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(Abstract) 

The article examines the designation of decimal fractions, poly-number nume-
rals, time in hours, minutes and seconds by numbers and the punctuation marks in 
non-punctuation function. The practice in the other world languages and in Bul-
garian as well as the international and Bulgarian standards are discussed. Special 
attention is given to the Bulgarian codification in its dynamics and to the codifi-
cation compliance with the Bulgarian written practice in the last spelling dictio-
naries, published in 2002 and in 2012. Bulgarian educational content in mathe-
matics, which includes only the decimal point and the space bar is also discussed. 
Diversity in the signification of decimal fractions, poly-number numerals and time 
in hours, minutes and seconds in the contemporary Bulgarian written text does not 
correspond to current standards, but it cannot be overcome. 

Keywords: decimal fractions, poly-number numerals, time and punctuation 
marks in non-punctuation function 
 
Практиката в съвременния български писмен текст 

През последните години високите технологии и електрониката масово 
навлязоха под всякакви форми в ежедневието ни. Това доведе до значител-
но разнообразие при записването на числителни с цифри. Пряко свързани 
с която и да е съвременна човешка дейност са записите с цифри на много-
значни числа – съдържащи четири, пет, шест и повече цифри, на десетич-
ни дроби и на време в часове, минути и секунди. Разнообразието е повли-
яно както от разпространението на различни дигитални устройства – ин-
формационни табла, касови апарати, електронни часовници, така и от ак-
тивното влияние на начина на записване на числителни имена с цифри в 
английския език. 
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В много случаи времето в часове, минути и секунди се записва по раз-
личен начин, дори в един и същи текст или в текстове със сходно съдър-
жание: 

СЪБАРЯНЕТО НА НЕЗАКОННИТЕ КЪЩИ ЩЕ БЪДЕ НА 21.07 ОТ 
9:00 ч. 

Кметът на Стара Загора Живко Тодоров издаде заповед на 21.07.2014 
г. от 09.00 ч. да започне принудителното премахване на незаконно по-
строените жилищни и стопански сгради в кв. „Лозенец“. 
и: 

В 9,00 ч. започват тържествата на 15 септември в повечето раз-
градски училища. 
 

РАБОТНО ВРЕМЕ С КЛИЕНТИ СЛЕД 15.09.2014 г. 
От понеделник до петък – 9:00 – 18:00 часа 

и: 
Работно време: 9.00 – 16.30 ч., понеделник – петък 

Записването на многозначните числа с цифри не е популярно в ежедне-
вието и остава затворено в специалните текстове. В масовата комуникация 
се предпочита означаване чрез комбинация от цифри и думи – съкратени 
или не, особено за числата над шест знака, напр.: 

Кристиано би струвал около 200 милиона на евентуалните купувачи. 
След това се появява поръчка, която е изпълнена – 300 000 акции на 

цена от 6 714 йени (61 долара) за брой или общо над 2 млрд. йени (близо 
20 млн. долара). 

Когато многозначното число е представено като десетична дроб, десе-
тичният знак може да е запетая: 

Близо 6,3 милиона гърци живеят на прага на бедността, показват 
данните на Бюрото по бюджет към гръцкия парламент. 
или точка: 

Деветдесет минути по-късно той излиза от позицията с печалба от 
140.6 млн. йени (1.28 млн. долара). 
 

Световната практика и световните стандарти 

Използването на различни знаци за означаване на десетични дроби и 
на многозначни числа има дълга традиция. При десетичните дроби използ-
ването на запетая и на точка възниква почти едновременно в Европа през 
Средновековието. Относителна стабилизация настъпва след XVII век, но 
тази стабилизация има стихиен характер, свързана е с национални практи-
ки и с ръкописния или печатния характер на текста. Реално започват да се 
използват три знака за десетичната дроб. Най-често се употребява запетая, 
по-рядко точка на реда или в горно положение (за историята на въпроса 
вж. Тонков 1987: 289–290). Днес световната практика не е единна. Повече-
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то европейски страни използват запетая. Англоезичните страни обаче из-
ползват точка. 

