нои) Национален осигурителен институт
НПК (не-пе-ка) Наказателно-процесуален кодекс
НС (не-се) Народно събрание
НСБОП (не-се-боп) Национална служба за борба с организираната 

престъпност
НСИ (не-се-и) Национален статистически институт
НСлС (не-се-ел-се) Национална следствена служба
НСПАБ (не-се-пе-а-бе) Национална служба пожарна и аварийна безо-

пасност
НСО (не-се-о) Национална служба за отбрана
НСРТ (не-се-ре-те) Национален съвет за радио и телевизия
НСС (не-се-се) Национална служба за сигурност
НФЦ (не-фе-це) Национален филмов център
НХЛ (ен-ейч-ел) Национална хокейна лига
НЦЗПБ (не-це-зе-пе-бе) Национален център по заразни и паразитни 

болести
НЦИОМ (ен-циом) Национален център за изследване на общественото 

мнение
НЦК (не-це-ка) Национален център за книгата
НЦМТ (не-це-ме-те) Национален център за музика и танц
НЦТ (не-це-те) Национален център за театър
ОАД (о-а-де) Организация на американските държави
ОАЕ (оае) Обединени арабски емирства
ОАЕ (оае) Организация за африканско единство
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ОАПЕК (оапек) Организация на арабските страни износителки на пет-
рол (OAPEC)

ОББ (о-бе-бе) Обединена българска банка
ОБТ (о-бе-те) Обединен блок на труда
ОДС (о-де-се) Обединени демократични сили
ОЕИ (оеи) Организация за европейска интеграция
ОЕИС (оеис) Организация за европейско икономическо сътрудничес-

тво
ОЕСР (о-е-се-ре) Организация за европейско сътрудничество и раз-

витие
ОНД (о-ен-де) Обединение на независими държави
ООД (о-о-де) Дружество с ограничена отговорност
ООН (о-о-не) Организация на обединените нации
ООП (о-о-пе) Организация за освобождение на Палестина
ОПЕК (опек) Организация на страните износителки на петрол 

(OPEC)
ОС (о-се) Общински съвет
ОССЕ (о-се-се-е) Организация за сигурност и сътрудничество в Ев-

ропа
ОЧИС (очис) Организация за черноморско икономическо сътрудни-

чество
ПГ (пе-ге) парламентарна група
ПЕН (пен) Международна асоциация на поетите, драматурзите, 

редакторите, есеистите и романистите (PEN)
ПРООН (пе-ре-о-о-не) Програма на ООН за развитие 
ПФЛ (пе-фе-ел) Професионална футболна лига
РДВР (ре-де-ве-ре) Районна дирекция на вътрешните работи
РЗБОП (ре-зе-боп) Регионално звено за борба с организираната пре-

стъпност
РИОСВ (рио-се-ве) Районна инспекция на околната среда
РМД (ре-ме-де) Работническо-мениджърско дружество
РПУ (ре-пе-у) Районно полицейско управление
САБ (саб) Съюз на артистите в България
САБ (саб) Съюз на архитектите в България
САЗСТ (са-зе-се-те) Северноамериканска зона за свободна търговия
САЛТ (салт) Ограничаване на стратегическите въоръжения (SALT)
САЩ (сащ) Съединени американски щати
СБ (се-бе) Световна банка
СБА (се-бе-а) Световна боксова асоциация
СБА (се-бе-а) Съюз на българските автомобилисти
СБЖ (се-бе-же) Съюз на българските журналисти
СБК (се-бе-ке) Съюз на българските композитори
СБУ (се-бе-у) Съюз на българските учители
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СБФД (се-бе-фе-де) Съюз на българските филмови дейци
СБХ (се-бе-ха) Съюз на българските художници
СБП (се-бе-пе) Съюз на българските писатели
св. свети
св.св. светите
СВАБ (се-ве-а-бе) Съюз на вносителите на автомобили в България
СЕ (се-е) Съветът на Европа
СДВР (се-де-ве-ре) Столична дирекция на вътрешните работи
СДС (се-де-се) Съюз на демократичните сили
СЕАТО (сеато) Съюз на страните от Югоизточна Азия (SEATO)
СЗО (се-зе-о) Световна здравна организация при ООН
СЛРБ (се-ле-ре-бе) Съюз на ловците и риболовците в България
СМУ (се-ме-у) Средно музикално училище
СНБП (се-не-бе-пе) Съюз на независимите български писатели
СО (се-о) Стопанско обединение
СОАП (соап) Столична общинска агенция за приватизация
СОИС (соис) Световна организация за интелектуална собственост
СОС (се-о-се) Столичен общински съвет
СОУ (со-у) средно образователно училище
СРЮ (се-ре-ю) Съюзна република Югославия
СПБ (се-пе-бе) Съюз на преводачите в България
СПИН (спин) Синдром на придобитата имунна недостатъчност
ССИГ (се-се-и-ге) Съюз за стопанска инициатива на гражданите
ССОН (се-се-о-не) Съвет за сигурност при ООН
СТО (се-те-о) Световна търговска организация
СУ (се-у) Софийски университет
СФД (се-фе-де) Съюз на филмовите дейци
СФОР (ес-фор) Омиротворителни сили в Сараево (SFOR)
ТЕЦ (тец) топлоелектроцентрала
ТУ (те-у) Технически университет
УЕФА (уефа) Съюз на европейските футболни асоциации
УНИЦЕФ (уницеф) Международен фонд при ООН за подпомагане на 

децата (UNICEF)
УНСС (у-не-се-се) Университет за национално и световно стопанство
УС (у-се) управителен съвет
ФАО (фао) Производителна и селскостопанска организация при 

ООН (FAO)
ФБР (фе-бе-ре) Федерално бюро за разследване
ФИФА (фифа) Международна федерация на футболните асоциации 

(FIFA)
ФПБ (фе-бе-пе) Федерация на потребителите в България
ФРГ (фе-ер-ге) Федерална република Германия
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ХА (хе-а) Художествена академия
ХЕИ (хе-и) Хигиенно-епидемиологична инспекция
ХЗ (хе-зе) Химически завод
Химко Химически комбинат
ЦРУ (це-ре-у) Централно разузнавателно управление
ЦС (це-се) Централен съвет
ЦЕИ (це-и) Център за европейски изследвания
ЦЕФТА (цефта) Централноевропейска договореност за свободна търго-

вия (CEFTA)
ЦИД (цид) Център за изследване на демокрацията
ЦКПМ (ка-це-пе-ме) Център по качество, производителност и ме-

ниджмънт
ЦЛИ (це-ли) Център за либерални изследвания
ЦИК (цик) Централна избирателна комисия
ЦИНТИ (цинти) Централен институт за научна и техническа информа-

ция
ЦСМП (це-се-ме-пе) Център за спешна медицинска помощ
ЦСОРИП (це-се-о-рип) Централен специализиран отдел за разследване 

на икономическите престъпления
ШЗО (ше-зе-о) Школа за запасни офицери
ЮАР (юар) Южноафриканска република
ЮНЕСКО (юнеско) Организация при ООН по върпосите на образование-

то, науката и културата (UNESCO)
ЮНПРОФОР (юн-профор) Международни омиротворителни сили 

(UNPROFOR)
ЮПИ (юпи) Юнайтид прес (UPI)





Приложение 9. Съкращения на основни метрични единици

. Съкращения на основни
метрични единици

Метричните единици от лични собствени (напр.: волт, ампер, нютон) се 
пишат с главна буква като означения и с малка буква, когато се изписват 
изцяло. Изключение от това правило, както и от правилото за образуване 
на кратни (вж. по-долу), са метричните единици за количество информация 
(напр.:  KB =  B).

