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Настоящият материал е разработен като част от проект "Language Interpreter Training as a
Stepping Stone to Work", реализиран по програма LIFELONG LEARNING PROGRAMME
(Учене през целия живот)
Дейност: Leonardo da Vinci Transfer of Innovation (Леонардо да Винчи Трансфер на
иновации)
Сайт на проекта: http://interpretertraining.eu/

Координатор на проекта: Dacorum Council for Voluntary Service
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Съдържание
1. Методология – сред колко контакта е проведено проучването; какъв вид методи са
използвани (интервюта, телефонни разговори, имейли, др.); колко време е
продължило проучването?
2. Резулати от проучването – Висши учебни заведения + Образователни институции и
центрове
Забележка: Ако във вашата държава не се предлага обучение за преводачи, моля
опишете други подобни обучения.
3. Резулати от проучването – Институции, които имат право да сертифицират устни и
писмени преводачи + Преводачески агенции
4. Резулати от проучването – Организации за интеграция на бежанци и мигранти +
Имиграционни общности и техните членове
-

Където е възможно, използвайте графики и таблици – Например Въпроси 3.1.; 3.4;
3.7.; 3.9 и т.н.

5. Резюме и заключения от проучването
6. Препоръки
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1. Методология
Проучването бе проведено главно в София, защото почти всички контакти от трите групи
на заинтересованите страни се намират в столицата. Преди началото на анализа на
нуждите, Център Руни проведе малко проучване относно определяне на настоящата
ситуация в България, с цел събиране на полезна информация за организациите (НПО или
правителствени), които работят в сферата на интеграция на бежанци и имигранти;
настощото предлагане на преводачески услуги и т.н. Беше изготвен списък с контакти на
организации, институции и преводачески агенции, които да бъдат включени в базата
данни с контакти за разпространение на резултатите по проекта.
На Първата партньорска среща по проекта в Палермо, Италия (Декември 2012) бяха
определени следните групи, сред които да бъде проведено проучването:
1. Висши учебни заведения + Образователни институции и центрове
2. Институции, които имат право да сертифицират устни и писмени преводачи +
Преводачески агенции
3. Организации за интеграция на бежанци и имигранти + Имиграционни общности и
техните членове
Въпросниците по проучването бяха разпространени главно чрез имейли, тъй като в
България телефонните интервюта обикновено не водят до добри резултати. Малка част от
интервютата бяха проведени лице в лице и само едно по телефона. Бяха събрани общо 20
попълнени анкети.
Проучването се проведе в рамките на 7 седмици –от началото на февруари 2013 до
средата на март 2013.

2. Резултати от проучването
2.1. Висши учебни заведения + Образователни институции и
центрове
От тази група бяха събрани общо 4 попълнени анкети – 3 от висши учебни заведения и 1
от Образователен център. Всички анкети бяха изпратени по имейл.
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Според резултатите от проучването, проведено след представителите на тази група, в
България няма специализиран курс за устни/писмени преводачи в сферата на
имиграцията. Някои от факултетите на Софийски университет „Св. Климент Охридски“
(най-голямото висше учебно заведение в страната) предлагат Магистърски програми,
частично свързани с тази област.
Факултетите, които предлагат обучение в сферата на писмените и устни преводи са
Факултета по славянски филологии и Факултета по класически и нови филологии.
Различните курсове, които се предлагат са:
-

Симултанен превод (Английски/Френски/Испански/Немски език)

-

Английска/Френска филология-Превод (Част от предметите, включени в учебния
план на специалността са Теория на преводите; Превод на текстове с
медицинска/правна терминология; Симултанен превод)