Именуването и записването на многозначните числа в групи по три 
възниква също в Европа през Средновековието, а от ХVІІ век нататък се 
разпространява, но не се превръща в единствен начин за тяхното означа-
ване (вж. Тонков 1987: 11–14). И при тях днес световната практика не е 
единна. В повечето европейски страни цифрите се групират по три и се 
отделят с шпация. В англоезичните страни цифрите също се групират по 
три, но се отделят със запетая. 

Международните организации, които са свързани с измерване и числа, 
са въвели стандарти, чрез които регулират само начина на отбелязване на 
десетичните дроби. По решение на Съвета на Международната организа-
ция по стандартизация ISO десетичният знак в документите на тази орга-
низация е запетаята. До 1997 г. тази препоръка се поддържа и от други 
международни организации, напр. от Международното бюро за мерки и 
теглилки BIPM. Десетичната запетая в ISO се отнася също и за анг-
лоезичните страни, в които има традиция да се използва десетична точка. 
След 1997 г. има натиск от англоезичните страни и стремеж да се въведе 
дублетност. През 2003 г. е приет стандартът ISO 31–0, който допуска като 
знак за десетична дроб както запетаята, така и точката. 

Няма специално правило за начина на писане на многозначни числа. 
Тъй като такива все пак се записват, то действа кодификацията на текста. 
В стандартите на ISO, на Международното бюро за мерки и теглилки 
BIPM, на Международния съюз за чиста и приложна химия IUPAC циф-
рите в многозначните числа са групирани по три и са разделени с шпации. 

Англоезичните страни, особено Великобритания и САЩ, продължават 
за поддържат своята система за запис на многозначни числа чрез запетая и 
на десетични дроби чрез точка. В текст на английски език числото 2,345 
има значение ‘две хиляди триста четирийсет и пет’, а в текст на език, 
който използва десетична запетая, напр. български, числото 2,345 има 
значение ‘две цяло и триста четирийсет и пет хилядни’. 

Няма световни стандарти и за записване на време в часове, минути и 
секунди. 

 
Българската традиция 

За пръв път за десетични дроби се говори в един от първите възрож-
денски учебници по математика – „Болгарска аритметика“ от Хр. Сичан-
Николов (вж. Сичан-Николов 1845). За означаването им се използва десе-
тична запетая. В този учебник също за първи път се говори за групиране 
на цифрите при многозначните числа по три с цел правилно да се разчете 
стойността им. Не се използва някакъв знак за обособяване на групите, 
числата са изписани като непрекъсната редица от цифри. 
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В следващия възрожденски учебник по математика – „Наръчен учеб-
ник за начална математика“ от Т. Шишков (вж. Шишков 1869) за означа-
ването на десетичните дроби се използва специален знак, наподобяващ 
обърната запетая. Цифрите в многозначните числа са групирани по три и 
разделени със запетая. Тази практика обаче не е последователна. В много 
уроци и в задачите от учебника, особено при дробни многозначни числа, 
запетаята не се използва. 

До края на XIX век у нас за означаване на десетични дроби повсемест-
но се употребява десетична запетая, а от началото на XX век запетаята се 
измества от десетична точка в горно положение (Тонков 1987: 291). Циф-
рите в многозначните числа се разделят в групи по три със запетая. Пока-
зателни за начина на означаване са текстове от епохата. Напр. в Държавен 
вестник от 1906 г. многозначните числа са разделени със запетая, а десе-
тичните дроби са означени с точка в долно и в горно положение. Ето ко-
пия от официалните публикации на Българската народна банка, ДВ 1906а: 
8: 
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и в други държавни публикации, напр. ДВ 1906б: 7: 
 

 

 
Практиката десетичните дроби да се означават с десетична точка в гор-

но положение, а многозначните числа да се разделят в групи по три със 
запетая, продължава до началото на 60-те години на XX век. Тази прак-
тика е отразена в обучението по математика и в учебниците за подготовка 
на учители, срв. напр. представянето им в такъв учебник (Цветков и др. 
1955: 171): 
 

