
Pavlina Kancheva PhD. Associate Professor of Modern Bulgarian Language, Sofia 2015 

Anastasia Cadaiopoulou 6196; Kerasina Nicolaou 6240; Maria Biliraki 6221; Dafni-Anastasia Tzetzi-Bozi 6222 

 

 1 

БЪЛГАРСКИ ГЛАГОЛИ 

(Сегашно време & Минало свършено време)  

 

Сегашно време. 

Несвършен вид 

Сегашно 

време. 

Свършен вид 

Минало 

свършено 

време 

(аорист) 

Превод на 

Английски език 

бер/а,-еш набер/а,-еш набрах pick up 

би/я,-еш наби/я,-еш набих beat 

бро/я,-иш пребро/я,-иш преброих count 

бръсн/а, -еш избръсн/а,-еш избръснах shave 

бърш/а, -еш  избърш/а,-еш избърсах wipe, mop 

вар/я,-иш свар/я,-иш сварих boil, brew 

вдига/м, -ш  вдигн/а, -еш вдигнах pick 

вечеря/м, -ш - вечерях have dinner 

взема/м, -ш  взем/а, -еш взех take  

вижда/м, -ш  вид/я,-иш видях see 

влиза/м, -ш вл/яза, -езеш влязох enter 

връща/м,-ш (се) върн/а,-еш 

(се) 

върнах (се) return, come back 

върв/я,-иш върв/я,-иш вървях go 

гледа/м, -ш гледа/м, -ш гледах look (at), watch 

говор/я,-иш - говорих speak 

готв/я, -иш сготв/я,-иш сготвих cook 

греш/а, -иш сгреш/а, -иш сгреших make a mistake,  

be wrong, sin 

губ/я, -иш  загуб/я, -иш загубих lose 

дава/м, -ш дам, дадеш дадох give 

донася/м, -ш  донес/а, -еш донесох bring 

дълж/а, -иш             - дължах owe 

държ/а, -иш - държах hold 

живе/я,-еш - живях live 

жела/я -еш пожелая -еш (по)желах wish 

забравя/м, -ш  забрав/я, -иш забравих forget 

завършва/м,-ш   завърш/а,-иш завърших end, finish off 

заключва/м,-ш заключ/а,-иш заключих lock 

закусва/м , -ш  закус/я, -иш закусих have breakfast 

закъснява/м,-ш   закъсне/я,-еш закъснях be late 

заминава/м,-ш   замин/а,-еш заминах leave (for), 

depart 

запознава/м,-ш (се) запозна/я,-еш 

(се) 

запознах (се) acquaint 

започва/м,-ш  започн/а,-еш започнах begin, start 

затваря/м,-ш   затвор/я,-иш затворих close 

зна/я, -еш зна/я, -еш знаях* know 

игра/я,-еш игра/я,-еш играх play 

идва/м,-ш   дойд/а,-еш дойдох come 
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избира/м,-ш   избер/а,-еш избрах choose 

изважда/м,-ш   извад/я,-иш извадих take/bring out 

извлича/м,-ш извле/ка, -чеш извлякох extract 

излиза/м,-ш   изл/яза,-езеш излязох go out, leave 

изненадва/м ,-ш  изненада/м,-ш изненадах surprise 

изпитва/м,-ш   изпита/м,-ш изпитах feel, try, examine 

изпраща/м,-ш   изпрат/я,-иш изпратих send 

имам,-аш - имах have 

иска/м,-ш   поиска/м,-ш (по)исках want 

казва/м,-ш   каж/а,-еш казах say, tell 

каня    

качва/м,-ш (се)   кач/а,-иш (се) качих (се) climb, go up 

купува/м,-ш   куп/я-иш купих buy 

крия, -еш скрия -еш  скрих hide 

леж/а,. -иш - лежах lie 

ляга/м,-ш  легн/а,-еш легнах lie down 

маж/а,-еш намаж/а,-еш намазах spread  

мес/я, -иш омес/я,-иш (о)месих  

ми/я, -еш изми/я, -еш измих wash 

минава/м,-ш  мин/а,-еш минах pass 

мог/а, -еш - можах can 

мълч/а - мълчах be silent 

навива/м,-ш нави/я,-еш навих wind, roll (up) 

