
What-Who-How many, and more… 
 
Basic questions 
Какво? – What? 
Какво е това? (What is this?) 
Това е маса. Това е стол. Това е река. 
 
Кой – Who? 
M:  Кой е този човек? Who is this person? 

Кой е този мъж? Този мъж е Чък. 
F:  Коя е тази жена? Тази жена е Юлия. 
N:  Кое е това дете? Това дете е Майкъл. 
PL.:  Кои са тези хора? Тези хора са българи/американци. 
 
Колко? – How many?   
Колко деца имаш? 
Извинявай, колко деца имаш? 
(Polite and plural forms) Извинете, колко деца имате? 
Аз имам едно дете/две деца  - едно момиче и едно момче. 
Ние (when responding in the name of a family) имаме седем деца – три момчета и четири момичета. 

VOCABULARY 
 

 

момче a boy 
момиче a girl 
дете/деца child/children 
българин/българи Bulgarian 
американец/американци American 
човек man/person 

 
Numbers: едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет, десет. 
Седем: седмица (week days): понеделник, вторник, сряда, четвъртък, петък, събота, неделя. 
Conjunctions: и (аnd) , или (or?) – Момиче или момче? Момичета или момчета (pl.)? 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
Извинете.... Извинявай... (Excuse me….)  

- Извинете, имате ли хляб? 
- Да, имаме/Не, нямаме. 

 
Имам – to have 

Аз имам Ние имаме 
Ти имаш Вие имате 
Той има 
Тя 

Те имат 



То 
Нямам – opp. of имам 

Аз нямам Ние  нямаме 
Ти нямаш Вие нямате 
Той няма 
Тя 
То 

Те нямат 

 
Закусвам – to have breakfast 

Аз закусвам Ние закусваме 
Ти закусваш Вие закусвате 
Той закусва 
Тя 
То 

Те закусват 

 
 
NOTE: The verbs имам, нямам, закусвам belong to the Third Group Verbs, ending on „а” – third 
person singular  
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
The verb чета (To read) belongs to a different group, known as First  Group Verbs, ending on „e” – 
third person singular  
  
Чета – to read 

Аз чета Ние четем  
Ти четеш Вие четете 
Той чете 
Тя 
То 

Те четат 

 
VOCABULARY 
 

 

закуска  breakfast (noun) 
закусвам to have breakfast 
чета to read 
правя то do (something) 
книга book 

Example: 
- Какво правиш? (What are you doing?) 
- Чета. 
- Какво четеш? 
- Чета (една) книга. 

 



Indefinite articles:  един (мъж), една (жена), едно (дете), едни (хора) – We use indefinite articles  
only if we want to precisely say that there is “One” subject/object, not two or more. 


