
Многоезичието в Европейската 

комисия - преводът и

неговите инструменти

Борислав Георгиев
ГД „Писмени преводи“ - Люксембург



За какво ще говорим

1. Езиков режим и превод в Европейския съюз

2. ГД „Писмени преводи“ на Европейската комисия

3. Инструменти за превод 



Езиков режим и превод
в Европейския съюз



Езиков режим в ЕС – правно основание

 Регламент № 1 на Съвета от 1958 г.

Регламентите и другите документи с 

общо приложение се изготвят на 

официалните езици. 

 Договор за функционирането на ЕС

Гражданите имат право да се обръщат към институциите и 

органите на ЕС на един от официалните езици на Съюза и 

да получават отговор на същия език.



Официалните езици в Европейския съюз

 



Езиците в Европейския съюз

 24 официални езика (работни езици, езици на 

първичното законодателство)

 Процедурни езици 
 Английски, френски и немски (ЕК)

 Френски (Съд на ЕС)

 Други 
 Баски,  каталонски, галисийски

 Шотландски, уелски



Преводачите в институциите и органите на ЕС

Съд 

на ЕС
Сметна палата

Писмени преводачи: ± 4200 души Устни преводачи: ± 1000 души

Европейски икономически и

социален комитет

Комитет на регионите

Европейска централна банка

Европейска инвестиционна банка

Център за преводи

Съвет на ЕСЕвропейски парламент



Преводачите в институциите и органите на ЕС

Европейска комисия

Европейски парламент

Съвет на ЕС

Съд на ЕС

КР & ЕИСК

Център за преводи

Сметна палата

ЕЦБ

ЕИБ



ГД „Писмени преводи“
на Европейската комисия



Европейска комисия

 Внася нови законодателни предложения

 Прилага политиките на ЕС и съблюдава спазването 

на правото на ЕС



… от и на всички 24 официални езика на ЕС …

ГДПП на ЕК превежда …



… във всички тематични области

ГДПП на ЕК превежда …



Продукти и услуги

 Цялостни преводи

 Превод и редакция на 

уебсъдържание

 Услуга „Гореща линия“

 Превод на конфиденциални 

текстове

 Автоматичен превод 

(eTranslation)

 Редакция на оригинални 

текстове

 Писмени и устни 

резюмета

 Коригендуми

 Междуведомствени 

споразумения

 Езикови консултации

 Дежурство за спешни 

преводи

 Водещ преводач



A. Документи с правен характер:

Законодателни документи: 

(предложения за) решения, директиви, регламенти, 

международни споразумения и др.;

Документи, използвани в административните 

процедури (напр. по държавни помощи, сливания, 

нарушения, дъмпинг);

Документи във връзка с обществени поръчки или 

програми за финансиране. 

Какво превеждаме (категория А)



B. Документи по политиките и административни документи:

Документи, придружаващи законодателни актове: 

съобщения на Комисията, оценки на въздействието, 

обяснителни меморандуми и др.;

Документи за обществени консултации:

бели книги и др.;

Други административни документи:

доклади, насоки, инструкции, въпросници

и др.

Какво превеждаме (категория В)



Информация за обществеността:

Съобщения за медиите и други текстове за тях;

Статии за публикуване, речи, интервюта;

Брошури, плакати;

Текстове за уебсайтове. 

Входящи документи от държавите членки и писма на 

граждани и организации.

Какво превеждаме (категории C и D)



49%

8%2%

10%

21%

9%

1% 1. Documents linked to legislative
process and Commission's
decision-making
2. Communication with other EU
institutions and national
parliaments
3. Documents linked to
consultations of interested parties

4. Documents to be published in
the Official Journal of the EU

5. Communication with the media
and public, publication material

6. Documents addressed to the
Commission

Видове документи, преведени през 2017 г.



Около 2300 души персонал, от които около 1560 преводачи

46% в Брюксел

53% в Люксембург

1% в

Представителствата на

ЕК в ДЧ

ГД „Писмени преводи“



Брой преведени страници и персонал в ГДПП

2012 – 2017 г.
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Езици на оригиналите за превод в ЕК

2011-2017 г. (%)

Английски 84%

Други 11%

Френски 3% Немски 2%



Преведени страници по езици — ЕК

2017 г. (%)
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Превод оПревод от външни преводачи

• Преведени страници
2017 г.:

• Общо 2 047 921

• Вътрешно 1 424 612

69.5%

• Външно 623 309

30.4%

• Всички видове документи 
С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА 
спешни, конфиденциални 
или политически
чувствителни

• Основно от/на
24-те официални езика 
на ЕС



Организационна структура



 Годишен обем: около 81 000 стр. за 2017 г.