 

 
През 1962 год. се отпечатват учебници по математика, в които нався-

къде десетичната точка е заменена с десетична запетая (Тонков 1987: 291). 
Трябва да се припомни, че именно през 1962 г. е проведена деноминация 
на парите в съотношение 10:1. Като се има предвид, че десетични дроби и 
многозначни числа се записват с цифри най-вече във връзка с финансови 
средства и цени, не може да не се предположи връзка между деноми-
нацията и смяната на начина на записване в учебниците по математика. 
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Стандарти в България 

Българският институт по стандартизация е изработил Правила за рабо-
та по националната стандартизация, в които е уговорен начинът на пред-
ставяне на числа и числени стойности (Правила 2006, т. 5.12.). Като десе-
тичен знак се използва запетая, разположена на линията на реда. Всяка 
група от три цифри се отделя с един интервал, с изключение на четири-
значните числа, означаващи година. Цифрите се групират по три спрямо 
десетичната запетая – наляво за целите числа и надясно за дробната част. 
Привеждат се следните примери: 

23 456; 2 345; 2,345; 2,345 67, но година 1986. 
От посоченото правило следва, че хилядите като четиризначни числа и 

десетичните дроби с четири и повече цифри след запетаята трябва да се 
пишат с шпация по следния начин: 

1 000; 5 000 
0,538 41; 0,739 328 
В Правилата не е засегнат въпросът как се отбелязва време – час, ми-

нути и секунди, записани само с цифри и препинателни знаци в непунк-
туационна функция. 

Друг действащ в България нормативен акт е Наредбата за единиците за 
измерване, разрешени за използване в Република България (вж. Наредба 
2002). Според Наредбата при означаването на време основна мерна едини-
ца е секундата, а единиците ден, час, минута се означават чрез комбинация 
от цифри и латински букви: 

1 min = 60 s 
1 h = 3 600 s 
1 d = 86 400 s 
В Наредбата не са включени други варианти, напр. означаване на часо-

ве, минути и секунди чрез препинателни знаци в непунктуационна функ-
ция или пък чрез букви на кирилица. Тези варианти обаче са най-разпро-
странени в практиката, в т.ч. и в образователната система. Достатъчно е да 
погледнем произволна фактура, сметка или касов бон, за да видим текс-
тове като следните: 

05-20-2013 18:18 
ДАТА 13-07-2014 ЧАС 09:51:02 
В съвременните държавни документи практиката не е единна. В Дър-

жавен вестник многозначните числа с повече от 4 цифри се разделят в гру-
пи от три цифри с шпация, а десетичните дроби се бележат със запетая. 

ДВ 2013а: 3: 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 89 ОТ 15 АПРИЛ 2013 г. 

………………………………………………………… 
1. В колони 1 – 11 числото „2 530 769“ се заменя с „2 634 019“. 
2. В колона 12 числото „2 530 772“ се заменя с „2 634 022“. 
3. В колона 13 числото „30 369 231“ се заменя с „31 608 231“. 
 



Правописът и математиката – трудно решим казус 
 

 47 

ДВ 2011: 19: 
 

Имущество, предоставено като хуманитарна помощ за пострадалото 
от земетресението население в Република Турция 

 

 

Наименование Количество 
(бр.) 

Единична цена 
(в лв. с ДДС) 

Стойност 
(в лв. с ДДС) 

1. Палатка 50 39,66 1983 
2. Палатка 50 50 2500 
Общо    4483 

 

Времето в часове и минути в Държавен вестник се бележи по два на-
чина – с двоеточие и с точка.  

ДВ 2013б: 31: 

29. „Базов период за нагнетяване (период на нагнетяване)“ е време-
вият период, започващ от 8:00 ч. на 15 април от дадена календарна годи-
на и приключващ в 8:00 ч. на 1 октомври от същата календарна година, 
през който операторът има техническа готовност реално да нагнетява 
природен газ в газохранилището за нуждите на клиентите. 