A а̀мпер (сила на тока)
B байт (количество информация)

bit бит (количество информация)
C куло̀н* (електрически заря)

cal кало̀рия (количество топлина)
cd кандѐла* (сила на светлината)
Ci кюрѝ (активност на изотоп)
ct кара̀т (маса — само за скъпоценни камъни и бисери)

dB децибѐл (логаритмична величина за ниво на звуково налягане)
F фара̀д* (електрически капацитет)
g грам (маса)
h час (време)
H хѐнри* (взаимна инуктивност)
ha хѐктар (площ)
hp ко̀нска сѝла (мощност)
Hz херц* (честота)

J джа̀ул* (работа, енергия)
kg/m³ (кг/м³); килогра̀м в кубѝчески мѐтър (плътност)

l или L (л); лѝтър* (обем)
lm лу̀мен* (светлинен поток)
lx лукс* (осветеност)

l.y. светлѝнна годѝна (ължина — в астрономията)
m (м); мѐтър* (ължина)

m² (м²); квадра̀тен мѐтър* (площ)
m³ (м³); кубѝчески мѐтър* (обем, вместимост)

m/s (м/с, м/сек.); мѐтър в секу̀нда* (скорост)
m/s² (м/с², м/сек²); мѐтър в секу̀нда на квадра̀т* (ускорение)





Приложение 9. Съкращения на основни метрични единици

Кратните на метричните единици се образуват, като към думата за основната 
единица се добавя съставна част, която съответства на размерността, напр. 
мегахерц, килограм, милиметър, гигабайт.

min мину̀та (време)
mol мол* (количество вещество)

N ню̀тон* (сила)
Pa паска̀л* (налягане)
R рѐнтген (експозиционна оза на рентгеновото излъчване)

rad рад (погълната оза на излъчване)
s (с, сек.); секу̀нда* (време)
t (т); тон (маса)

T тѐсла* (магнитна инукция)
V волт* (електрическо съпротивление)

W ват* (мощност)
% процѐнт (относителна безразмерна величина)

‰ промѝл (относителна безразмерна величина)
˚C гра̀дус на Цѐлзий* (температура в грауси на Целзий)
˚K гра̀дус на Кѐлвин* (температура в грауси на Келвин)
˚F гра̀дус на Фа̀ренхайт* (температура в грауси на Фаренхайт)
Å а̀нгстрьом (ължина = ¹⁰ m)
Ω ом* (електрическо съпротивление)

T тера 10¹² da деци 10¹
G гига 10⁹ c санти 10²
M мега 10⁶ m мили 10³
k кило 10³ µ микро 10⁶
h хекто 10² n нано 10⁹
d дека 10¹ p пико 10¹²

* С астериск са означени някои единици от международната метрична система SI (Système International, 
възприета и в България. (Приложението е изготвено със съдействието на Е. Динолова (физик) и инж. Р.
Райчинов.)





Приложение 10. Съкращения от латински език

. Съкращения от латински език

a.d. или A.D. anno domini в година господня, т.е. в еди-коя си 
година от Рождество Христово

a. Chr. n. ante Christum natum преди Рождество Христово
c.l. citato loco на посоченото място
d.d. de dato от датата
Dr. Ph(il). Doctor Philosophiае доктор по някоя от хуманитарните 

науки
e.c. exempli causa например
h.a. huius anni тази година
h.m. huius mensis този месец
ib. или ibid. ibidem пак там, на същото място
i.e. id est сиреч, тоест
INRI Iessus Nazarenus Res 

Iudаеorum
Иисус от Назарет, Цар на юдеите

l.c. liber citatus посочената книга
l.c. loco citato на посоченото място
m.a. magister artium магистър по хуманитаристика
NB Nota bene забележи добре, обърни внимание
O.C. opus citatum посоченото съчинение
Op. cit. opus citatum посоченото съчинение
p. pagina страница
p.a. per annum, pro anno за година, в продължение на една 

година
p.s. post scriptum послепис
p.p.s. post postscriptum след послеписа
pass. passim разпръснато, на много места, тук-там
pinx. pinxit нарисува
q.v. Quod vide виж това
s.a. sine anno без година
s.c. scilicet разбира се
s.t. sine tempore без време, т.е. без да е определено вре-

мето на изданието
u.i. ud infra както по-долу
u.s. ud supra както по-горе
v. vide виж
v. verte обърни
v.c. verbi causa например
v.v. vice versa в обратен ред, обратно





11. Гръцка азбука

. Гръцка и латинска азбука

 Гръцка азбука

Главна буква Малка буква
Наименование на буквата

Еразмово Византийско

Α α а̀лфа а̀лфа
Β β (ϐ) бѐта бѐта
Γ γ га̀ма га̀ма
Δ δ дѐлта дѐлта
Ε ε ѐпсилон ѐпсилон
Ζ ζ дзѐта зѝта
Η η ѐта ѝта
Θ θ (ϑ) тѐта тѝта
Ι ι йо̀та йо̀та
Κ κ (ϰ) ка̀па ка̀па
Λ λ ла̀м(б)да ла̀нда
Μ μ мю ми
Ν ν ню ни
Ξ ξ кси кси
Ο ο о̀микрон о̀микрон
Π π пи пи
Ρ ρ ро ро
Σ σ (ς) сѝгма сѝгма
Τ τ та̀у таф
Υ υ ѝпсилон ѝпсилон
Φ φ (ϕ) фи фи
Χ χ хи хи
Ψ ψ пси пси
Ω ω омѐга омѐга





Приложение 11. Латинскае азбука, Приложени 12. Съответствия между римски и арабски цифри

 Латинска азбука

. Съответствия между
римски и арабски цифри

Буква Наименование Буква Наименование

A a а N n ен
B b бе O o о
C c це P p пе
D d де Q q ку
E e е R r ер
F f еф S s ес
G g ге T t те
H h ха U u у
I i и V v ве

K k ка X x икс
L l ел Y y ѝпсилон/ѝгрек

M m ем Z z зѐта

I 1 XVI 16 LX 60 DCC 700
II 2 XVII 17 LXV 65 DCCC 800
III 3 XVIII 18 LXX 70 CM 900
IV 4 XIX 19 LXXX 80 M 1000
V 5 XX 20 XC 90 MC 1100
VI 6 XXI 21 XCII 92 MCD 1400
VII 7 XXV 25 XCV 95 MDC 1600
VIII 8 XXIX 29 XCVIII 98 MDCLXVI 1666
IX 9 XXX 30 IC 99 MDCCCLXXXVIII 1888
X 10 XXXI 31 C 100 MDCCCXCIX 1899
XI 11 XXXIV 34 CC 200 MCM 1900
XII 12 XXXIX 39 CCC 300 MCMLXXVI 1976
XIII 13 XL 40 CD 400 MCMLXXXIV 1984
XIV 14 L 50 D 500 MM 2000
XV 15 LV 55 DC 600





Приложение 13. Често срещани гафични знаци. Знаци, използвани предимно в математиката и статистиката

. Графични знаци, които се
използват при писане и редактиране

на различни видове текст
(без препинателните знаци)

 Широко използвани графични знаци

 Знаци, използвани предимно
 в математиката и статистиката

& съдружие ® запазена марка
§ параграф $ щатски долар
No номер £ британска лира
© авторско право  евро

+ плюс ^ празно множество
– минус � сечение
± плюс-минус ~ обединение
× или . умножено по L следва
÷ или : делено на √ корен квадратен
= е равно на e нѐперово число (≈ 2,72)
≠ не е равно на/различно от π числото пи (≈ 3,14)
≈ приблизително равно на r радиус на окръжност
4 идентично с d диаметър на окръжност
< по-малко от ∫ интеграл
≤ по-малко или равно на ¯ ъгъл
> по-голямо от W триъгълник
≥ по-голямо или равно на b перпендикулярно на
% процент || успоредно на
‰ промил ° градус
∞ безкрайност ' минута
§ елемент от/принадлежи на " секунда
è не е елемент от/не принадлежи на ∑ сума
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 По-важни коректорски знаци

 Образец за използване на коректорските знаци

за вмъкване на пропусната буква, дума или препинателен знак;

        
за отбелязване и заменяне на сгрешена буква, дума или препи-
нателен знак;

за премахване на излишна буква, дума или препинателен знак;

за разместване на букви или думи;

за сливане на букви или думи;

за разделяне на букви или думи;

а за главна буква;

А за малка буква;

за нов ред.