 Аутсорсване за 2017 г.: 24 %

 Основен език на оригиналите: английски

 Тенденции до 2020 г.: намаляване на преводачите, 

увеличение на % аутсорсване

 Системно аутсорсване

Български езиков департамент



Инструменти за превод



Компютърни приложения и бази данни

A. Управление на работния процес: Poetry, ManDesk,

TraDesk и CAT Integration Client

Б.  Програма за превод с помощта на компютър: SDL 

Trados Studio 2015

В.  Бази данни: Euramis (памети), IATE (терминология), 

EUR-Lex (право)

Г.  eTranslation (статистически и невромашинен превод)



Poetry  За изпращане на заявки за превод от 

службите на Комисията до ГДПП

ManDesk  За управление на заявките за превод и за 

създаване на електронен архив на ниво ГДПП

TraDesk  Интерфейс за управление на преведените 

документи и за електронното им архивиране

Управление на работния процес



Преводач 1 превежда документа

Word, CAT, Excel, HTML, XML…

Преводач 1 създава преводаческото досие

TraDesk

Отделът за планиране в ГДПП приема заявката

ManDesk

Съответната служба на ЕК изпраща заявка за превод 

POETRY

Преводачески процес в ЕК (1)



Преводът се изпраща на съответната служба на ЕК

Окончателният превод се приключва и архивира

TraDesk + Euramis

Преводач 2 редактира текста, а преводач 1 
нанася корекциите

Преводачески процес в ЕК (2)



Tradesk (1)



Tradesk (2)



CAT Integration Client



SDL Trados Studio



SDL Trados Studio - памети



SDL Trados Studio – терминологични бази



EURAMIS 1



EURAMIS 2



EURAMIS 3



InterActive Terminology for Europe (IATE) 1

междуинституционална терминологична
база данни на ЕС, оперативна на 
вътрешноинституционално ниво от 2004 г. и 
отворена за публичен достъп на 28 юни 2007 г.

 събиране, разпространение и споделено 
управление на специфичната за ЕС 
терминология

 включени по-стари бази данни: Eurodicautom
(Commission), TIS (Council), Euterpe (EP), 
Euroterms (Translation Centre), CDCTERM (Court of 
Auditors)



InterActive Terminology for Europe (IATE) 2

междуинституционалното терминологично 
сътрудничество при попълване и 
актуализиране на карти в ИАТЕ е гаранция за 
последователност и правна сигурност

 проактивна работа в ИАТЕ: терминологична 
дейност преди или по време на превод

 ex-post работа в ИАТЕ: терминологична 
дейност въз основа на вече преведен документ 
(попълване и консолидиране)



InterActive Terminology for Europe (IATE) 3

 съдържа термини, определения, справочни 
материали и примерни откъси от текстове, 
представящи термина в контекст

• 1,43 милиона карти (от които почти 1,2 
милиона са многоезични)

• около 8,7 милиона термина

• 45 милиона търсения през 2014 г. (публична 
IATE) и 15,6 милиона търсения във вътрешната 
IATE

• ежедневно се добавят около 600 термина 
(през 2014 г. са добавени 223 000 нови термина)



Достъп до ИАТЕ

 публично достъпна версия на ИАТЕ (IATE 
Public)

 намиране чрез изписване на "IATE" в някоя 
търсачка

 директен достъп на адрес: 
http://iate.europa.eu



Публичен интерфейс към ИАТЕ



Резултати от ИАТЕ



Структура на ИАТЕ

 класификация въз основа на Eurovoc

 една мултиезикова карта на понятие

 записи на всички официални езици на ЕС 
(24 езика) + понякога записи на китайски 
и/или арабски

 определение, термин, контекст, бележка…



EUR-Lex: безплатен публичен достъп

Европейското законодателство онлайн – http://eur-lex.europa.eu



EUR-Lex 2



EUR-Lex 3



eTranslation

Градивен елемент на Механизма за свързване на Европа

Многоезични 

инфра-

структури за 

цифрови 

услуги

Интегриране 

в цифрови 

услуги

Самостоятелен 

уеб интерфейс

ЦЕЛ

ВИДОВЕ



 Система за машинен превод, разработена в Комисията –

DGT, CNECT, DIGIT

 Обхваща всички официални езици на ЕС 

(552 езикови комбинации)