37. „Газов ден“ е периодът от време, започващ в 8.00 ч. местно време 
на съответния ден и завършващ в 8.00 ч. местно време на следващия ден.  

Българската народна банка редовно публикува свои документи на 
български и на английски език2. В българския текст като десетичен знак се 
използва точката. Многозначните числа може да не са разделени в групи 
по три чрез шпация: 

 
 

Валута Код За единици 
валута 

Лева 
(BGN) 

Обратен курс 
за 1 лев 

Щатски долар USD 1 1.52489 0.655785 
Злато (1 трой 

унция) 

 

XAU 1 1863.57  

 
а може и да са разделени: 

 

Месечен баланс на управление „Емисионно“ към 29.08.2014 
 

АКТИВИ Хил. лв. ПАСИВИ Хил. лв. 
Парични средства и 
предоставени депо-
зити в чужда валута  

 

 

6 194 783
 

Банкноти и монети 
в обращение 

 

 

10 642 656 

Монетарно злато и 
други инструменти в 
монетарно злато 

2 456 725

 

Задължения към 
банки 

 
5 883 129 

…… ……  
ВСИЧКО АКТИВИ: 29 983 874 ВСИЧКО ПАСИВИ: 29 983 874 
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Кодификаторска традиция след 1945 г. Динамика на кодификацията 

При записването на числителни с цифри, когато числителните са мно-
гозначни числа, десетични дроби или означават време в часове, минути и 
секунди, се използват пунктуационни знаци в непунктуационна функция. 
Това свързва тези записи с кодификацията. В посочените случаи твърде 
отскоро съществува целенасочена кодификация. Тази кодификация е 
свързана с: 

 осмислянето на непунктуационната функция на препинателните 
знаци,  
 осъзнаването на шпацията като специфичен знак в писмения текст,  
 разширяването на обхвата при регулирането на нормите на писме-

ния текст. 

Преди целенасоченото отделяне на пунктуационната от непунктуаци-
онната функция на препинателните знаци и преди включването на шпа-
цията като важен непунктуационен знак в кодифицираните норми не е 
възможна кодификацията на разглежданите тук записи на числителни име-
на с цифри. Неосъзнаването на тези явления в писмения текст като изко-
нен обект на кодификация води до това, че при тях започва да действа 
кодификацията на текста, която може да бъде спонтанна, нерегулирана, 
вариантна и водеща до едновременното съществуване на различни начини 
на запис, често взаимно изключващи се. 

Кодификацията на начините за записване на числителни с цифри и 
препинателни знаци в непунктуационна функция може и трябва да се из-
вършва чрез правила в уводната част на правописния речник. Това обаче 
се прави твърде късно в съвременните български правописни речници. 

Първият голям правописен справочник след реформата от м. февруари 
1945 г. излиза през същата 1945 г. и е дело на членове на Дружеството на 
филолозите слависти в България (вж. ППН 1945). В уводната му част не-
пунктуационната употреба на препинателните знаци не е отделена от 
пунктуационната. При запетаята е представена само пунктуационната упо-
треба – поотделно в простото и в сложното изречение (ППН 1945: 58–64). 
При точката и двоеточието са включени само част от непунктуационните 
употреби. Точка се пише при съкращаване на думи, при означаване на 
дати с цифри, след арабски цифри при хоризонтално разположени рубри-
ки; специален случай е точката след арабски цифри, означаващи числи-
телни редни, която се пише само за избягване на двусмислица, напр.: 1 ро-
та (една рота) и 1. рота (първа рота) (ППН 1945: 53). При двоеточието е 
включена само графичната му употреба при подпис. За шпацията не се го-
вори. От представеният кратък преглед на съответните правила става ясно, 
че записването на числителните имена с цифри и употребата на препина-
телни знаци в непунктуационна функция и на шпация не са обект на коди- 
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фикацията в разглеждания справочник. 