Иван Вазов е роден през  г., в град Сопот в много люд-
ното семеиство на богат търговец. Тук прави първите си 
литературни опити, насарчаван тайно от майка си Съба. 
През  г. е изпратен в кантората на чичо си в Румъния, 
но търговската кариера него привлича и той споделя жи-
вота на Хъшовете в кръчмата на Нено Тодоров, наричан 
странджата. По-късно той ще ги обезсмърти в повеста 
„Немили-недраги“ и в пиесата „Хъшове“. Вазов никога не 
се връща към търговията, а се оддава на обществено-поли-
тическа и литературна дейност. След освобождението за-
ема държавни постове в Княжество България и в Източна 
Румелия.

й
ъ

Х
с тт си

т
о





Приложение 14. Комбинации от знаци при общуване по Интернет

. Комбинации от препинателни знаци
и знаци за графично оформяне на текст

при общуване по интернет („Емотикони“)

Приложението съдържа само тези знаци, които са съставени от комбинации 
на препинателни знаци, знаци за графично оформяне на текст и главни 
букви.

:) или 8) или :-) усмивка
:))) или 8))) широка усмивка
:-D смях
=( разочарование
=((( голямо разочаро-

вание
>:0 гняв
:( или 8( тъжно ми е
:((( или 8((( много ми е тъжно
:O учудване или ус-

мивка
:? недоверие
;-) или ;0) ирония, иронична 

усмивка

]:( ядосвам се
]:((( или :[ много се ядосвам
[:) слушам музика
:~( плача
:~((( плача на глас
8-( уморен съм
8-((( много съм уморен
;) намигане
:-x целувка
:-ox голяма целувка
:} страх ме е
:~) смея се до сълзи
:P плезене
{} целувам те





Приложение 15. Образци за оформяне на документи: Молба

. Образци за оформяне на документи

 До
 Директора
 на Лабораторията за
 ядрени изследвания
 Тук

М О Л Б А

от Иван Петров Иванов
ст.н.с. в Отдела за нови изследвания

Уважаеми господин Директор,

Моля да ми бъде разрешено да ползвам от  август  г.  (де-
сет) дни от годишния се платен отпуск за  година.

Надявам се, че молбата ми ще бъде удовлетворена.

София,
 август  г. Суважение: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





Приложение 15. Образци за оформяне на документи: Заявление

 До
 Директора
 на Института за
 пазарни стратегии
 София

З А Я В Л Е Н И Е

от Стефка Иванова Петрова
жк „Младост“, блок а, вход Б, ап. 

София 

Уважаема госпожо Директор,

С настоящото заявявам, че за времето от .. до .. г. 
съм била на работа в подчинения Ви институт и през целия период 
съм била осигурена. Тези факти да се имат предвид при попълването 
на трудовата ми книжка.

София,
 август  г. Суважение: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





Приложение 15. Адресиране на пощенски плик. Удостоверение

 Адресиране на пощенски плик

Подател:
Стефка Петрова
бул. Васил Левски 
София 

Получател:
Иван Иванов

ул. Г. С. Раковски No 
София 

Институт за пазарни стратегии
София

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е

Институтът за пазарни стратегии удостоверява, че Стефка Ивано-
ва Петрова е работила в него от .. г. до .. г.

Настоящото да ѝ послужи пред Фонд „Социално осигуряване“.

София,
 август  г. . . . . . . . . . . . . . . . . . .





Приложение 15. Образец за автобиография

А В Т О Б И О Г Р А Ф И Я

 Име: Стефан Петров Стефанов
 Адрес: София , ул. „Ю. Венелин“, No 
 Тел./Факс: ()   
 Дата на раждане:  юни  година
 Националност: българин
 Семейно положение: неженен

 – Гимназия с изучаване на немски език, София
 – СУ „Св. Климент Охридски“, специалност 

„Немска филология“
  Втора специалност „Руски език“
 – Отбиване на редовна военна служба
 – Редовна аспирантура — работа по дисер-

тация в областта на историята на немската 
литература

 април  Курс по компютърна грамотност
  Получаване на научната и образователна сте-

пен „доктор“
 – Специализация в Централния европейски 

институт, Будапеща
 – Работа в Музея за световна литература, отдел 

„Европейски литератури“

 Езици: немски — отлично
  руски — отлично
  английски — добре

София,
 ноември  г. Подпис: . . . . . . . . . . . . . . . . . .





Приложение 16. Библиографско описание

. Образци на библиографско
описание и цитиране. Съкращения

при библиографско описание.
Оформяне на съдържание

 Библиографско описание*

. Описание на книги

Библиографското описание съдържа специфична информация за книгата. 
То се съставя по определен модел и трябва да включва следните данни: име 
на автора, заглавие (и подзаглавие) на книгата, издание, място на издаване, 
име на издателството, година на издаване, обем на книгата (в страници). Биб-
лиотечните каталози и библиографските справочници съдържат още някои 
библиографски данни: формат на книгата, илюстративен материал, тираж, 
цена, подвързия.
При библиографско описание на книга се употребяват следните препинател-
ни знаци:
§ Фамилното име се отделя от собственото и бащиното с друг шрифт 

(разредка) и със запетая. Ако авторите са двама или повече, имената 
им се отделят със запетая; пред името на последния автор може да се 
пише запетая или съюз и (в книги с латиница et).

§ Името на автора, заглавието, издателските данни и обемът се отделят 
с точка.

§ Отделните елементи в издателските данни се отделят с двоеточие 
(между мястото на издаване и името на издателството) и със запетая 
(между името на издателството и годината на издаване).

§ Заглавието на книгата се дава на съвременен правопис. То не може да 
се съкращава, с изкл. на дълги заглавия от старобългарската и въз-

* При изработване на библиографското описание и библиографското цитиране са използвани: Основни 
правила за библиографско описание и библиографско цитиране под линия. С.: БАН. Издателство с печат-
ница, .  с.; Български държавни стандарти. Библиотечно дело (По състояние към .. г.). С.: Стан-
дартизация, .
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рожденската литература. Изпуснатите думи или части от заглавието 
се отбелязват с многоточие

§ Мястото на издаване се изписва, с изкл. на някои градове (напр. Со-
фия = С., на лат. S.).

§ Името на издателството се дава съкратено, без думата „издателство“.
§ Годината на издаване се дава винаги с арабски цифри, без думата „го-

дина“ или г.
§ Броят на страниците се означава със съкращението с., на лат. p.

Петканова, Донка. Старобългарска литература. – век. С.: 
Св. Климент Охридски, ,  с.
Б у р о в, Ст. Форми и значение на съществителното име. (С оглед 
предимно на категорията число). В. Търново: Пик, .  с. (Библи-
отека „Филология. Езикознание“, ).
 години Велики Преслав. Сборник. Т. . Ред. кол: Т. Тотев — отг. 
ре., Н. Драгова, М. Тихова, Ц. Цанев. Шумен: К. Преславски, . 
 с.
Български тълковен речник. Авт.: Л. Анрейчин, Л. Георгиев, Ст. Ил-
чев, Н. Костов, Ив. Леков, Ст. Стойков, Цв. Тооров. . изд. Доп. и 
прераб. от Д. Попов. С.: Наука и изкуство, .  с.

