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ЧЕСТО ДОПУСКАНИ ГРАМАТИЧНИ, ПУНКТУАЦИОННИ, ЛЕКСИКАЛНИ И 

СТИЛИСТИЧНИ ГРЕШКИ В АДМИНИСТРАТИВНО-ДЕЛОВАТА СФЕРА НА ОБЩУВАНЕ 

(част 2) 

 

Всеизвестен е фактът, че в юридическите документи ролята на препинателните знаци е от 

огромно значение за смисъла на текста. Легендите говорят за жизненоважната роля на един 

вярно или невярно поставен знак:  

Да се обеси! Не да се помилва! 

Да се обеси не! Да се помилва! 

Без да се подценява гилдията на юристите, внимание заслужават следните по-малко известни 

или особени случаи, свързани с пунктуационните книжовни норми: 

1. Употреба на запетая: 

1.1. Знае се, че пред съюзите „и“ и „или“, употребени еднократно, не се поставя запетая. 

Но! Ако след първата еднородна част има обособена част, вметнат израз, който изисква 

запетая, или обръщение, пред съюзите „и“ и „или“ се пише запетая: 

За срещата са необходими документи, подредени изрядно (обособена част), и 

приложени нагледни материали. 

Добрият тон, на първо място (вметнат израз), и взаимното уважение, на 

следващо (вметнат израз), водят до споразумение. 

Елате днес, господине (обръщение), или най-късно утре! 

1.2. Не се пише запетая между едносричен съюз и непосредствено следваща след него 

обособена част: 

Но разчитайки само на опита си (обособена част),не успя да се класира. 

Ако обаче съюзът е многосричен, между него и обособената част се пише запетая.  

Обаче, разчитайки само на опита си, не успя да се класира. 

1.3. Когато вметнати думи и изрази могат да функционират не само като такива, а и като 

някаква друга част на изречението (сказуемо, определение, допълнение…), се отделят със 

запетая.  

Такива са: да кажем, да речем, надявам се, мисля, разбира се, изглежда, напротив, 

обратно, от една страна, от друга страна, първо, второ, трето, значи, между 

другото, естествено, за съжаление, честно казано, казано по друг начин, тъй да се 

каже и др. 

Той, за съжаление, не притежава квалификация. 

Решението на съда, изглежда, ще закъснее. 

(сравни: Решението на съда изглежда (сказуемо) справедливо). 

Други, обратно, не подават документи навреме. 

(сравни: Тръгвай обратно (обстоятелствено пояснение) ). 

1.4. Не се пише запетая между едносричен съюз и следващ непосредствено след него 

вметнат израз, изискващ по правило запетая. 

Документът, от една страна, е приложен, но (липсва запетая след едносричен 

съюз) за съжаление (вметнат израз), не е достатъчен. 
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Ако обаче съюзът е многосричен, между него и вметнатия израз, изискващ запетая, тя се 

поставя: 

Документът, от една страна, е приложен, обаче (многосричен съюз), за 

съжаление (вметнат израз), не е достатъчен. 

1.5. Думи и изрази, които съществуват само като вметнати, т.е. не могат да изпълняват 

ролята на някаква част на изречението, не се отделят със запетая. Такива са:обаче, 

например, според мен, по мое мнение, може би, наистина, действително, 

следователно, като че ли, впрочем, по всяка вероятност, навярно, сякаш, в края на 

краищата и др.: 

Всъщност резултатите го доказват. 

Може би на следващото заседание ще се уточнят документите. 

Дали обаче това е най-добрият вариант. 

1.6. Не се пише запетая пред уточняващи думи, които стоят пред относително 

местоимение: само, чак, едва, даже, тъкмо, именно, точно, сигурно, можеэби, именно и 

др. 

Не са достатъчни доказателствата даже когато ….. 

1.7. Правилата относно запетаите в сложно изречение заслужават припомняне: 

В състава на сложното изречение простите изречения се отделят със запетая, независимо 

дали връзката между тях е съюзна или безсъюзна, с някои изключения: 

а) Не се пише запетая, когато подчиненото изречение е въведено със съюз да или с 

въпросителна дума, употребени еднократно. Когато и всяко следващо просто изречение, 

започващо с да или въпросителна дума, пояснява предходното, пред него също не пише 

запетая: 

Забравих да ти кажа да приложиш документите. 

б) Когато подчиненото изречение, въведено с да или въпросителна дума, разделя 

главното, със запетая се отбелязва само краят му: 

Това да владееш чужд език, е предимство. 

в) При поредица от прости изречения в състава на сложното, въведени с да или с 

въпросителна дума, запетая не се пише само пред първото да или първата 

въпросителна дума: 

Попитах къде е фирмата, как се стига до нея, кога работи. 

Наредиха ми да подготвя документите, да ги занеса в офиса, да ги регистрирам 

навреме. 

г) Когато между простите изречения, въведени с да или въпросителна дума, е разположено 

друго просто изречение в състава на сложното, пред да или въпросителната дума, макар и 

употребени еднократно, се пише запетая: 

Съобщих на всички, които са заинтересовани, да се явят на уреченото място. 

(т.е. подчиненото изречение „които са заинтересовани” се огражда със запетаи) 

д) Когато първото от двете прости изречения в състава на сложното, завършва с обособена 

част, с вметнат израз или обръщение, а второто е въведено със съюз да или 

въпросителна дума, пред тях се поставя запетая (т.е обособената част, вметнатият израз 

или обръщението се ограждат със запетаи): 

Видях един от свидетелите, присъствали на произшествието (обособена част), 

да напуска страната. 
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Интересувах се, между другото (вметнат израз), кога ще е делото. 