В следващите правописни речници до излизането на правописния реч-
ник от 1983 г. (ПРСБКЕ 1983) продължава практиката непунктуационната 
употреба на препинателните знаци да се разглежда частично и без да се 
отделя от пунктуационната. Шпацията не се включва като знак от писме-
ния текст3. Основания за тази констатация дава изследването на уводните 
части на три речника: ПРБКЕ 1954, ПРБКЕ 1958 и ПРБКЕ 19744. 

Текстовете по разглежданата тема в трите речника са идентични, а 
кодификацията на писмените норми в уводите им съвпада с тази в ППН 
1945. 

При запетаята е включена само пунктуационната употреба в простото 
и в сложното изречение (ПРБКЕ 1954: 23–31; ПРБКЕ 1958: 23–31; ПРБКЕ 
1974: XXVI–XXXIV).  

При двоеточието също е включена само пунктуационната употреба, 
представена доста кратко (ПРБКЕ 1954: 32; ПРБКЕ 1958: 31; ПРБКЕ 1974: 
XXXV), като не е включена непунктуационната употреба при подпис, ко-
дифицирана в ППН 1945. 

При точката е кодифицирана непунктуационната употреба при съкра-
щения, в дати и след арабски цифри за означаване на числителни редни 
(ПРБКЕ 1954: 22; ПРБКЕ 1958: 22; ПРБКЕ 1974: с. XXIV–XXV). 

Кодификацията на писмените норми при означаване на десетични дро-
би и многозначни числа в правописните речници от периода след 1945 г. и 
до 1983 г. не може да се разглежда независимо от голямата промяна в учеб-
ниците по математика, извършена през 1962 г., за която беше споменато 
по-горе: пълната замяна на десетичната точка с десетична запетая в де-
сетичните дроби. Промяната има кодификаторски характер за българския 
писмен текст. Чрез нея по същество се сменят и се унифицират същест-
вуващите до 1962 г. начини за означаване на десетични дроби и на мно-
гозначни числа. Промяната е извършена без обяснения и документи. Тя е 
проведена в сферата на образованието и следователно цели всеобхватен и 
дълготраен резултат. Правописните речници обаче, независимо дали са 
фототипни или преработени издания, не засягат и по никакъв начин не 
отразяват тази съществена намеса в актуалната за времето писмена прак-
тика на българския език. 

Концептуално нов по отношение на принципите и обхвата на кодифи-
кацията е правописният речник от 1983 г., преиздаден през 1995 г. 
(ПРСБКЕ 1983). В него последователно се отделят пунктуационната от 
непунктуационната функция на препинателните знаци. Включена е и ко-
дификация при записването на числителни имена с цифри и препинателни 
знаци в непунктуационна функция. 
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За означаване на десетични дроби и на време в часове, минути и се-
кунди е кодифицирана само запетаята, което съответства на извършената 
през 1962 г. промяна и на разпространилата се след това практика 
(ПРСБКЕ 1983: 71): 

§ 71. Като знак за графично оформяне запетаята се пише в следните 
случаи: 

2. За означаване на десетични дроби: 10,5 (=десет цяло и пет десети), 
50,37. 

3. За означаване на часове, минути, секунди: 10,30 ч., 16,05,10 ч. (= 16 
часа 5 минути и 10 секунди). 

В ПРСБКЕ 1983 точката и двоеточието нямат функция за означаване 
на десетични дроби и време в часове, минути и секунди. 

По отношение на шпацията ПРСБКЕ 1983 продължава традицията на 
предходните правописни речници и не я включва като знак от писмения 
текст. 

Масовото навлизане на дигиталните устройства след 90-те години на 
XX – електронни часовници, компютри, касови апарати, електронни табла 
и под. – доведе до промяна в писмената среда, в която живее съвремен-
ният българин. Тъй като дигиталните устройства не са български продукт, 
те навлязоха със своя правопис на десетични дроби и на времето в часове, 
минути и секунди. 