. Описание на статии от периодични издания, сборници, избрани 
съчинения, на части от книги, на рецензии

Библиографското описание трябва да включва следните данни: име на авто-
ра, заглавие (и подзаглавие) на статията, сведения за изданието (списание, 
вестник, сборник), в което е отпечатана статията — название, година, книж-
ка на списание, брой и дата на вестник, страница (или страници от…о).
Името на автора и заглавието се оформят както при описание на книга. След 
заглавието, завършващо с точка се пише тире. Ако статията е от периодично 
издание, се посочва наименованието на изданието, година на издаване (с 
арабски цифри, без г., год., година), книжка на списанието или брой на вест-
ника (означават се със знака No, на лат. No, и съответната арабска цифра), дата 
(за вестник), страници, на които е поместена статията — при посочване на 
една страница: с. , p. ; при посочване на повече страници: – (не се пише 
с. или p.). Ако статията е поместена в сборник, избрани съчинения и под., 
пред сведенията за сборника се пише Във: (за книги на кирилица) или In: (за 
книги на латиница). Заглавието, подзаглавието, изданието, томът (частта) и 
мястото на издаване на сборника се отделят с точка, а следващите елементи 
(година на издаване, страници) — със запетая.

Нейков, Петър. Екзархът и дългът. — Веч. новини, No ,  май , 
с. .





Приложение 16. Библиографско цитиране

Русинов, Р. Синонимите министър-председател и премиер. — Бълг. 
ез., , No –, –.
Коева, М. Типология на архитектурното развитие през Възражда-
нето. — Във: Българската нация през Възраждането. (Сборник от 
изследвания). Т. , С., , –.
Витгенщайн, Л. Логико-философски трактат. — Във: Избрани съчи-
нения, С., , –
Панова, Ел. Философската метаморфоза на Лудвиг Витгенщайн. — 
Във: Витгенщайн, Л. Избрани съчинения. С., , –
Първев, Хр. Книга за професор Светомир Иванчев. — Език и литера-
тура, , No –, –.
Рец. за: Светомирен дух. Книга за проф. Иванчев. Съст. Я. Бъчваров, 
В. Тооров. С.: Св. Климент Охридски, Хемус ООД, ,  с.
Ковачев, Н. Честотно-тълковен речник на личните имена у българи-
те. С., ,  с.
Рец.: Т. Шишмански. — Бълг. ез., , No –, –.

В най-новите библиографски описания между заглавието (подзаглавието) 
на статии от периодични издания, сборници, избрани съчинения и под. и 
сведенията за изданието (вестник, списание, сборник и под.) се пишат две 
наклонени черти:

Н е й к о в, Петър. Екзархът и дългът. // Веч. новини, No ,  май 
, с. .

 Библиографско цитиране

При цитиране чрез индекси под черта или в края на книгата (статията) важат 
правилата за библиографско описание на книги и статии. Името на първия 
автор се пише инверсирано. Собственото и бащиното име обикновено се 
съкращават. В текста имената на чужди автори се транскрибират на българ-
ски език. Издателството не се пише. Общият брой на страниците на книгата 
(статията) могат да се изпуснат.
Номерацията на бележките под черта може да бъде непрекъсната за цялата 
статия или глава (на книга) или за всяка страница да започва от едно (). Ко-
гато бележките са в края на статията (главата), номерацията е непрекъсната.

В текста:
За назоваване на именната част на съставно именно сказуемо в 
ГСБКЕ² бе приет терминът преикатив.
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Под черта:
²Граматика на съвременния български книжовен език. Т. . Синтак-
сис. С., , с. .

В текста:
Фотинов има непрекъснати разходи за набавянето на книги, което е 
документирано от неговата кореспонденция²⁸⁴.

В края на главата на книгата:
²⁸⁴НА БАН, ф.  К. Писмо на Георги п. Константину до К. Фотинов. 
Пловдив, ...

Когато дадено произведение се посочва под черта без библиографско цити-
ране, заглавието на произведението се пише с кавички:

⁸Този въпрос В. Паскалева разглежда в статията си „Средна Европа 
и културно-националното развитие на българите през Възраждане-
то“. — Исторически преглед, , No –.

При повторно цитиране на едно и също произведение се пише името на 
автора и Цит. съч., на лат. Op. cit. Ако едно и също произведение се цитира 
няколко пъти подред, при повторното цитиране се пише Пак там, на лат. 
Ibidem.
При повторно цитиране на две или повече произведения от един и същи ав-
тор не се дава пълно библиографско описание — отбелязват се само авторът, 
заглавието (може да се посочи и със съкращение, отбелязано с многоточие) 
и страниците.
Когато цитирането в текста не е от оригинала, а чрез друго произведение, се 
пише Цит. по: (Цитати по:):

⁶⁰Цит по: Костаинов, Д. Дженариус Алоизиус Макгахан освободи-
теля. — Славянски вестник, No –, март—апр. , с. .
¹⁷Този и следващите цитати са по: Паисий Хилендарски. История 
Славянобългарска. Под ред. на П. Динеков (С., ).

Обяснителен текст преди библиографско описание се оформя по следния 
начин:

³⁵По същия въпрос вж.: Конев, Ил. Българското възраждане и Про-
свещението. Т. . Въпроси на българската филологическа култура. С., 
, с.  сл.
³⁹Пътеписът му и бележки за него вж. във: Английски пътеписи за 
Балканите. Края на  в. — -те години на  в. Увод, състав. и 
комент. М. Н. Тоорова, С., , –
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⁵²Полезни сведения по въпроса вж. у Неврокопски митрополит П и -
м е н. За библията. В началото бе словото. С., , –.

С цел да се избегне дублирането при цитиране на литературата индексите 
в текста могат да препращат към списък „Литература“ в края на статията 
(главата, книгата):

В текста:
След това се излага мнение за свежо написаната студия „На гости 
у банатските българи“ [], която с богатото си съдържание е пов-
лияна най-общо от идеите на В. Ягич [], а с картинното описание 
дава много ясна представа за бита и културата на тези български 
изселници [].

В края на раздела:
[] Архив, , –.
[] Романски, , .
[] Архив, , ; Романски, , , .

В края на книгата:
Архив: Archiv für slavische Philologie, Bd. –, Berlin, –.
Романски, : Романски, Ст. Предговор. — Във: Сборник в чест 
на проф. Л. Милетич за седемдесетгодишнината от рождението му 
(–). С., .
Романски, : Романски, Ст. Любомир Милетич. Човек, учен, учител 
и общественик. — Летопис на БАН за /. . С., .

При цитиране без инекс в текста може да се даде пълно библиографско 
описание на произведението:

Както показва в своята интересна студия френският българист 
Р. Бернар (вж. Някои бележки върху аориста на -ох и върху гла-
голната система на съвременния български книжовен език. — Във: 
Б е р н а р, Р. Българистични изследвания. С., , –), този тип 
глаголи са изолирани в системата на българското спрежение.

По-често (особено в научни издания) в текста се посочват само фамилното 
име на автора (с обикновен шрифт, с курсив или с разредка), годината на из-
даване на труда и съответната страница (страници). Между името на автора 
и годината не се пише препинателен знак, а между годината и страницата се 
пише двоеточие. Бележката в текста е заградена със скоби и препраща към 
списък „Литература“ в края на статията (главата, книгата).
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В текста:
Акцент върху взаимовръзката между музика и текст поставя и Боян 
Пенев (Габе : ).

В края на статията:
Габе : Шишманов, Ив. Д., д-р К. Кръстев. Б. Пенве в спомените на 
съвременниците си. С., , –.

 Съкращения на български думи и словосъчетания
 в библиографско описание*

Думи и слово-
съчетания Съкращения

август авг.
автор авт.
автореферат автореф.
азбучен азб.
алинея ал.
анонимен анон
анотация анот.
април апр.
архив арх.
без място и 

година
б.м.г.

без цена б.ц.
безплатен безпл.
бележка бел.
библиография библиогр.
библиотека библ.
биография биогр.
братя бр. (само 

при фирми и 
изателства)

брой бр.
брошура брош.
бюлетин бюл.
век в. (само при 

означение на 
векове сле 
цифри)

вестник в. (само пре 
заглавие на 
вестник)

випуск вип.
встъпителен встъп.
въведение въвед.
глава гл.
година г.
годишник год. (само в 

забележка и го. 
спецификация)

годишнина год.
двумесечен двумес.
двуседмичен двуседм.
действие д. (само в по-

заглавия, сле 
числителни при 
описание на 
пиеси)

декември дек.
депозиран деп.
диаграма диагр.
диапозитив диапоз.
дисертация дис.
добавка доб.
доклад докл.
документ док.
допечатване допеч.
допълнение доп.

