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СРАВНЕНИЕ МЕЖДУ PRESENT PERFECT

И PRESENT PERFECT CONTINUOUS

При Present Perfect акценти-
раме върху резултата от 
действието.

I have repaired the bicycle.
There is no problem now.
Поправил съм велосипеда.
Сега няма проблем.
(Важен е резултатът. Велоси-
педът е бил повреден, сега е в 
изправност.)

I have read half of the book. 
Прочел съм половината книга. 
(резултат)

I have made a cake.
Направил съм сладкиш.

You have eaten all the chocolates!
Изял си всичките шоколадови 
бонбони!

They have not played against each 
other yet.
Още не са играли един срещу 
друг.

При Present Perfect Continuous – 
акцент върху действието (кое-
то е оставило следа). 

I have been repairing the bicycle. 
That’s why my hands are so dirty. 
Поправях велосипеда. Затова са 
ми толкова мръсни ръцете. 
(Акцентът е върху действието, 
а дори не знаем дали човекът е 
успял да си поправи велосипеда)

How long have you been reading 
this book?
Откога четеш тази книга? 
(действие)

I have been making a cake, that’s 
why the kitchen is such a mess.
Правя сладкиш, затова е такъв 
безпорядък в кухнята.

You have been eating a lot of 
chocolate lately.
Напоследък ядеш много шоколад.

They have been playing tennis 
together since they were children.
Те играят тенис от деца.
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He has cleaned the 
house.

Той е изчистил 
къщата.

He has been cleaning 
the house for two 
hours. He is tired.

Той чисти къщата от 
два часа, уморен е.
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 ДИАЛОГ  „Aпартамент под наем“

В този диалог има две форми на Present Perfect Continuous, които са 
подчертани, но и няколко форми на Present Perfect, които можете вие да 
намерите и да подчертаете.

В бирарията с Питър.

Peter: Hi, Ivan, how have you been? 
We haven’t seen you for more than 
two weeks.

Ivan: Hello, Pete, nice to see you 
again. I’ve been very busy. You know 
I went to a conference a couple of 
weeks ago, and since I got back, I 
have been working really hard. How 
about you?

Peter: Well, I decided to move to another 
place so I have been looking for a 
flat to rent. I have already seen five 
apartments but nothing interesting so far. 
I want two bedrooms, a garage, and a 
park nearby. I have told you I go jogging 
every morning, haven’t I?

Ivan: Yes, I know. Well, it might take a 
bit of time, but you will eventually find 
something nice, I am sure. Are you 
going to play tennis this Sunday?

Peter: Yes, I think so. And you?

Ivan: Me too. I look forward to having 
a game with you.

Питър: Здрасти, Иване, как си, 
не сме те виждали повече от две 
седмици.

Иван: Здравей, Пийт, радвам се да 
те видя отново. Бях много зает и 
още съм. Нали знаеш, че ходих на 
конференция преди две седмици и 
откакто съм се върнал, имам много 
работа. При теб как са нещата?

Питър: Ами аз реших да се местя 
и сега търся апартамент. Вече 
видях пет апартамента, обаче 
нищо интересно засега. Искам 
две спални, гараж и да има парк 
наблизо. Нали съм ти казвал, че 
ходя да тичам всяка сутрин?

Иван: Да, знам. Е, може да отнеме 
малко време, но накрая ще наме-
риш нещо хубаво, сигурен съм. Ще 
играеш ли тенис тази неделя?

Питър: Да, така мисля. А ти?

Иван: И аз. Чакам с нетърпение да 
изиграя един мач с теб.

УРОК 23

ПОЛЕЗНИ ДУМИ И ИЗРАЗИ, свързани с къща, жилище, мебели-
ровка, ще намерите в Приложение Ι, стр. 351.
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 Поставете глагола в подходящото време:

1. – I notice you … (be) very careful about money lately. Забелязвам, че напоследък 
си много внимателен с парите. 

– Yes, I … (save) for a new car. I …. already (save) quite a lot. Да, спестявам за нова 
кола. Вече съм спестил доста.

...

2. – I am tired because, I … (talk) to clients all week. I ….(try) to explain the new 
policy. Уморен съм, цяла седмица говоря с клиенти. Опитвам се да им обясня 
новата стратегия. 

– I understand you. I… (talk) to one only so far, and he …. (be) rather mistrustful. 
Разбирам те, аз съм говорил само с един досега и той беше много недоверчив.

...

3. – How long …. (go) to your salsa class? Откога ходиш на салса?

– For a few months. Before that I… (try) argentine tango, but I like salsa better. От 
няколко месеца. Преди това пробвах аржентинско танго, но салсата ми харесва 
повече.

...

4 – … (write) the proposal yet? Написа ли вече предложението?

– No, ….. Не, не съм.

– What …. (do) all afternoon? Какво правиш цял следобед?

– I … (calculate) the expenses. Изчислявам разходите.

....

5. – They are a good company. They … (already/build) at least ten blocks of flats. Те 
са добра компания. Построили са най-малко десет жилищни блока.

– Yes, but sometimes they are very slow. They … (build) my cousin’s block for nearly 
three years and they … (not/finish) yet. Да, но понякога са много бавни. Строят 
блока на братовчед ми почти три години и още не са приключили.

...

6. – Why are you so grumpy? Защо си толкова кисела?

– I … (try) for an hour to figure out how to download a video from Facebook, and I can’t 
. Опитвам се от един час да разбера как се сваля видео от Фейсбук, и не мога.

– Take it easy! I’ll show you. Споко! Аз ще ти покажа.

УПРАЖНЕНИЯ
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7. – How is Pepi? I … (not/see) him for ages. Как е Пепи? Не съм го виждал от цяла 
вечност.

– He is fine. But he … (not/like) his job and he… (look for) a new one. Добре е. Но не 
си харесва работата и търси нова.

…

8. – I … (play) tennis a lot recently. Играя доста тенис напоследък.

– … ? At the weekends? През уикендите ли?

– After work, and sometimes on Sunday. This week I… (play) already four times. След 
работа, и понякога в неделя. Тази седмица съм играл вече четири пъти.

…

9. – It … (rain) since last Monday. Вали дъжд от миналия понеделник.

– The climate … (change) everywhere. It … (not rain) here for three months!

Климатът се е променил навсякъде. Тук не е валяло от три месеца!

…

10. – You … (talk) on the phone for nearly one hour! Говориш по телефона от близо 
един час! 

– Yes, but, I … (not talk) to my friend from Canada for a long time. Защо не, отдавна 
не съм говорил с моя приятел от Канада.

…

11. – I … (think) about the offer since you told me. Shall we meet to discuss it? Мисля 
за офертата, откакто ми каза. Да се срещнем ли да обсъдим?

– Sure. How about tomorrow afternoon in Memento? Разбира се. Какво ще кажеш за 
утре следобед в Мементо?

– Good idea, I … (not be) there for a while. Добра идея, не съм бил там от доста 
време.

Двете сегашни перфектни времена, които вече изучихме, постоянно се 
използват в разговорния език. А има и две минали перфектни, по-рядко 
използвани в разговор, но все пак в някои случаи само те могат да изра-
зят точната идея. Ще ги разгледаме в следващия урок.