 Технология на базата на невронни мрежи (EN<->DE, 

EN<->HU, EN->ET, EN-> FI)  по-добро качество

 Обучена с данни за ЕС, съхранявани в базата данни 

Euramis  най-подходяща за свързани с ЕС документи

Какво е eTranslation



 Институциите и органите на ЕС

 Държавната администрация в ДЧ + 

Исландия и Норвегия

 Програми в мрежата ЕМТ

 Онлайн услуги, финансирани или 

подкрепяни от ЕС (e-Justice, Solvit, TED, 

EURES, ODR и др.)

Кой ползва eTranslation



Мнението на преводачите от ЕС 

+ Намалява набирането на текст

+ Спестява време

+ Може да предложи ,,оригинални“ решения

+ Дава насока за терминологични проучвания



Превод на документ (невромашинен превод)



Превод на документ (статистически превод)



Превод на текст



Статистически и невромашинен превод 1

Original SMT NMT

Ignoring or weakening one of the 

pillars will undermine the whole 

construction as they are closely 

interlinked and interdependent:

Пренебрегване или отслабва един

от стълбовете ще подкопае целия

строителството, тъй като те са

тясно взаимосвързани и 

взаимозависими:

Пренебрегването или отслабването на

един от стълбовете ще подкопае

цялостната конструкция, тъй като те

са тясно свързани помежду си и 

взаимно зависими:

The Digital Innovation Hubs will

serve as access points to latest

digital capacities including high

performance computing (HPC), 

artificial intelligence, cybersecurity, 

as well as other existing innovative

technologies such as Key Enabling

Technologies, available also in

fablabs or citylabs.

На центровете за цифрови 

иновации ще служат като звена за 

връзка с най-новите цифрови 

възможности, включително в 

областта на 

високопроизводителните 

изчислителни технологии (ВИТ), 

изкуствения интелект, 

киберсигурността, както и на други 

съществуващи иновативни 

технологии, като например 

ключовите технологии, също така 

и в fablabs или citylabs.

Центровете за цифрови иновации ще 

служат за достъп до последните 

цифрови технологии, включително 

високопроизводителните изчислителни 

технологии (HPC), изкуствения 

интелект, киберсигурността, както и 

други съществуващи иновативни 

технологии, като например главните 

базови технологии, които са на 

разположение и в abestabs или 

ciyлаборатории.



Статистически и невромашинен превод 2

Cybersecurity technologies such as

digital identities, cryptography or

intrusion detection, and their

application in areas such as

finance, industry 4.0, energy, 

transportation, health and care, or

e-government are essential to 

safeguard the security and trust of 

online activity and transactions by

both citizens, public

administrations, and companies.

Технологии за киберсигурност, като 

например цифрови самоличности, 

криптография или проникване, както и 

прилагането им в области като финанси, 

промишленост 4.0, енергия, транспорт, 

здравеопазване и грижи, или 

електронното управление, са от 

първостепенно значение за гарантиране 

на сигурността и доверието на онлайн 

дейности и сделки, както от гражданите, 

публичните администрации и 

предприятията.

Технологии за киберсигурност, като 

например цифрови самоличности, 

криптиране на криптографията или 

откриване на проникване, и тяхното 

прилагане в области като финансиране, 

промишленост 4.0, енергетика, 

транспорт, здравеопазване и грижи, или 

електронно управление са от съществено 

значение за гарантиране на сигурността 

и доверието на онлайн дейността и 

трансакциите както на гражданите, така 

и на публичните администрации и 

дружествата.

all major car manufacturers are

developing self-driving cars, and

machine learning techniques are at the

heart of all main web platforms and big

data applications.

всички основни производители на 

коли разработват автомобили без 

шофьор, машинно обучение и 

методи са в центъра на всички 

основни уеб платформи и 

приложения за големи масиви от 

данни.

всички големи производители на 

автомобили разработват собствени

автомобили, а техниките за машинно 

обучение са в основата на всички 

основни уеб платформи и приложения 

на големи информационни масиви.



Допълнителна информация
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Благодаря за вниманието!