* Списъкът е изработен въз основа на БДС -. Съкращения на български думи и словосъчетания в 
библиографското описание на печатните произведения.
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дубликат дубл.
дял д. (само сле 

числително 
име)

ежегоден ежегод.
ежедневен ежедн.
ежемесечен ежемес.
език ез.
екземпляр екз.
забележка заб.
заглавие загл.
издание изд.
издание на автора изд. авт.
издателство изд.
изменен изм.
илюстратор ил.
илюстрация ил.
инвентарен инв.
индекс инд.
информационен информ.
карта к.
картина карт.
картографски картогр.
класификация класиф.
книга кн.
книгоиздателство книгоизд.
книжарница книж.
колекция кол.
колона кол. (само в 

количествена 
характеристи-
ка)

копие коп.
корица кор.
ксерокопие кесрокоп.
лист л.
литография литогр.
месец м.
месечен мес.
микрокарта мк
микрофилм мф
микрофиш мфиш
микрофотокопие мфотокоп.

надзаглавен надзагл.
надслов надсл.
надтекстно загла-

вие
надт. загл.

напечатан напеч.
нарисувал нарис.
непагиниран непаг.
непроменен непром.
нова серия н.с.
ноември ноем.
обнародван обнар.
образци обр.
обяснено обясн.
одобрено одобр.
озаглавен озагл.
октомври окт.
описание опис.
оригинал ориг.
основно прера-

ботен
осн. прераб.

отговорен редак-
тор

отг. ред.

отдел отд.
отделен лист отд. л.
отделен отпечатък отд. отпеч.
офсетово издание офс. изд.
пагинция паг.
периодичен период.
перфокарта перфок.
перфолента перфол.
печатница печ.
под общата редак-

ция
под общ. ред.

под ръководство-
то

под ръков.

подбор подб.
подвързан подв.
подготвен подг.
подзаглавие подзагл.
подобрен подобр.
поправен попр.
попълнен попълн.
портрет портр.
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послесловие послесл.
пояснение поясн.
превод прев.
преводач прев.
прегледал прегл.
предговор предг.
предзаглавие предзагл.
предисловие предисл.
препечатан препеч.
препринт препр.
преработил прераб.
приложение прил.
притурка прит.
псевдоним псевд.
публикация публ.
раздел разд.
разширен разшир.
регистър рег.
редактор ред.
редакционен 

комитет
ред. к-т

редакционна 
колегия

ред. кол.

редакция ред.
резюме рез.
репринт репр.
репродукция репрод.
реферат реф.
рецензия рец.
рисунка рис.
ротапринт ротапр.
ръкопис ръкоп.
сбирка сб.
сборник сб.
свезка св.
свитък свит.
седмичен седм.
септември септ.
серия сер.
сесия сес.
сигнатура сигн.
скица ск.

следващ сл. (само за 
слеваща 
книжка или 
брой)

списание сп. (само пре 
заглавие на 
списание)

справочник справ.
стереотипно изда-

ние
стер. изд.

столетие ст. (само сле 
цифра)

страница с. (само в 
количествена 
характеристи-
ка)

схема сх. (само в 
количествена 
характеристи-
ка)

съавтор съавт.
събран събр.
съдържание съдърж.
съкратен съкр.
съставител състав.
съчинение съч.
таблица табл.
тираж тир.
том т. (само при 

цифри)
указател указ.
факсимиле факс.
февруари февр.
фигури фиг.
фиктивно 

заглавие
фикт. загл.

филмография филмогр.
фондация фонд.
фонограма фоногр.
фотография фотогр.
фотокопие фотокоп.
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 Оформяне на съдържание

. Съдържание на книга

  В съдържанието на книга (монография) се отбелязват заглавията на различ-
ните раздели в книгата (дялове, части, глави и под.) и страницата, на която 
започват. Между заглавието и цифрата за начална страница най-често се 
пишат точки. Съдържанието може да бъде кратко или по-подробно в зави-
симост от особеностите на текста и от предпочитанията на автора на книгата 
за членение на текста. Както няма задължителни правила за членение на 
текста и отделяне на раздели и подраздели, така също няма задължителни 
образци за оформяне на съдържанието на книга. Тук ще бъдат посочени 
някои примери.
Когато разчленяването на текста е по-общо, в съдържанието се посочват 
само съответните дялове (части, глави) или само заглавията им, със или без 
номериране.

Интелектуалното начало и развитието на филологическото 
движение (Уводни разяснения)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
За европейското светоусещане на новобългарската култура  . . . . . 
<…>
„Откриването“ на българите и тяхната култура в свободния 
европейски свят (Вместо заключение)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 



 . Уводни думи  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 . Предпоставки за възникването на Котленското книжовно 

средище през  век. (Културно-исторически преглед)  . . . . . . .
 . Котленски книжовници от  век. (Обща характеристика на 

котленските ръкописни паметници)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
<…>



художник худож. (само 
при фамилно 
име)

цветен цв.
цена ц. (само в 

количествена 
характеристи-
ка)

циклопечат циклопеч.

циклостилно изда-
ние

цикл. изд.

част ч. (само при 
означение на 
том)

чертеж черт.
юбилеен юбил.
януари ян.
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 I. Национален език. Разновидности на националния език . . . . . . . 
 II. Функционални стилове. Обща характеристика  . . . . . . . . . . . . . 
 III. Научен стил . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
<…>

Съдържанието може да включва и съответната глава, и заглавието ѝ. Когато 
думата „глава“ и заглавието са написани на един ред, те се отделят с точка.

Няколко предварителни думи  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
П Ъ Р В А  Г Л А В А
Документална база, методология и методика на изследването . . . . 



Уводни думи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Глава I. Писмен език, книжовен език. Произход и функции  . . . . 
Глава II. Книжовният език през Средновековието  . . . . . . . . . . . . . 

Когато разчленяването на текста е по-детайлно, освен дялове (части, глави) в 
съдържанието се посочват и по-малките раздели и глави. Степенуването на 
основните и второстепенните заглавия в книгата се означава в съдържание-
то по различен начин: графически, с номерация или смесено (и с графически 
средства, и с номериране).
При графическо оформяне на съдържанието степенуването на заглавията е 
пространствено (с отстъпи вдясно).

Увод  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Първа глава. На границата между две епохи  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Общи и характерни белези на Просвещението
в Европа и на Балканите  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
<…>

Втора глава. Биографията на Константин Фотинов
 в светлината на нови данни  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Учение и формиране на Фотинов до  г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Семейна и родна среда  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Учение в Пловдив и Смирна  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
<…>

При оформяне на заглавията в съдържанието с номериране се използват 
различни номерации: цифрова (с римски и/или арабски цифри), йерархич-
на цифрова (с арабски цифри), цифрова и знак за параграф (§), цифрова и 
буквена.
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У В ОД Н И  В Ъ П Р О С И  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 . Периодизация на старобългарската литература  . . . . . . . . . . . . 
 . Обхват и характер на старобългарската литература  . . . . . . . . 
<…>



Б Ъ Л ГА Р С К АТА  Л И Т Е РАТ У РА  О Т  I X  Д О  К РА Я  Н А  X I I  В .