-

Език, Комуникации, Превод

-

Език, култура, превод

-

Езикознание и превод

-

Превод и редакция

Условията за прием на студенти за всички тези специалности са еднакви. Студентите се
делят на две групи – специалисти и не-специалисти. Специалистите са студенти, които
имат предишна бакалавърска степен по филологическа специалност, докато неспециалитите са студенти, притежаващи бакалавърска или магистърска степен по
нефилологически специалности. Студентите, записали се в тези програми, ще изучават
един допълнителен семестър с базови филологически курсове, след което продължават
обучението си заедно с магистрантите от програмите за специалисти.
Всички курсове имат еднаква продължителност: 2 семестъра за специалисти и 3 за
неспециалисти.
Приемните изпити за тези специалности зависят от това, дали студентът има предишна
ОКС по филологическа специалност. Ако да – изпитът се състои само в устно събеседване.
Ако студентът няма предишно филологическо образование, той/тя трябва да докаже
степента на владеене на чужд език (диплома за средно образование, издадена от
профилирана гимназия за изучаване на чужди езици или международно признат
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сертификат за владеене на език). При липса на такива документи, студентът трябва да
положи допълнителен изпит (освен устното събеседване), който се състои в превод на
текст от съответния чужд език на български и обратно.
След края на всеки предмет, вкючен в учебния план има финален изпит (устен
изпит/тест/др.) Крайният изпит след приключване на целия курс на обучение е защита на
теза/дисертация пред изпитна комисия.
След края на различните курсове на обучение, студентите придобиват следните
квалификации:
-

Симултанен превод – Магистър по филология-преводач

-

Английска/Френска филология-Превод – Магистър по Английска/Френска
филология-Преводач

-

Превод и редакция – Преводач-реактор от/на различни езици (Английски,
Френски, Немски, Испански, Португалски, Италиански, Гръцки, Руски)

-

Езикознание и превод – Лингвист-преводач

-

Език, Комуникации, Превод/ Език, Култура, Превод – Магистър по Език,
Комуникации, Превод/ Език, Култура, Превод

В България всички курсове, предлагани от висши учебни заведения са платени. Има
места, частично субсидирани от държавата, частично платени от студентите (държавна
поръчка) и места напълно платени от студентите (платена поръчка). Таксите за обучение
за гореспоменатите специалности варират между 150-200 евро на година (2 семестъра) за
държавна поръчка и 800-1000 евро на година за платена форма на обучение.
Обикновено хората, които работят като устни или писмени преводачи в България имат
образователна степен по филологическа специалност. Почти всички висши учебни
заведения в България предлагат такова обучение - Usually in Bulgaria, the people who work
as interpreters/translators have degree in Philology. Almost all the universities in the country
offer such kind of education –
Английска/Френска/Италианска/Немска/Испанска/Гръцка/Скандинавска/Румънска/Портъ
галска/Арабска/ Китайска/Японска/Турска/Корейска/Арменска/Индийска/Иранска
Филология. Всички тези специалности имат раздел „Превод“, включен в учебния план и
студентите, които са положили успешно изпит по предметите, включени в раздела,

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация [съобщение] отразява
само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за
използването на съдържащата се в нея информация

Обучение на преводачи като първоначална стъпка към работа
№ UK/12/LLP-LdV/TOI-561

придобиват допълнителна професионална квалификация "Преводач на съответния език".
Студентите, успешно завършили тези специалности имат широки познания по езика и са
готови да работят в областта на преводаческите услуги. Най-търсените (и добре платени)
устни / писмени преводачи, са хората с диплома по "редки" езици като арабски, китайски,
японски, индийски и ирански.

2.1 Институции, които имат право да сертифицират устни и
писмени преводачи + Преводачески агенции
Проучването сред тази група на заинтересованите страни беше проведено с 4 контакта – 2
от сертифициращите органи и 2 от преводачески агенции. Беше използван смесен подход
– интервюта лице в лице; телефонни интервюта и имейл запитвания. Бяха получени сходни
отговори от всички анкети.

