
Numbers, Months, Days and Questions
Lesson 6

Bulgarian English Notes
нула zero
едно one
две two
три three
четири four
пет five
шест six
седем seven
осем eight
девет nine
десет ten
единайсет eleven can also be 

единадесет
дванайсет twelve дванадесет
тринайсет thirteen тринадесет
четиринайсет fourteen четиринадесет
петнайсет fifteen петнадесет
шестнайсет sixteen шестнадесет
седемнайсет seventeen седемнадесет
осемнайсет eighteen осемнадесет
деветнайсет nineteen деветнадесет
двайсет twenty двадесет
трийсет thirty тридесет
четиресет forty четирдесет
петдесет fifty
шейсет sixty шестдесет
седемдесет seventy
осемдесет eighty
деведесет ninety
сто hundred
двеста two hundred
триста three hundred
четири стотин four hundred
пет стотин five hundred the numbers after this 

one are similar
хилияда thousand
две хиляди two thousand the numbers after this 

one are similar
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Bulgarian English Notes
един милион one million
два милиона two million the numbers after this 

one are similar
януари January
февруари February
март March
април April
май May
юни June
юли July
август August
септември September
октомври October
ноември November
декември December
понеделник Monday
вторник Tuesday
сряда Wednesday
четвъртък Thursday
петък Friday
събота Saturday
неделя Sunday
Един билет, моля. A ticket, please.
Два билета, моля. Two tickets, please.
Закарайте ме до този адрес, 
моля.

Take me to this address, please.

Спрете тук, моля. Stop here, please.
Искам да резервирам стая. I want to book a room.
Ще остана един ден. I will stay one day.
Ще остана два дни. I will stay two days.
Маса за двама, моля. A table for two please.
Ще може ли едно меню? Could you give me a menu?
Бих искал... I would like...
Искам това. I want this.
Сметката, моля. The bill, please.
Задръжте рестото. You can keep the change.
Извинете, къде е... Excuse me, where is...
Как да стигна до... How can I get to...
кой who for masculine nouns
коя who for feminine nouns
кое who for neuter nouns
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кои who for plural
какъв what kind
каква what kind
какво what kind
какви what kind
на кого whom
как how
колко how much, how many
къде where
кога when
от кога since when
защо why
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