В правописния речник от 2002 г. е отчетена новата реалност. Основна-
та кодификация за означаване на десетични дроби и на време в часове, 
минути и секунди е чрез запетая (НПРБЕ 2002: 110): 

78.2. Като знак с идеографска функция запетая се пише: 
1. за означаване на десетични дроби: 
1,5; 1,05; 2,4%; 25,7о С; 
2. за означаване на деления на времето (часове, минути, секунди): 
9,05 ч.; 9,05,30 ч. 
Означаването по друг начин – чрез точка за десетичните дроби и чрез 

двоеточие или тире при времето – е посочено само за електронните 
апарати (НПРБЕ 2002: 107; 110): 

74.3. 

Заб. В електронните апарати дати се означават и с малко тире (вм. 
точка): 

01-01-2000 
78.2.  

Заб. 1. В електронните апарати като десетичен знак се използва 
точка вместо запетая: 

4.57 лв. 

Заб. 2. В електронните апарати цифрите за часове, минути и секунди 
се отделят с двоеточие: 

13:20:06 ч. 
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По правилата на НПРБЕ 2002 времето се означава с двоеточие и в спе-
циализирани текстове: 

79.2.: 
3. за означаване на време в часове, минути, секунди (вм. съюз и) (обик-

новено в спортни съобщения): 
10:25 ч., 15:07 мин. 
НПРБЕ 2002 е единственият засега правописен речник на българския 

език, който включва в кодификацията си шпацията като знак от писмения 
текст (НПРБЕ 2002: 125–127), но не засяга въпроса за употребата на шпа-
ция при записване с цифри и препинателни знаци в непунктуационна 
функция на многозначните числа, десетичните дроби и времето в часове, 
минути и секунди. 

В изданието „Правопис и пунктуация на българския език. Основни 
правила“ (вж. Правопис 2011) и в правописния речник от 2012 г. (вж. 
ОПРБЕ 2012) непунктуационната употреба на препинателните знаци е 
включена в най-голяма досега пълнота. 

При означаване на време в часове, минути и секунди е представен 
традиционният начин чрез запетая (т. 96.2): 

10,15 ч.; 16,20,35 ч. 
и срещаните днес начини чрез двоеточие (т. 99.2): 

10:25 ч.; 15:07:00 
и точка (т. 109.2): 

Регистрация – от 8.30 до 9.30; начало – 9.40. 
За отбелязването на десетичните дроби също е посочен традиционният 

начин чрез запетая (т. 96.3.): 
25,06; 1,5%; 20,50 лв.; 36,6оС 

и срещаният днес в писмените текстове начин чрез точка (т. 109.2):  
5.3; 27.9; 101.2; 36.6оС. 
Не е посочено ограничение, специфика или комбинаторика в употреба-

та на различните начини за означаване на време в часове, минути и секун-
ди и на десетични дроби. Чрез кодификацията тези начини са представени 
като равноредни. 

Шпацията като непунктуационен знак от писмения текст не е включе-
на в ОПРБЕ 2012. Изчерпателно разглеждане на въпроса има в статия на 
Т. Александрова (вж. Александрова 2012) в списание „Български език“ – 
тематичен брой, посветен на изданието „Правопис и пунктуация на бъл-
гарския език. Основни правила“. В съответствие в кодификаторската тра-
диция на българските правописни речници не се засяга употребата на шпа-
цията при многозначните числа, записани с цифри. 

От останалите правописни речници и други справочни издания, съдър-
жащи правописни и пунктуационни правила, излезли от 90-те години на 
XX век насам, само в два е засегнат правописът на време в часове, минути 
и секунди и на десетични дроби. И двата се придържат към традицията и  
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определят в разглежданите случаи писане само на запетая (вж. РППП 
1998: 86–87; ПРБЕ 2003: 90, 91). Записването на многозначни числа и ро-
лята на шпацията в този запис не са включени. 
 

Днешното обучение по математика в България 

Погледът към обучението по математика не е случаен: именно в тези 
часове се изучават цифрите, числата и се получават системни познания за 
начините на записване на числителните имена с цифри в различни случаи. 