В България единственият орган, който има законното право да сертифицира заклети
преводачи е Министерството на външните работи - Дирекция Заверки и легализации.
След като един преводач е регистриран в Министерството на външните работи, той/тя
има законното право да прави "официални устни/писмени преводи".
Не съществуват строги изисквания за хората, които имат желание да работят като
писмени/устни преводачи. Те трябва да са български граждани или чужденци с постоянно
пребиваване в България и трябва да имат определено ниво на "знания" по съответния
чужд език - Ниво C2 и диплома от висше училище или гимназия.
Документите, които се изискват от Министерството на външните работи - Дирекция
Заверки и легализации, са следните:


Диплома по език, издадена от Университет/ Колеж / Гимназия, със среден успех не помалък от 4.50



Международно признат сертификат за владеене на чужд език (Ниво C2)



Клетвена декларация (легализирана)

Всички 4 контакти, отговорили на въпросите от проучването заявяват, че в България няма
специален изпит за сертифициране на устни/писмени преводачи, но е препоръчително те
да бъдат филолози.
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2.2 Организации за интеграция на бежанци и мигранти +
Имиграционни общности и техните членове
Проучването сред тази група на заинтересованите страни беше проведено с 12 контакта–
4 от тях работят в организации за интеграция на бежанци и имигранти, а 8 са
бежанци/имигранти. Отново беше използван смесен подход за провеждане на
проучването - интервюта лице в лице; телефонни интервюта и имейл запитвания.
Според служителите на агенции, работещи с бежанци и имигранти, най-популярните
езици в тази област са: Арабски, Фарси, Дари, Турски, Испански и Френски (много от
имигрантите идват от бивши френски колонии в Африка). В последно време в България
емигрират много хора от Африка и нуждата от преводачи от редки езици като
Сомалийски, Тамилски и Синхали нараства значително. Също така има високо търсене на
преводачи от Китайски, Руски, Арменски и Кюрдски език.
Като резултат от проучването се наблюдава, че най-често срещаният проблем на
бежанците и имигрантите е езиковата бариера. Другите трудности са свързани с
непознаването на българското и европейското законодателство, непознаването на
правата им в сферата на социаалните услуги, здравеопазването и съдебната система;
административните процедури и липсата на курсове, с цел подпомагане на социалната и
културна интеграция. Също така са регистрирани и трудности в процеса на търсене на
работа.
Всички интервюирани служители считат, че най-важното качество на преводачите е на
първо място, добрите езикови умения, изразени в познаването на специфичната
терминология в различни области - правни, социални, здравни услуги. Други важни
качества са комуникативни умения, търпение, способност за подходяща и бърза реакция
в сложни ситуации, широки познания относно системата на държавните институции и
органи, които работят с имигранти и бежанци. Доброто познаване на културните
специфики също се счита за много полезно.
Имигранти и бежанци:
Заключението от проучването се базира на отговорите на въпросника, дадени от осем
имигранти и бежанци, които в момента живеят в България. Пет от тях са мъже, а три са
жени. Всички интервюирани са на възраст между двадесет и три петдесет и шест години.
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Четири от тях са на възраст между 23 и 33 години, двама са между 34 и 44 години и двама
между 45 и 55 години.
Интервюираните са от Иран (двама), Русия, Афганистан, Куба, Турция, Молдова и
Македония.

Иран
Русия
Турция
Молдова
Македония
Куба
Афганистан

Всички анкетирани посочват, че причината за тяхната емиграция е лична и/или
икономическа. Интервюираните работят като: търговци (3), психолог (1), шивач (1),
строител (1), служител в контакт център (1) и един студент.
На въпроса дали някога са използвали помощ от преводач, повечето от интервюираните
дават положителен отговор и само трима от тях дават отрицателен отговор. На въпроса
колко често се нуждаят от помощ от преводач, двама от тях посочват, че имат нужда от
нея често, двама-рядко, един относително рядко и само един е отговорил с "много често".