 I. Писмена култура в България преди Кирил и Методий  . . . . . . .
 II. Славянските учители Кирил и Методий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . Извори за проучване на делото им . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . Живот и обществена дейност  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . Двете старобългарски азбуки  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

<…>



У В ОД . С Е М А С И О Л О Г И Я ТА  К АТ О  Н АУ К А  З А
Л И Н Г В И С Т И Ч Н АТА  С Е М А Н Т И К А  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 .. Предмет на семасиологията и мястото ѝ в лингвистиката . . . .
 .. Същност на семантиката  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 .. Видове семантика  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
<…>

. С Е М А Н Т И Ч Н А  С Т Р У К Т У РА  И  С И С Т Е М А  Н А  Д У М АТА  . . . . . . . .
 .. Същност на лексикалното значение и неговите модели  . . . . .
 ... Лексикалното значение като даденост на езика  . . . . . . . . . .
 <…>
 .. Семантична парадигма . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 ... Синонимия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 ... Други парадигматични редове . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 



. П И С М Е Н О  О Т Б Е Л Я З В А Н Е  Н А  З В У КО В Е Т Е .  Г РАФ И К А

 § . Писмо, графика, правопис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 § . Българската азбука  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
<…>
 § . Промени в българската азбука и графика  . . . . . . . . . . . . . . .
<…>



Предговор  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
У В ОД
Българският език сред другите славянски езици (§–)  . . . . . . . . . . .
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Възникване и развой на старобългарския книжовен
език през  в. (§–)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Създаване и развой на новобългарския книжовен език (§)  . . . . . 
Българското писмо (§–)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 



Увод  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Г Л А В А  П Ъ Р В А
Основни словообразувателни начини за обогатяване
на речника в младежкия сленг  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
А. Източници на заимстване. Транспозиционни принципи.
 I. Семантична трансформация . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 . Кножовни (вкл. разговорни) лексеми от активния

речников запас  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 . Лексеми с книжен или архаичен оттенък  . . . . . . . . . . . . . . .
 . Диалектни думи  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

<…>
 II. Заимстване на лексикални единици без

промяна на значението . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 



П Р Е Д Г О В О Р

. КО Н Ц Е П Ц И И  З А  Х А РА К Т Е РА  И  С Ъ Щ Н О С Т ТА  Н А  
Ф РА З Е О Л О Г И Ч Н АТА  Е Д И Н И Ц А  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. Г РА Н И Ц И  И  О Б Е М  Н А  Ф РА З Е О Л О Г И Ч Н И Я  Ф О Н Д  Н А  
Б Ъ Л ГА Р С К И Я  Е З И К  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . Устойчиви словесни комплекси и фразеологизми  . . . . . . . . .
 А. Устойчиви съчетания и фразеологизми . . . . . . . . . . . . . . . . .
 а) Съчетания с описателно изразено действие . . . . . . . . . . .

<…>
 в) Фразеологични съчетания  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Б. Устойчиви фрази и фразеологизми . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

<…>

Съдържанието на книга може да бъде оформено и с едновременно използва-
не на графически средства и на номериране. Вж. примерите по-горе.

. Съдържание на сборник със статии и на периодично издание (списание)

  В съдържанието се отбелязват имената на авторите, заглавията на статиите 
и страницата, на която започва всяка статия, както и различните тематични 
раздели, рубрики и под. Съдържанието има самостоятелно графическо офор-
мяне, което може да бъде различно от оформянето на заглавията в текста на 
книгата. Името на автора обикновено се пише пред заглавието на статията, 
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на същия ред. След името се поставя или точка, или запетая, или тире. Името 
на автора може да бъде написано и след заглавието на статията. В този слу-
чай името се огражда със скоби или се отделя от заглавието с тире. Името 
на автора и заглавието на статията могат да бъдат разграничени графически 
(напр. с различни шрифтове, с написване на различни редове и др.).
Тематичните раздели в сборници и рубриките в периодични издания се 
пишат на отделен ред, без препинателен знак в края и най-често са отделени 
и графически от другия текст. Разделите (рубриките) и имената на авторите 
на статиите могат да бъдат номерирани, съотв. с римски и арабски цифри. 
Между името на автора и заглавието на статията, от една страна, и цифрата 
за начална страница на статията, от друга, се пишат точки. Срещат се и други 
графически означения (тире, наклонена черта, писане на отделен ред и др.).

П Р Е Д Г О В О Р  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Марин Дринов, За новобългарското азбуке  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Алексанър Теооров-Балан, Из недрата

на новобългарския правопис  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
<…>

С Т А Т И И

Вл. Георгиев — Езикът на „Български народни песни“
от братя Миладинови  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

<…>
В Ъ П Р О С И  И  О Т Г О В О Р И

Л. Анрейчин — За членуването на някои заглавия  . . . . . . . . . . . .
Ст. Илчев — Дълги пушки бойлии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
<…>



Т В О Р Е Ц  И  О Б Щ Е С Т В О
Дочо Леков. Слушателят през Българското възраждане  . . . . . . . . . . 
<…>



Предговор  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Днешно състояние на фонетичните и фонологичните проуч-

вания на българския литературен език (Стойко Стойков)  . . . . . . .
Фонетиката като наука и нейното значение

за езиковата култура (Любомир Андрейчин) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
<…>
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Из историята на българския език
Тайнописи в средновековните славянски

ръкописи — Татяна Славова · 
<…>
Езикът и обществото
За езика на богослужението в българските православни храмове — 

Христо Първев · 
<…>


Л. Андрейчин
В С Т Ъ П И Т Е Л Н И  Д У М И  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Л. Андрейчин
К Ъ М  П О - Г О Л Я М А  И З И С К А Н О С Т  Н А  К Н И ЖО В Н И Я  И З Г О В О Р  . . .
М. Лилов
Б Ъ Л ГА Р С К И Я Т  Г О В О Р  Н А  С Ц Е Н АТА  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 



С Т А Т И И

. Дора Иванова-Мирчева. Печатните книги от  век и българският 
книжовен език от донационалната епоха  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. Дафина Генова. За семантичното равнище на изречението и 
неговото представяне  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

<…>
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. Списък на думи с разделно писане*

а пък
АГ отделение
Ай Би Ем
Ай Ти Ти
ако и да
ами че
Баба Вида
Баба Марта
Баба Меца
Баба Тонка
бавно прелитащ
Бай Ганьо
Бачо Киро
без да
безследно изчезнал
Бели извор
Бели Осъм
Би Би Си
бизнес абонат
бизнес вечеря
бизнес виза
бизнес дама
бизнес елит
бизнес класа
бизнес култура
бизнес наръчник
бизнес начинание
бизнес образование
бизнес операция
бизнес отношения
бизнес партньор
бизнес план
бизнес проект
бизнес пътуване
бизнес сделка
бизнес секретарка
бизнес среда
бизнес среща
бизнес стратегия

бизнес туризъм
бизнес услуги
бизнес хотел
бизнес център
бинго зала
блок маса
блок схема
боб чорба
бокс офис
бънджи скокове
Велики Преслав
Велико Търново
влак автовоз
водещ предаване
въпреки че
гей клуб
гей общество
гей списание
голф игрище
голф клуб
голф мач
голф носач
Голям Мечи връх
Голям Перелик
Горна баня
Горни Богров
Горско Ново село
град държава
град паметник
град спалня
Граф Игнатиево
грис халва
двайсет и пет
двайсет и пет метров
деветдесет и девета
денс клуб
дерби среща
дерби мач
джаз музикант

джаз певец
джаз концерт
диаметрално противо-

положен
диско епоха
диско музика
ДНК фактор
Долна Митрополия
Дон Жуан
Дон Кихот
допинг комисия
допинг контрол
допинг лаборатория
допинг проба
допинг скандал
допинг тест
дроб сарма
държава собственик
Дядо Коледа
Дядо Мраз
ЕКГ данни
Екзарх Антимово
екип кандидат
Ем Ти Ви
жп линия
за да
завеждащ отделение
Зайо Байо
заместник генерален 