С мерните единици за време – денонощие и минута – учениците се 
запознават във 2. клас в специални уроци, които са част от задължител-
ното учебно съдържание. По ДОИ понятията „минута“ и „денонощие“ са 
ново знание. Учебниците са прагматично ориентирани и на учениците се 
представят всички начини на записване на време в часове, минути и се-
кунди чрез подходящи картинки, които въвеждат нагледно различни кому-
никативни ситуации без теоретизиране и специални обяснения. Срв. напр. 
начина на поднасяне на това учебно съдържание в Математика 2. клас 
2003: 82: 
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След въвеждането на новото знание за минута и денонощие по-нататък 
в процеса на обучението във 2. клас времето се записва с цифри и букви: 3 
ч. 10 мин., или със запетая като разделител между цифрите и буквите: 3,10. 

В обучението по математика до 6. клас включително мерните единици 
за време се изписват на кирилица: 

22. Филм по телевизията започва в 16 ч. 30 мин. В колко часà ще 
свърши филмът, ако продължителността му е 75 мин.? 

а) 17 ч. 30 мин. б) 16 ч. 45 мин. в) 17 ч. 45 мин. г) 17 ч. 5 мин. (Тест V 
клас 2008) 

От 7. клас нататък в обучението по математика се въвежда записване 
на мерните единици за време на латиница5. Използва се запис с цифри и 
букви, а не с препинателни знаци в непунктуационна функция. Така в обу-
чението по математика десетичната запетая стеснява употребата си до 
означаване на десетични дроби. Срв.: 

Ято птици прелита 37,2 km за 1 h 12 min при попътен вятър, чиято 
скорост е 7 km/h. (Математика 7. клас 2008: 126) 

Намиране на: t = 7/3 = 21/3 или 2 h 20 min (Тест 7. клас 2010) 
В тестовете по математика на МОН (национално външно оценяване, 

държавен зрелостен изпит) от 2008 г. насам няма запис на време със запе-
тая като разделител между цифрите за час, минути и секунди. 

Многозначните числа се изучават в 3. клас (хиляда) и основно в 4. 
клас (от хиляда до един милион). Четиризначните числа последователно се 
записват без шпация, а при числата с пет и повече цифри цифрите се 
отделят чрез шпация в групи по три: 

4. Числата 1000, 2000, 3000, ..., 999 000. 
6. Числата 1001, 1002, ..., 999 000, 1 000 000. (Математика 4. клас 

2005: 8) 
Подобен е начинът на записване на многозначните числа в тестовете 

по математика на МОН. В единични случаи в учебниците и в тестовете и 
четиризначните числа са разделени с шпация (вж. напр. Математика 5. 
клас 2007). 

Десетичните дроби са основно учебно съдържание в 5. клас. Терми-
ните „десетична дроб“ и „десетична запетая“ представляват ново учебно 
съдържание. Не съществува термин „десетична точка“. В 5. клас терми-
ните „десетична дроб“ и „десетична запетая“ се дефинират (вж. Матема-
тика 5. клас 2007: 20 – 21): 

Знакът „,“ се нарича десетична запетая и отделя цялата част на 
числото (23) от частта, която е по-малка от 1 и се нарича дробна част. 

23,75 
Четем: 23 цяло и 75 стотни 
Десетична дроб: Десетична дроб е специален запис на едно число, в 

което цялата част и дробната част са отделени с десетична запетая. 
За числото 9 356,847 имаме: 
9 356 цяло и 847 хилядни 
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Записването на десетичните дроби само със запетая и на многознач-
ните числа с шпации се спазва в целия курс на обучение по математика до 
12. клас: 

25. Яна купила 0,500 кг сирене, цената на което е 4,50 лв. за килограм, 
и 2 кутии сок по 1,95 лв. всяка. Колко лева са върнали на Яна, ако е дала 10 
лв.?  