Не
Много често
Често
Рядко
Относително рядко

Според имигрантите и бежанците, качествата, които трябва да притежава един преводач,
са: безпристрастност, отговорност и професионализъм. Интервюираните казват, че по
тяхно мнение, преводачите трябва да имат добри познания по езика, и да са наясно с
правната и административната система; да имат богат опит; да познават добре
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специфичната терминология в различни области и културните специфики на държавата.
Те очакват от един добър преводач да бъде добре ориентиран в местната законодателна,
административна и културна ситуация, да бъде толерантен и с готовност за помощ.
Повечето от имигрантите и бежанците смятат, че се нуждаят от помощ от преводач, в
случай на контакт със съдебната власт и административните органи на страната на
пребиваване. Те се нуждаят от помощ при регистрацията им като граждани и много често
при търсене на медицинска помощ. Някои от тях посочват, че използват помощ от
преводач при сключване на търговски договори и при писмен превод на документи.
На въпроса дали някога са срещали някакви трудности, свързани с достъпа до
медицинска помощ, почти всички участници в проучването дават положителен отговор.
Те споменават на първо трудностите, свързани с езика, както и липсата на подходяща и
подробна информация. Само двама души заявяват, че никога не са имали никакви
проблеми, свързани с медицинските грижи и един заявява, че рядко среща трудности в
тази област.
Що се отнася до достъпа до правни услуги, трима от анкетираните информират, че никога
не са имали проблеми. Трудностите, споменати от другите са свързани с: издаване и
легализация на документи, бюрокрацията, и езиковата бариера.
На въпроса какъв вид трудности се срещат при контакта с медицински и съдебни органи в
страната на пребиваване, получихме почти същите отговори. Преди имигрантите и
бежанците са имали проблеми, свързани с липсата на подходяща и пълна информация,
неефективни и бавни процедури, понякога лошо лечение и скъпи медицински услуги.
Много от отговорилите заявяват, че често имат проблеми с комуникацията, поради
езикови бариери.
Като краен резултат на проучването, стигнахме до заключението, че основните проблеми
на имигрантите и бежанците са свързани основно с липсата на информация, с езикови
бариери и неефективна работа на институциите.

3. Резюме и заключения от проучването
Проучването е проведено в София и се основава на 20 въпросника, попълнени от
мигранти, бежанци, организации и институции, които работят в областта на миграцията.
Информацията се събира в продължение на седем седмици основно чрез имейли и
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отразява общата ситуация в България, свързана с темата за миграцията, мигрантите и
нуждата от преводачески услуги в тази област.
В резултат от общо 4-те анкети, попълнени от представители на учебни заведения и
центрове, можем да направим извода, че в България не съществува специален курс за
писмени/устни преводачи, работещи в областта на имиграцията. Някои от
университетските програми (предимно магистърски) са частично свързани с областта и
обикновено хората, които работят като устни/писмени преводачи имат степен по
филология.
Като се вземат предвид отговорите, дадени от представители на органите, които
сертифицират устни/писмени преводачи и преводачески агенции, стигнахме до извода, че
в България само Министерството на външните работи има законно право да сертифицира
заклети преводачи. Няма строги изисквания към човек, който иска да бъде преводач, но е
силно препоръчително той/тя да има диплома от филологическа специалност.
Според служителите на агенции, работещи с бежанци и имигранти, най-популярните
езици в тази област са: Арабски, Фарси, Дари, Турски, Испански и Френски. Също така има
високо търсене на преводачи от Китайски, Руски, Арменски и Кюрдски език. Най-често
срещаните проблеми на имигрантите и бежанците са: езикови проблеми, непознаване на
българското и европейско законодателство, непознаване на правата им и при процеса на
търсене на работа.
Значителна част от проучването се основава на отговорите, дадени от имигранти и
бежанци, които живеят в България и са емигрирали от Иран, Русия, Афганистан, Куба,
Турция, Молдова и Македония поради лични и/или икономически причини. Според тях,
най-важните качества, които трябва да притежава един преводач, са: добри езикови
умения, безпристрастност, отговорност и професионализъм. Повечето от интервюираните
заявяват, че са срещали проблеми при достъпа си до здравни и правни услуги. Те
споменават, че често са срещали трудности, породени от лиспата на адекватна
информация и неефективна работа на институциите.
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