намира/м,-ш намер/я,-иш намерих locate 

напада/м,-ш  нападн/а,-еш нападнах attack 

напуска/м,-ш напусн/а, -еш напуснах leave, depart from 

наслаждава/м, -ш 

(ce) 

наслад/я -иш насладих се enjoy 

няма/м,-ш - нямах not have (got), 

have no 

обажда/м,-ш (се)   обад/я,-иш 

(се) 

обадих (се) call, phone 

обещава/м,-ш  обеща/я,-еш обещах promise 

облича/м,-ш (се)   оле/ка,-чеш 

(се) 

облякох (се) put on (clothes) 

обръща/м,-ш   обърн/а,-еш обърнах turn 

обува/м, -ш обуя,-еш (се) обух (се) put on (shoes) 

обядва/м, -ш - обядвах have lunch 

обяснява/м,-ш   обясн/я,-иш обясних explain 

оглежда/м,-ш  огледа/м,-аш огледах look around 

оздравява/м, -ш оздраве/я,-еш оздравях get better / well, 

recover 

оплаква/м,-ш (се)  оплач/а,-еш оплаках complain 

оставя/м,-ш   остав/я-иш оставих leave 

отваря/м,-ш   отвор/я,-иш отворих open 

отговаря/м,-ш  отговор/я,-иш отговорих answer, reply 

отива/м,-ш   отид/а,-еш отидох go 

отказва/м,-ш  откаж/а,-еш отказах refuse 

отключва/м,-ш  отключ/а-иш отказах unlock 
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открадва/м,-ш  открадн/а,-еш открадна steal 

пада/м, -ш  падн/а,-еш паднах fall, drop 

пе/я,-еш изпе/я,-еш (из)пях sing 

пиш/а, -еш иапиш/а,-еш (на)писах write 

пи/я, -еш изпи/я, -еш изпих drink 

плаща/м, -ш   плат/я,-иш платих pay 

повтаря/м,-ш  повтор/я,-иш повторих repeat 

подарява/м,-ш  подар/я,-иш подарих donate, give a gift 

подготвя/м,-ш  подготв/я,-иш подготвих prepare 

подрежда/м,-ш  подред/я,-иш подредих arrange 

поздравява/м, -ш  поздрав/я,-иш поздравих greet, congratulate 

показва/м,-ш  покаж/а,-еш показах show, present 

покрива/м,-ш  покри/я,-еш покрих cover 

получава/м,-ш  получ/а,-иш получих get, receive 

помага/м, -ш   помогн/а,-еш помогнах help 

поправя/м,-ш  поправ/я,-иш поправих correct, repair 

попълва/м,-ш  попълн/я,-иш попълних replenish, fill up 

поръчва/м,-ш  поръча/м-ш; поръчах order 

посреща/м,-ш  посрещн/а, 

-еш 

посрещнах meet, welcome  

почива/м,-ш   почин/а,-еш починах rest, have/take a 

rest 

правя    

превежда/м,-ш   превед/а,-еш преведох translate 

преговарям    

преглежда/м, -ш   прегледа/м,-ш прегледах examine a patient 

предполагам,-ш предполож/а, 

-иш 

предположих suppose 

предлага/м,-ш  предлож/а, 

-иш 

предложих offer 

предпочита/м, -ш  предпочет/а, 

-еш 

предпочетох prefer 

представя/м, -ш   представ/я, 

-иш 

представих present, submit 

препоръчва/м, -ш  препоръча/м, 

-аш 

препоръчах recommend 

пресича/м,-ш  пресе/ка,-чеш пресякох cross 

прибира/м,-ш  прибер/а,-еш прибрах come/go home; 

come back, return 

приготвя/м,-ш  приготв/я,-иш приготвих prepare 

придружава/м,-ш придруж/а, 

-иш 

придружих accompany, attend 

приема/м,-ш  прием/а,-еш приех accept 

признавам -аш призная -еш признах admit/confess 

припомням    

пристига/м,-ш  пристигн/а, 

-еш 

пристигнах arrive 

проверява/м,-ш  провер/я,-иш проверих verify, check (up) 
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продава/м,-ш прода/м,-деш продадох sell 

