
Официален правописен речник 

на българския език  2012 

год.Изд.БАН 



               Акценти 

Единствено или множествено 

число на съществителното име  

Употреба на малки и главни 

букви 

 Слято ,  полуслято и разделно 

писане на сложни и съставни 

думи 

Правопис на прилагателни 

имена и наречия 

 

 

 

 

 



Единствено или множествено число на 

съществителното име? 

 
Рилски и Бачковски манастир или 
Рилски и Бачковски манастири? 

Английски, немски и руски език или 
английски, немски и руски езици? 

Синята и бялата кола или синята и 
бялата коли? 

Правило: В словосъчетания от 
съществително име с две и повече 
еднородни определения 
съществителното име е в единствено 
число. 



Употреба на малки и главни         

букви 

 -Алеков хумор или алеков хумор?  

-Вапцаровска вяра или вапцаровска вяра? 

Правило: Когато прилагателното име 
означава качество , се пише с малка буква. 

 Например: геомилевски стил, кралимарковски 
ръст, иванвазовски патриотизъм 

 Когато означава притежание- с главна 
буква. 

Ботеви тържества, Вазови дни, Елин-
Пелинови разкази 



При назоваване на учебни 

предмети- малка буква 

Предмет Български език и литература 
или предмет български език и 
литература 

Правило: Ако има уточняваща дума 
/предмет, факултет/ , се пише с малка 
буква. 

  Ако няма- също се пише с малка 
буква. 

Например: Националното външно 
оценяване по математика .          

 Обаче- специалност „ Българска 
филология” 



 - При употреба на учтива форма Ви, Вие, Ваш   

главна буква се пише и за ед.ч. и за мн. ч. 

Например: 

 Господа, Вие всички допринесохте 

за нашия успех.                

 Г-жо, Вие сте избрана. 



Слято ,  полуслято и разделно писане 

на сложни и съставни думи 

 

Сложни съществителни от чужд 

произход се пишат слято 

  Например:. 

бодибилдинг,тиймбилдинг, 

плейбек, хотдог, шоурум, 

портфолио 



     Дублетни форми 

Когато се употребяват и като 
самостоятелни думи, се допуска 
разделно писане. 

 

 

 

 

джаз концерт и джазконцерт 

кафе машина и кафемашина 

тенис турнир и тенистурнир 

душ батерия и душбатерия 



Запазва се правописът на словосъчетания от 

типа: 

план-прием , вагон- ресторант, кандидат-

студент 

Правило: Пишат се полуслято, 

защото се изменя втората част 

от словосъчетанието               

  Когато се изменя първата част, 

се пишат разделно: 

Напр. училище гнездо, къща музей, 

лекар кардиолог  



ку-код, алфа-лъчи, е-книжарница 

 

Правило: Ако първата част на дума  

е буква или име на буква,тя се 

пише полуслято. 



 

-Сложни съществителни, образувани 

от съкратено прилагателно и главна 

част, се пишат слято: 

Например:. 

автомивка,зоосвят,афроамериканец, 

националдемократ 

Ако първата част се употребява 

самостоятелно, може и разделно да 

се напише. 

Напр. видео клип, спа хотел, фолк певица 



              Прилагателни имена      

Правило: Пишат се слято, когато 

съдържат подчинена и главна част. 
Например: генноинженерен,широкомащабен,източнопра-

вославен 

Сложни притежателни  прилагателни 

имена  от лично и фамилно име се 

пишат полуслято. 
Например:Димитър-Димов роман, Стоян-Михайловски 

химн, Кирило-Методиеви ученици 



 Прилагателни имена 

Когато първата част на 

прилагателното е наречие, 

прилагателното се пише слято . 

Напр. правопропорционален, душевноболен 

 

Сложни прилагателни, означаващи 

нюанс на цвят, се пишат слято 

  Например: бледорозов, небесносин, но жълто-

черен / екип/ е полуслято, защото цветовете са 

равноправни. 