а) 3,90 лв. б) 2,25 лв. в) 3,85 лв. г) 6,15 лв. (Тест V клас 2008) 
След изтичане на трите месеца сумата станала 10 428,75 лв. (Ма-

тематика 7. клас 2008: 126) 
8. Цената за пътуване с такси се определя по формулата C = 1,20 + 

0,80.k, където k са изминатите километри, а C е цената в левове. (Тест 7. 
клас 2014) 

14. Лицето на вписания в ромба кръг е равно на: 
А) 2, 4π; Б) 4,8π; В) 5,76π; Г) 7,2π (ДЗИ математика 2011) 
 

Обобщение 

Направеният преглед на стандартите, на кодификацията и на практика-
та при означаване с цифри и препинателни знаци в непунктуационна 
функция на многозначни числа, десетични дроби и време в часове, минути 
и секунди показва следното. 

В нашето ежедневие съществува непреодолима пъстрота при означава-
нето на време чрез различни препинателни знаци в непунктуационна 
функция. Като разделителен знак между часове, минути и секунди се из-
ползват точка, запетая или двоеточие – в зависимост от конкретното диги-
тално устройство или от личните предпочитания на автора на даден текст. 
Десетичните дроби се означават с точка или със запетая. Употребата на 
точка не съответства на приетите в България стандарти, не се изучава в 
училище, но е широко разпространена в практиката. Много често при до-
кументи в електронен вид програмите автоматично включват стандарта на 
англоезичните страни, който не е приет у нас, като разделят многозначни-
те числа в групи по три цифри чрез запетая и означават десетичните дроби 
с точка.  

В ежедневието при обичайна комуникация, напр. печатни медии, диги-
тални устройства като мобилни телефони, електронни информационни 
табла, касови бележки и под., разнообразното означаване на числителни, 
записани с цифри, в разглежданите случаи не препятства комуникацията, 
но не защото е последователно и целенасочено усвоено, а защото е кон-
текстово и прагматично ясно. 

В съвременната писмена практика съществува синонимия между точ-
ка, запетая и двоеточие в непунктуационна функция, а в някои случаи и 
между запетая и шпация при записване на десетични дроби, многозначни 
числа и време в часове, минути и секунди. Тази синонимия е представена с 
голяма пълнота в ОПРБЕ 2012, но без указания за допълнителната дистри- 
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буция на знаците според комуникативната ситуация. Част от включените 
употреби, напр. означаване на десетични дроби с точка, не отговарят на 
приетите в България стандарти, но тази употреба в практиката, както и 
многообразието в начина на записване са непреодолими. Кодификацията в 
ОПРБЕ 2012 съответства на българската писмена практика и узаконява 
съществуващото в нея. Реално нито стандартите, нито кодификацията 
нямат инструменти да се противопоставят на широкото използване на 
чуждоезикови модели в българската писмена практика. 

 
БЕЛЕЖКИ 

1 Първоначалният вариант на статията е докладван на Научната конференция 
в чест на 70-годишния юбилей на Съюза на учените в България, проведена на 30 
септември 2014 г. в Огледалната зала на Софийския университет. 

2 Документите са достъпни в интернет на сайта на БНБ. В английската версия 
се следва практиката в английския език: цифрите в многозначните числа са раз-
делени в групи по три със запетая, а десетичният знак е точката. 

3 В българското езикознание М. Янакиев обръща внимание върху шпацията 
като знак от писмения текст, вж. Янакиев 1963; Янакиев 1975. 

4 ПРБКЕ 1954, както е посочено на титулната страница, представлява трето 
преработено официално издание на правописния речник. За ПРБКЕ 1958 няма по-
добна информация. ПРБКЕ 1974 е осмо стереотипно издание. 

5 По Международната система СИ означенията на всички мерни единици са 
на латиница. Последните български нормативни актове за хармонизиране с Меж-
дународната система СИ са Законът за измерванията от 09.11.2002 г. и Наредбата 
за единиците за измерване от 10.12.2002 г. 
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