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Един от начините предлозите да бъдат групирани е според падежа - предлози с винителен, 
дателен или смесени (с винителен и дателен падеж).  

Съществува обаче и класификация, според която предлозите могат да бъдат разделени и на 
локални (за място) и темпорални (за време).  

В следната таблица са представени предлозите за време (Temporale Präpositionen). Те се 
използват основно в дателен падеж. Някои от тях се срещат и при предлозите за място, тъй 
като имат повече от едно значение: 

Предлози 
за време 

Значение  Пример  Превод Пояснение 

an в, на, през -am Montag                 
-am 6.May                    
-am Nachmittag 

-в понеделник                
-на 6 май                 
-след обяд 

-дните от седмицата                
-дати                                             
-частите от деня 

in през -im Juni                           
-im Winter                   
-im Jahr 1981               
-in der Woche             
-in der Nacht 

-през юни               
-през зимата            
-през 1981                
-през седмицата     
-през нощта 

-имената на месеците и 
сезоните (с опр.член)                              
-години (когато има Jahr, 
иначе без подлог)               
-при същ.от ж.р. за части 
от деня и седмицата 

in (за 
бъдеще) 

след -in zwei Stunden, 
Wochen, Monaten           
-in Kurzem 

-след два часа, 
седмици, месеци       
-след малко 

-за дни, седмици, месеци                
-за период, който 
предстои                                 

nach след -nach dem Unterricht 
-nach dem Film             
-nach einem Jahr (за 
минало) 

-след занятията     
-след филма            
-след една година 

-за поредност при 
конкретно събитие              
-за период, който е 
отминал 

vor преди -vor der Abreise                       
-vor dem Essen                 
-vor einem Monat (за 
минало) 

-преди 
отпътуване             
-преди ядене               
-преди един 
месец 

-преди събитие                  
(в миналото, настоящето 
или бъдещето)                    
-изразява конкретен 
момент в миналото 

zwischen между -zwischen 
Weihnachten und 
Neujahr 

-между Коледа и 
Нова година 

-за период между две 
конкретни събития 

seit от -seit gestern                   
-seit vielen Jahren 

-от вчера                       
-от много години    
(до сегашния 
момент) 

-определя началото на 
събитие в миналото, 
което не е приключило 
до сегашния момент 

ab от -ab morgen                      
-ab heute                       
-ab Montag 

-от утре                       
-от днес                      
-от понеделник 

-посочва се началният, 
без да се определя 
крайният момент (без 
определителен член) 
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aus от -aus alten Zeiten         
-aus dem 
17.Jahrhundert 

-от стари времена  
-от XVII век 

-обикновено за отдавна 
отминало събитие, по-
често се употребява за 
произход, а не за време 

von  от -von heute ab                                  
-von jetzt an                           
-von dem Moment an   
-vom Anfang an             
-in der Nacht von 
Montag auf Dienstag                                  

-от днес (нататък)   
-от сега                          
-от този момент              
-от началото           
-в нощта от 
неделя срещу 
понеделник 

-почти не се употребява 
самостоятелно за време, 
а само в комбинация с 
друг предлог: ab, an, auf 
(самостоятелно von = aus, 
но за близко минало) 

bis (+Akk)  до -bis nächstes Jahr                    
-bis zum 3.12.2010       
-bis heute                      
-bis Ostern                      
-bis Frankreich 

-до идната година                     
-до 3.12.2010            
-до днес                    
-до Великден            
-до Франция          

-когато се фиксира 
крайният момент. При 
наречия и съществителни  
без член само bis, с член 
– bis zu (+Dativ), bis vor, 
bis nach, и други 

von…bis 
(zu) 

от...до -von heute bis 
übermorgen                  
-vom Mai bis zum 
Juni 

-от днес до 
вдругиден                 
-от май до юни  

-когато се посочва и 
началният и крайният 
момент (може и момент 
в миналото) 

ab от -ab heute                            
-ab Mai 

-от днес                       
-от май 

-когато се посочва само 
началният момент (може 
и момент в миналото) 

zu по, на -zu dieser Zeit                  
-zu Mittag                            
-zu Weihnachten               
-zu Ostern 

-по това време              
-по (на) обяд                    
-по Коледа                            
-по (на) Великден 

-за период или конкретно 
събитие 

bei при, в, по 
време на 

-bei einem Besuch            
-beim Mittagessen          
-bei schönem Wetter           
-bei Beginn (von etw.) 
-bei Ende (von etw.) 

-при едно 
посещение                        
-по време на обяд  
-при хубаво време           
-в началото (на)            
-в края (на) 

-за посочване на момент 
или обстоятелство, както 
и дейност (предимно със 
субстантивирани 
съществителни, 
изразяващи дейност) 

über 
(+Akk.) 

за -über das 
Wochenende                 
-über Ostern 

-през уикенда          
-по Великден            

-за период или конкретно 
събитие 

um (+Akk.) в -um 15 Uhr                         -в 15 часа -за посочване на точен 
час 

gegen 
(+Akk.) 

към -gegen 6 Uhr -към 6 часа -за посочване на 
приблизителен час 
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für (+Akk.) за -für zwei Wochen -за две седмици -за период 

während по време 
на, през 

-während dieser zwei 
Tage                                
-während der Ferien       
-während des Essens 

-през тези два дни  
-по време на 
ваканцията                  
-по време на 
хранене 

-за период или конкретно 
събитие 

außerhalb 
(+Genetiv 
oder Dativ)  

извън -außerhalb der 
Hochsaison                     
-außerhalb der 
Sprechzeiten 

-извън активния 
сезон                         
-извън приемното 
време 

-извън определен период 

innerhalb 
(+Genetiv 
oder Dativ) 

в рамките 
на 

-innerhalb eines 
Monats                             
-innerhalb von einer 
Woche 

-в рамките на 
месец                         
-в рамките на 
една седмица              

-в рамките на определен 
период 

 