Разбрахте ли, господине, как ще излезете от ситуацията? 

 

е) Когато непосредствено пред съюзната дума има уточняващо наречие (само, едва, чак, 

даже, дори, тъкмо, именно, дълго, много, малко, единствено, поне и др.) или отрицателната 

частица не, не се пише запетая: 

Получих отговор малко преди да си тръгна. 

Отговарям само защо е необходимо. 

Попитах не защото ме интересува, а заради протокола. 

ж) Не се пише запетая пред относително местоимение, въвеждащо подчинено изречение в 

състава на сложното, което пояснява сказуемото от главното и функционира като устойчива 

цялост: 

Правеше каквото си иска. 

Ще говоря каквото е необходимо. 

Дадох му колкото искаше. 

2. Особености при други пунктуационни знаци 

2.1. Точка 

След съкращения на мерки от международната метрична система СИ, точка не се пише: 

кг   л   м   ч    мин   сек  

Но ! Ако  със съкращенията на час, минута, секунда се означава определен момент от 

денонощието, след тях се пише точка: 

Срещата е определена за 16 ч. и 30 мин. 

Точка се пише след арабска цифра за означаване, че числителното име е редно, а не бройно: 

Българското възраждане започва през втората половина на 18. век. 

2.2. Точка и запетая 

Отделя относително самостоятелни синтактични цялости в рамките на изречението. От 

различните варианти и случаи заслужава внимание употребата на точка и запетая при 

изреждане на изречения, следващи след изречение с обобщаващо значение: 

В училищата директорът има следните задължения: контролира цялостния 

образователно-възпитателен процес; назначава необходимия персонал; планира 

и организира… 

2.3. Употреба на двоеточие в документация 

За въвеждане на уточнения и допълнителни сведения: 

Годно до: 01. 2017 г. 

Получател: Ив. Иванов 

GSM: 089000….. 

Когато уточнението е разграничено графично или е разположено на отделен ред, двоеточие 

не се пише: 

Адвокат         ИВАН ИВАНОВ 

Адвокат 



 

4 

 

Иван Иванов 

2.4. Употреба на кавички 

Освен при случаите за цитиране, предаване на пряка реч и др. е необходимо следното 

актуално уточнение: използват се кавички при означаване на собствени имена на паметници, 

музеи, театри, училища, дружества, отбори, предприятия, институции, улици и др: 

Храм-паметник „Александър Невски” 

Къща - музей „ Хаджи Димитър” 

Театър „ Васил Друмев” 

ПГПЧЕ „ Ромен Ролан” 

ФК „Левски” 

Поставят се кавички при названия на апарати, машини, породи животни, сортове, вестници, 

списания и др.: 

телевизор „Сони”, GSM „Нокия”, грозде „Болгар”, вестник „24 часа” 

Кавички не се пишат в следните случаи: 

 При собствени имена на географски обекти: град Нова Загора, планина Витоша, 

остров Болшевик, връх Мусала... 

 При заглавия на книги, лекции, концерти, филми и др., когато са друг шрифт: Хъшове 

по Иван Вазов. 

 При цитиране, пряка реч, собствени имена на паметници , музеи, театри, училища, 

дружества, отбори, предприятия, институции, улици и др., ако са изписани в курсив или 

с друг шрифт: храм – паметник Александър Невски 

 при собствени имена, изписани с некирилска графика: шоколад Milka 

2.5. Употреба на тире 

Правилата са ясно дефинирани и не се наблюдават особени случаи. Възможно е означаване на 

разстояние във времето и пространството, когато са пропуснати съюз или предлог да се 

запише по оригинален начин: 

60. – 70. години на 19. век ( в прочит: шестдесетте до седемдесетте …) 

2.6. Употреба на скоби 

Кръглите скоби са по-силен знак за отделяне, вместо запетаята или тирето (т.е. могат да ги 

заместват в определени ситуации). 

Кръглите скоби ограждат многоточие, с което се означава пропуснат текст: 

Все същите хора, със същите проблеми, неволи и сиромашия, както преди (…) 

Кръглите скоби ограждат арабски цифри, с които се означават алинеи, членове на закони, 

правилници и др. 

Дясна скоба (без точка след нея) се използва след буква или арабска цифра при номериране: 

Необходими са следните документи: 

1) заявление 

2) диплома за завършено образование 

3) автобиография 

Останалите видове скоби – квадратни [  ] , ъглести < >, и наклонени /  / имат специфична 

употреба в специализирани текстове. 
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Добре е да се помни, че в много случаи пишещият има възможност за избор на препинателни 

знаци според това какъв ефект иска да постигне. При обособени и вметнати части може да се 

използват запетаи, тирета или комбинация от тире и запетая в зависимост от степента на 

отделяне на тези части от останалите елементи в изречението. По-слабо отделяне се означава 

със запетая, а по-голяма пауза – с тире. При изреждане, изброяване или въвеждане на 

уточнения и пояснения може да се избира между двоеточие и тире в зависимост от това дали 

има обобщаваща дума преди изреждането. Очевидно има случаи, при които може да се избира 

между няколко препинателни знака и изборът на единия или другия вариант да не води до 

нарушаване на правилата. 

____________________________ 


