
Бъдеще време  

 

С глаголите в бъдеще време изразяваме действие, което ще се извърши след момента на 

говорене, в бъдещ момент.  

Бъдеще време образуваме с частицата ЩЕ + сегашно време на глагола. 

 

Примери: 

Аз ще ходя на училище наесен. 

Той ще пее на сцена утре. 

Майка ми ще готви мусака довечера. 

 

1. Първо спрежение – глаголите, завършващи в 3 л.ед.ч на –Е : пея - той пее. Чета, играя, 

мечтая, желая, пропея, изиграя, пожелая и др. 

Глаголи от несвършен вид 

Ед ч.                                                Мн. ч.                                             

1 л. аз   ще пея                                   ние   ще пеем                                  

2 л. ти ще пееш                                  вие ще пеете                                      

3 л. той / тя/ то ще пее                     те  ще пеят   

 

Глаголи от свършен вид      

  Ед ч.                                                          Мн. ч.                                             

1 л. аз  ще пропея                                   ние    ще пропеем                                     

2 л. ти  ще пропееш                                вие   ще пропеете                                        

3 л. той / тя/ то   ще пропее                 те   ще пропеят     

 

Упражнение 

Спрегнете по горепосочения образец глаголите чета, играя, мечтая, желая, пропея, изиграя, 

пожелая. Съставете изречения с поне по два примера от всеки глагол спрегнат в бъдеще време. 

 



 

2. Второ спрежение – глаголите, завършващи в 3 л.ед.ч, сегашно време на –И : свиря - той 

свири. Летя, вървя, работя, строя, изсвиря, разработя, застроя и др. 

 

Глаголи от несвършен вид 

Ед ч.                                                Мн. ч.                                             

1 л. аз   ще летя                                       ние  ще летим                                      

2 л. ти   ще летиш                                    вие  ще летите                                    

3 л. той / тя/ то  ще лети                       те   ще летят    

 

Глаголи от свършен вид      

  Ед ч.                                                          Мн. ч.                                             

1 л. аз   ще полетя                                  ние     ще полетим                                    

2 л. ти  ще полетиш                                вие  ще полетите                                         

3 л. той / тя/ то  ще полети                   те   ще полетят     

 

Упражнение 

Спрегнете по горепосочения образец глаголите летя, вървя, работя, строя, изсвиря, разработя, 

застроя. Съставете изречения с поне по два примера от всеки глагол спрегнат в бъдеще време.  

 

3. Трето спрежение – глаголи, които в 3. л., ед. ч., сег. вр. завършват на А, Я: рисувам (той 

рисува), оглеждам, събирам, хвърлям, вслушвам се, нарисувам, заоглеждам, засъбирам, 

изпонарисувам и т.н. 

 

Глаголи от несвършен вид 

Ед ч.                                                      Мн. ч.                                             

1 л. аз  ще рисувам                                   ние ще рисуваме                                     

2 л. ти ше рисуваш                                     вие  ще рисувате                                      

3 л. той / тя/ то ще рисува                       те  ще рисуват 

 



Глаголи от свършен вид      

  Ед ч.                                                                Мн. ч.                                             

1 л. аз ще изпонарисувам                          ние  ще изпонарисуваме                                       

2 л. ти  ще изпонарисуваш                                    вие  ще изпонарисувате                                         

3 л. той / тя/ то ще изпонарисува                        те   ще изпонарисуват     

 

Спрегнете по горепосочения образец глаголите оглеждам, събирам, хвърлям, вслушвам се, 

нарисувам, заоглеждам, засъбирам. Съставете изречения с поне по два примера от всеки глагол 

спрегнат в бъдеще време. 

 

Съставил: Д-р Даниела Вуюка   

 

                                                                  