директор
заместник главен прего-

варящ
заместник министър-

председател
заместник началник-уп-

равление
зверски убит
Златна Панега
Златни пясъци

* Вж. и правилата в раздела „Слято, полуслято и разделно писане“.
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и да
Иван Асен
Иван Шишман
изключително надарен
изложба панаир
интелектуално наситен
интернет адрес
интернет доставчик
интернет карта
интернет страница
кавър версия
Капитан Андреево
като да
като че
кафе пауза
кеш мениджмънт
командващ флота
концерт рецитал
космонавт изследовател
Крали Марко
крекинг бензин
крекинг газ
крекинг дестилация
крекинг процес
крем карамел
крем пита
крем супа
Крива чука
Кума Лиса
Кумчо Вълчо
кънки бягане
кънки спорт
кънтри музика
кънтри парче
кънтри певец
кънтри песен
кънтри рок
кърлинг клуб
Луда Камчия
майстор зидар
май че
макар че
Мало село
мач реванш
МВР център
младши лейтенант

Момин проход
най прилягам
най харесвам
най юнак
национално отговорен
не говорейки
не желаейки
не можейки
не можел
невинно оклеветен
Нова година
Нова Загора
Нови пазар
Ново Горско Косово
О Ем Ви
орман кебап
освен да
освен дето
освен като
освен че
особено опасен
от време на време
от горе до долу
от край до край
от къде на къде
от тук на там
Отец Паисиево
Отец Паисий
офис техника
офис център
Панайот Хитово
Пет могили
писател реалист
по̀ към мене
поло клуб
по̀ на открито
по̀ прилягам
по̀ харесвам
по̀ човек
по̀ юнак
поп звезда
поп изпълнител
поп класика
поп концерт
поп култура
поп музика

поп мюзикъл
поп певец
поп сцена
поп фестивал
Поп Харитон
преди да
прясно боядисан
пънк група
рали крос
рали маратон
рали отбор
рали спорт
рали състезател
рали шампион
рап панталони
рахат локум
ревю базар
ревю балет
ретро автомобил
ретро мода
ретро салон
рок музикант
рок певица
само че
Сапарева баня
свободно падащ
СДС лидер
седемдесет и пет годи-

шен
седемдесет и шести
Си Ен Ен
Сини вир
ски автомати
ски акробатика
ски алпийски дисцип-

лини
ски бегач
ски бягане
ски вакса
ски влек
ски гардероб
ски дисциплина
ски купа
ски курорт
ски лифт
ски маратон
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ски ориентиране
ски отбор
ски писта
ски плац
ски първенство
ски свободен стил
ски северни дисцип-

лини
ски скокове
ски слалом
ски спорт
ски спускане
ски състезание
ски училище
ски федерация
ски шанца
след като
Слънчев бряг
соло изпълнение
Средна Гора
средно напреднал
Стара Загора
Стара планина
Старо село
старша сестра
старши научен сътруд-

ник
старши треньор
стига да
сто двайсет и пет
стомна кебап
Стрелченска Луда Яна
стриптийз бар
студент първокурсник
съчинение разсъждение
сякаш че
тас кебап

тахан халва
ТБЦ бактерия
тв лиценз
тенис асоциация
тенис база
тенис верига
тенис зала
тенис клуб
тенис корт
тенис мач
тенис ракета
тенис ранглиста
тенис среща
тенис турнир
тенис федерация
тенис фланелка
тенис център
техно движение
техно жанр
техно музика
техно парад
техно сфера
техно трио
Тодор Икономово
Трети март
Три кладенци
Трийсет и пет годиш-

нина
тъй като
УКВ програма
факс апарат
факс услуги
фирма производител
фитнес апаратура
фитнес зала
фитнес клуб
фитнес салон

фитнес система
фитнес тест
фитнес уред
фитнес център
флопи диск
Хаджи Димитър
хард диск
хиляда и триста
храм паметник
художник модернист
Цар Петрово
чейндж бюро
Червен бряг
Черни Осъм
Черно море
четирийсет и първият
Чичо Стоян
шарже д’афер
шах клуб
шах майстор
Шести септември
Широка лъка
широко известен
широко скроен
шиш кебап
шкембе чорба
щом като

DJ парти
GSM оператор
HIV вирус
MTV поколение
NATO генерал
PR агенция
RAM памет
US президент
VIP гости
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Употреба на IPA при фонематично 
транскрибиране на български думи

Гласни

i pik пик
ε pεk пек
a pak пак
ɤ pɤk пък
ɔ pɔt по
u puk пук

Полугласни

j jak, zmej як, змей

Съгласни

p pεk, pir, pak, ˈpɤstɤr, ˈpɔʃta, pul пек, пир, пак, пъстър, поща, пул
b bεs, bik, bal, bɤrs, bɔlt, buk без, бик, бал, бърз, болт, бук
t tεʧ, tiˈrε, tam, tɤp, tɔr, ˈtuxla теч, тире, там, тъп, тор, тухла
d dεn, dif, dar, dɤp, dɔm, dux ен, ив, ар, ъб, ом, ух
k kεf, kit, kal, kɤs, kɔs, ˈkufar кеф, кит, кал, къс, коз, куфар
ɡ ɡεrp, ɡips, ɡas, ˈɡɤska, ɡɔl, ˈɡuʃa герб, гипс, гас, гъска, гол, гуша
ʦ ʦεˈna, ˈʦifra, ʦar, ˈʒrεʦɤt, ˈʦɔkɤl, ˈʦupʲɤ цена, цифра, цар, жрецът, цокъл, цупя
ʣ ʣift, ʣɤn зифт, зън
ʧ ʧεr, ʧin, ʧam, ˈmaʧɤt, ˈʧɔfka, ˈʧupʲɤ чер, чин, чам, мачът, човка, чупя
ʤ ʤεzˈvε, ʤip, ˈʤanka, ʤɔp, maˈʤun жезве, жип, жанка, жоб, мажун
f fεs, fiˈra, fakt, fɤsˈtɤk, fɔn, fuˈʧɤ фес, фира, факт, фъстък, фон, фуча
v vεk, vik, var, vɤf, vɔl, vulˈkan век, вик, вар, във, вол, вулкан
s ˈsεlɔ, sif, sam, sɤs, sɔk, suˈsam село, сив, сам, със, сок, сусам
z ˈzεlε, ˈzima, zar, zɤp, zɔr, ˈzurla зеле, зима, зар, зъб, зор, зурла
ʃ ʃεf, ʃiʃ, ʃal, braʃɤnˈʦɛ, kaˈʃɔn, ʃuˈʃulka шеф, шиш, шал, брашънце, кашон, шушулка
ʒ ˈʒεɡa, ʒif, ʒal, ʒɤlt, ˈbεʒɔf, ˈʒupεl жега, жив, жал, жълт, бежов, жупел
x xεm, ˈxiʒa, xal, xɤs, xɔt, ˈxubaf хем, хижа, хал, хъс, хо, хубав
m mεʧ, mik, max, mɤx, mɔr, ˈmufta меч, миг, мах, мъх, мор, муфта
n nεˈbε, nis, nar, ˈpɤnɤt, nɔs, ˈnula небе, низ, нар, пънът, нос, нула
l lεk, lik, lak, lɤk, lɔs, luk лек, лик, лак, лък, лос, лук
r rεˈka, ˈriba, rak, rɤˈka, rɔf, ˈruslɔ река, риба, рак, ръка, ров, русло

ˈbɤɫɡɐrski
ɛˈzik
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Палатални корелати на съгласните

pʲ ˈpʲasɤk, tɤrˈpʲɤ, saˈpʲɔr, pʲuˈrε пясък, търпя, сапьор, пюре
bʲ bʲal, ˈskubʲɤ, bʲust бял, скубя, бюст
tʲ tʲax, ˈpɤtʲɤt, monˈtʲɔr, tʲuˈtʲun тях, пътят, монтьор, тютюн
dʲ dʲal, ˈpɤdʲɤ, ʃεˈdʲɔvɤr, ˈdʲuna ял, пъя, шеьовър, юна
c car, ˈcɔraf, cup кяр, кьорав, кюп
ɟ ɟaˈur, ɟɔl, ɟuˈvεʧ гяур, гьол, гювеч