 

 



В случай, че двете части не 
са много свързани една с 
друга, се пише разделно. 

 

Например: свободно падащ, 
безследно изчезнал, прясно 
боядисан  



 

 

 

Правило:    Полуслято се пишат 

прилагателни имена от две основи, 

които са равноправни. 

 

 
   

 

 

 

 

 

Например: аудио-визуален, кисело-
сладък, архитектурно- 
художествен, социално-битов 



     Правопис на наречия    

Правило: Когато са образувани 
от предлог + наречие, се пишат 
слято. 

   Напр. отпреди, отрано, оттам, наготово, 
натясно, наяве, наопаки, наясно 

 Наречия от предлог+ 
съществително име се пишат 
слято. 

  Напр. поначало, наполовина, насила, подръка, 
следобед, накуп, наздраве, навръх, 
вследствие, догодина 



     Разделно писане   

Разделно се пишат  съществителни с 

първа част от чужд произход. 

   Например:гей клуб, паркинг място, сити 

център, фен клуб, чейндж бюро, фитнес 

център 

Съчетание от думи, в които първата 

част е съкращение, се пишат 

разделно. 

Например: АГ отделение, ДНК фактор, GSM 

оператор,  SMS съобщение, TV предаване 

  



Разделно се пишат изрази като: 

от горе до долу 

от тогава до сега 

от край до край 

от време на време 

от ляво надясно 

от горе надолу 



Подобен правопис имат и изрази 

като: 

радио- и телевизионно / предаване/ 

пет- и десетгодишен / план/  

средно- и новобългарски /период/ 



  В  този правописен речник  са                       

реалибиритирани :     

  

съществителни нарицателни от 

женски род  за  професии и длъжности, 

които бяха извадени от употреба с 

предишния речник  от типа на: 

директорка, депутатка, съдийка , колежка, 

началничка и др. 

 

Преди: Колега Михайлова, бихте ли дошли? 

Сега: Колежке Михайлова, бихте ли дошли? 

 



   Тест за самопроверка 

Подчертайте вярно изписаните 

думи. 



  1. неучебен /ден/ 

  2. блокмаса 

  3. спацентър 

  4. съдия изпълнител 

  5. бънджи-скок 

  6. Крали-Марковски /ръст/ 

  7. опорнодвигателен 

  8. база-данни 

  9. навпредвид 

10. от дясно наляво 

11. взаимноизгоден 

12. артсалон 

13. трима родителя 

14. ес ем ес 

15. аудиосистема 

16. широко мащабен 

17. г-образен 

 
   



18. бар- плот  

19. Бъднивечер 

20. иванвазови /творби/ 

21. душкабина 

22. материалноотговорно /лице/ 

23. план прием 

24. ученик- отличник 

25. подръка 

26. откъде-накъде 

27. човек звяр 

28. не можещ 

29. балетмайстор 

30. през глава 

31. водещ-предаване 

32. научно-фантастичен 

33. десятка 



                   Ключ 

     вярно написани думи 

1. неучебен /ден/ 

 2. блокмаса 

 3. спацентър 

 4. съдия изпълнител 

 5. бънджи-скок 

 6. Крали-Марковски /ръст/ 

 7. опорнодвигателен 

 8. база-данни 

 9. навпредвид 

10. от дясно наляво 

11. взаимноизгоден 

12. артсалон 

13. трима родителя 

14. ес ем ес 

15. аудиосистема 

16. широко мащабен 

17. г-образен 

 



18. бар- плот  

19. Бъднивечер 

20. иванвазови /творби/ 

21. душкабина 

22. материалноотговорно /лице/ 

23. план прием 

24. ученик- отличник 

25. подръка 

26. откъде-накъде 

27. човек звяр 

28. не можещ 

29. балетмайстор 

30. през глава 

31. водещ-предаване 

32. научно-фантастичен 

33. десятка 

                               Изготвила: Мариана Рукова 


