
ЗАМИНАВАМ (ЗА) / ЗАМИНА (ЗА)    To depart, to leave (for) 

IMPERFECTIVE ASPECT PERFECTIVE ASPECT 

Аз заминавам Ние заминаваме Аз (ще; искам да, мога да…) замина Ние (ще) заминем 
Ти заминаваш Вие заминавате Ти (ще) заминеш Вие (ще) заминете 

Present  Той Те заминават Той Те (ще) заминат 
Тя Тя 
То заминава То (ще) замине 

Минало несвършено време    Минало свършено време (aorist) 
   (imperfectum, imperfect) 

CONTINOUS  – глаголи в несвършен вид SIMPLE – глаголи в свършен вид 

Аз заминавах Ние заминавахме Аз заминах Ние  заминахме 
Ти заминаваше Вие заминавахте Ти замина Вие заминахте 

Past  Той Те заминаваха Той Те заминаха 
Tense Тя  Тя 

То заминаваше То  замина 

CONTINOUS: минало несвършено време (imperfectum) 

Единствено число     Singular Множествено число  Plural 

1.л. First person -х 1.л. -хме 
2.л. Second person -ше 2.л. -хте 
3.л. Third person -ше 3.л. -ха 

аз бях ние бяхме 

ти беше вие бяхте 

той/тя/то беше те бяха 



 

Минало неопределено време (perfectum) 

CONTINOUS SIMPLE 
 Заминавал (а) съм 

Or: 
Аз съм заминавал (а) 
 

Заминавали сме  
Or: 
Ние сме заминавали 

Заминал (а) съм 
Or: 
Аз съм заминал (а) 
 

Заминали сме 
Or: Ние  сме 
заминали 
 

 Заминавал (а) си Заминавали сте Заминал си  Заминали сте 
Present     
Perfect 
Tense  

    

 Заминавал (а) е Заминавали са 
 

Заминал е Заминали са 

 
Note: Here we conjugate the auxiliary verb TO BE – „СЪМ“ in present tense  
Sing: аз съм, ти си, той/тя/то е;                                                                        Pl.:  ние сме, вие сте, те са  
 
 

Минало предварително време (plusquamperfectum) 
 

CONTINOUS – глаголи в несвършен вид SIMPLE – глаголи в свършен вид 
 

 Заминавал (а) бях 
Or: 
(Аз) бях заминавал (а) 
 

Заминавали бяхме  
Or: 
(Ние) бяхме заминавали 

Заминал (а) бях 
Or: 
(Аз) бях заминал (а) 
 

Заминали бяхме  
Or: 
(Ние)  бяхме 
заминали 
 

 Заминавал (а) беше 
Or: 
(Ти) беше заминавал 
(а) 
 

Заминавали бяхте 
Or: 
(Вие) бяхте заминавали 
 

Заминал беше  
Or: 
(Ти)  беше заминал 

Заминали бяхте  
Or: 
(Вие) бяхте заминали 

Past Заминавал (а) беше  Заминавали бяха 
 

Заминал беше Заминали бяха  

Perfect  Or: 
 

Or: 
 

Or: 
 

Or: 
 

Tense (Той/тя/то)  беше 
заминавал (а) 
 

(Те) бяха заминавали (Той/тя/то)  беше 
заминал 
 

(Те) бяха заминали 

 
Note: Here we conjugate the auxiliary verb TO BE – „СЪМ“ in past tense  
 
Sing: аз бях, ти беше, той/тя/то беше;                                                    Pl.:  ние бяхме, вие бяхте, те бяха 