продължава/м, -ш  продълж/а, 

-иш 

продължих continue 

пускам -ш пусна -еш пуснах let/allow/permit 

пътувам    

работ/я, -иш работ/я, -иш работих work 

разбира/м,-ш  разбер/а,-еш разбрах understand 

разболява/м, 

-ш (се)   

разболе/я,-еш 

(се) 

разболях (се) get sick 

разглежда/м, 

-ш  

разгледа/м,-ш разгледах consider 

разделя/м,-ш   раздел/я,-иш разделих divide, separate, 

part 

разказва/м,-ш  разкаж/а,-еш разказах Say 

разпределя/м, 

-ш 

разпредел/я, 

-иш 

разпределих distribute 

разрешава/м -ш разреш/а -иш разреших permit 

разхожда/м,-ш (се)  разход/я,-иш 

(се) 

разходих (се) walk 

реж/а,-еш- нареж/а,-еш (на)рязах cut 

решава/м,-ш   реш/а,-иш реших decide 

рисува/м - рисувах draw 

свършва/м,-ш  свърш/а,-иш свърших finish 

сед/я,-иш сед/я,-иш седях sit 

сипва/м,-ш   сип/я,-еш сипах molded 

слага/м,-ш   слож/а,-иш сложих put 

слиза/м,-ш   сл/яза,-езеш слязох go/come/get down 

слуша/м,-ш слуша/м,-ш слушах listen (to) 

спира/м,-ш  спр/а,-еш спрях stop 

среща/м,-ш   срещн/а,-еш срешнах meet, face, see 

става/м,-ш  стан/а,-еш станах stand / get up, 

become, happen 

сто/я,-иш  сто/я,-иш стоях stand, stay 

стигам    

събира/м,-ш   събер/а-еш събрах collect 

съблича/м,-ш  събле/ка,-чеш съблякох undress, 

 take off 

събува/м, -ш събу/я,-еш събух take off my shoes 

събужда/м,-ш  събуд/я,-иш събудих wake up, shaken 

up 

съм           - бях be 

съобщава/м,-ш съобщ/я,-иш съобщих announce, report, 

inform 

сяда/м-ш седн/а,-еш седнах sit down 

тръгва/м,-ш тръгн/а,-еш тръгнах leave, travel, start 

walking 

уважавам    

уговаря/м,-ш уговор/я,-иш уговорих negotiate, discuss  

узнава/м узна/я, -eш узнах come to know 
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украсява/м,-ш  украс/я,-иш украсих decorate 

умира/м,-ш умр/а,-еш умрях die 

уморява/м,-ш (се)  умор/я,-иш 

(се) 

уморих (се) get tired 

усмихва/м –ш (се) усмихн/а –еш 

(се) 

усмихнах (се) smile, laugh 

успокоява/м, 

-ш (се)  

успоко/я,-иш 

(се) 

успокоих (се) quiet, calm down 

успява/м,-ш  успе/я,-еш успях succeed 

уч/а,-иш науч/а,-иш научих learn, teach 

хапва/м,-ш хапн/а,-еш хапнах  

харесва/м,-ш  хареса/м,-ш харесах like 

хваща/м,-ш   хван/а,-еш хванах catch 

хвърля/м,-ш   хвърл/я,-иш хвърлих throw 

чака/м, -ш почака/м, -ш (по)чаках wait (for) 

черта/я,-еш начерта/я,-еш (на)чертах draw, trace 

чет/а,-еш прочет/а,-еш (про)четох Read 

чува/м,-ш   чу/я,-еш чух hear 

я/м,-деш изя/м,-деш (из)ядох eat 

  

 * Рядко се употребява. 