ʦʲ ʦʲal, ɔkuˈʦʲɤ цял, окуця (несв. ви)
(ʣʲ) (ʣʲapam) (зяпам) (иал.)

fʲ kaˈfʲaf, razɡraˈfʲɤ, ʃɔˈfʲɔr, parˈfʲum кафяв, разграфя, шофьор, парфюм
vʲ ˈvʲatɤr, ˈrɔvʲɤ, kɔˈvʲɔr, rεˈvʲu вятър, ровя, ковьор, ревю
sʲ ˈsʲanka, ɡaˈsʲɤ, ˈsʲɔmɡa, ˈsʲunɡεr сянка, гася, сьомга, сюнгер
zʲ zʲan, ɡrɔˈzʲɤ, pɔˈzʲɔr, rεzʲuˈmε зян, грозя, позьор, резюме

(ç) (ˈçustɤn) (Хюстън)
mʲ taˈmʲan, diˈmʲɤ, ˈmʲuzikɤl тамян, имя, мюзикъл
ɲ ɲam, zvɤˈɲɤ, miˈɲɔr, ɲux ням, звъня, миньор, нюх
ʎ ˈʎatɔ, ˈpaʎɤ, ʎɔs, ʎut лято, паля, льос, лют
rʲ ɡrʲax, ɡɔˈrʲɤ, pɔˈrʲɔzεn, trʲum грях, горя, порьозен, трюм

Пример:

/vɛdˈnɤʃ ˈpravdata i ˈkrivdata vlɛzli v ɛdˈna ˈkrɤʧma tam ˈjali i ˈpili ˈkɔlkɔtɔ mɔɡˈli 
katɔ ˈtrɤɡnali da si izˈlizat krɤʧˈmarʲɤt ɡi pɔˈpital ɛ dɔbˈrɛ katɔ ˈjadɔxtɛ i ˈpixtɛ kɔj 
ʃtɛ plaˈti ˈkrivdata sɛ ɔˈbɤrnala sɤrˈditɔ kɤm krɤʧmarʲɤ i mu ˈkazala ˈstrɔɡɔ nali ti 
plaˈtix ili ̍ iskaʃ da ti sɛ ̍ plaʃta pɔ dva ̍ pɤti ʧɔˈvɛkɤt sɛ ˈsmajal ɔt ˈtɔja ̍ ɔdɡɔvɔr i ˈrɛkɤl 
pɔmisˈli ˈmɔʎa ti sɛ da ˈnʲamaʃ ˈɡrɛʃka nɛ stɛ mi ˈdavali ˈnikakvi paˈri nɛ as ti plaˈtix 
ˈviknala ˈkrivdata brɛ nɛ si plaˈtix ti nɛ si mi plaˈtila zaˈʃtɔ taˈka ɡɔˈvɔriʃ plaˈtix ti ɛj 
ʧɔˈvɛʧɛ plaˈtix ti zaˈvikala viˈsɔkɔ ˈkrivdata ʧɔˈvɛkɤt katɔ viˈdʲal kakˈva ɛ ˈrabɔtata 
ɔˈbɤrnal sɛ kɤm ˈpravdata kɔˈjatɔ ˈmirnɔ i ˈtixɔ stɔˈjala nastraˈna i ˈrɛkɤl ˈpravdɔ 
ˈpravdɔ ami ti zaˈʃtɔ mɤlˈʧiʃ ʧɛ kakˈvɔ da ˈpravʲa katɔ i as ˈzaɛdnɔ s ˈkrivdata ˈjadɔx i 
pix ɔdɡɔˈvɔrila ˈpravdata/

(/ɛˈlin pɛˈlin/)
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Някои тънкости при набирането
на препинателни знаци

Въпреки че текстообработващите програми улесняват, ускоряват и подоб-
ряват работата на набиращия, все още не сме доживели до времето, когато 
един поглед ще е достатъчен, за да форматираме текста така, както ни се иска. 
Заедно с това сме свидетели на отчайващи практики по въпросите на набора 
на пунктуационни знаци поне от страна на масовия потребител, а понякога 
дори по-лошо — и от страна на книгоиздатели. Именно това налага и вклю-
чването на настоящото допълнение.
Както пише уважаваният от мен Атанас Топалов: „Обикновено се получава 
така, че когато нещо ни се струва просто, ние всъщност не сме успели да 
вникнем достатъчно дълбоко във вътрешните му проблеми — детайлите и 
вариантите, тъй като те са били отхвърлени…“ Така е и с пунктуационния 
набор. По-долу са изложени най-фрапиращите грешки, които се допускат 
при такъв набор:

 . Кавички.
Кавичките, освен че са съставени от два елемента — отварящ и затварящ 
(както може да прочетете в раздела Пунктуация), се характеризират и с поло-
жение и насоченост. В български език се употребяват няколко вида кавички: 
двойни с форма на запетаи, двойни френски, и единични с форма на запетаи. 
Най-разпространени са първите посочени. Те могат да бъдат описани така: 
отварящите кавички се поставят на основната линия, сиреч долу, и са на-
сочени навън, т.е. „опашките“ на запетаите сочат извън думата, оградена в 
кавички; затварящите кавички се поставят на височината на главните букви, 
т.е. горе, и сочат също навън. Това изглежда така:

„ — отваряща кавичка и “ — затваряща кавичка.

Използването на кавички от типа “ ” (английски), ” ” (шведски), „” (италиан-
ски) показва крещящо невежество и неуважение към към традицията. Няма 
извинение и за употребата на знак за инч вместо кавички " ", въпреки че това 
явление е широко разпространено в англо-говорещия свят.

Другият вид двойни кавички, които се употребяват у нас, са т.нар. «френски 
кавички». Те, както се вижда, приличат (но само толкова!) на два поставени 
един до друг  знака по-малко или по-голямо, съответно за отваряне и затва-
ряне.
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Що се отнася до единичните кавички, в български език се употребява един-
единствен тип единични кавички: горе и навън—горе и навътре, т.е. ’ ’. По 
необяснима за мен причина в оригинала (печатната версия) на настоящото 
помагало авторът или издателят беше предпочел кавичките ‘ ’, но след кратка 
справка с Червения тритомник (Граматика на съвременния български кни-
жовен език, БАН, ’) установих, че там са използвани кавичките ’ ’, с което 
въпросът се смята за приключен.

 . Тирета.
В повечето професионални шрифтове съществува огромно разнообразие от 
тирета: обикновени, тирета между главни букви, тирета между горни/долни 
индекси и пр., но предмет на тази точка са трите основни тирета, които 
присъстват задължително във всеки шрифт: ефис, n-тире (средно тире) и 
m-тире (голямо тире или, просто, тире). Те изглеждат така:

- дефис

– n-тире

— m-тире

Името на двете последни тирета идва от ширината им — тази на n-тирето е 
близка до ширината на латинската малка буква n, а тази на m-тирето — до 
ширината на m.
Случаите на употреба на дефиса и m-тирето са очертани достатъчно ясно в 
раздела Пунктуация, а n-тирето се използва главно между цифри и именно в 
такъв контекст може да го видите в тази книга.
Необходимо е да се отбележи още, че тъй като в български в повечето случаи 
от двете страни на голямото тире се оставя празно място, за да не остава 
такова тире в началото на ред (с изключение на случая, когато въвежда пряка 
реч), от лявата му страна шпацията трябва да е „лепкава“, т.е. non-breaking.

Набиране
Под операционна система Windows знаците, за които стана дума по-горе се 
набират като натиснете клавиш Alt и от обособената за цифри част на клави-
атурата наберете определено четирицифрено число:
 „ Alt +  за двойна отваряща обикновена кавичка
 “ Alt +  за двойна затваряща обикновена кавичка
 « Alt +  за двойна отваряща френска кавичка
 » Alt +  за двойна затваряща френска кавичка
 ’ Alt +  за отваряща/затваряща единична кавичка
 – Alt +  за n-тире
 — Alt +  за m-тире
Лепкав интервал (шпация) се набира с Alt + .




