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Abstract

This article deals with problems regarding the 
translation of Bulgarian government institu-
tions’ names to Russian. The difficulties re-
lated to the insufficient concretisation of the 
names in the source language (Bulgarian) are 
emphasised. In some cases, in the search for 
matches, enactment texts (regulations) describ-
ing the sphere of activity of the corresponding 
Bulgarian government institutions are used. 
Additionally, the article states that in certain 
cases it is possible and expedient to include 
and use semantic elements of the translated 
Russian phrases in the source Bulgarian termi-
nological denominations.

Според българския бълг. Административен ре-
гистър (iisda.government.bg), в България има 149 дър-
жавни структури (агенции, комисии, съвети, служби и 
пр.), които влизат в състава на изпълнителната власт, 
но не са нито министерства, нито териториални под-
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разделения на централната власт1. При превода на ня-
кои от техните названия на руски език възникват труд-
ности от различен характер, анализирани по-нататък 
в настоящата работа.

I. В България съставното терминологично наиме-
нование бълг. Национална агенция за оценяване и ак-
редитация е популярно сред сравнително тесен кръг 
специалисти. То може лесно да бъде преведено на 
руски език, тъй като всяка от съставящите го лексеми 
има свое точно руско съответствие.

Заедно с това обаче българското название има 
крайно ниска степен на информативност. В него от-
сътстват каквито и да било семантични маркери, кои-
то ясно и недвусмислено да показват какво или кого 
оценява и акредитира дадената държавна институция. 
Такава информация присъства само в нормативните 
актове, например в текста на правилника за дейност-
та на ведомството:

Глава първа

Общи положения

... 

Чл. 2.

Агенцията е специализиран държавен орган към 
Министерския съвет за оценяване, акредитация и 
контрол на качеството на дейностите на висшите 
училища… (Правилник за дейността на Нацио-
налната агенция за оценяване и акредитация).

Като имаме предвид този текст, ние считаме, че за 
повишаване степента на информативност в преводно-
то руско название задължително трябва да се включи 
и допълнителен семантичен елемент – руско съответ-
ствие на българския съставен термин бълг. висши учи-
лища. В съвременния руски език съществуват две та-
кива съответствия:

1) терминологичното словосъчетание рус. выс-
шее учебное заведение;

2) производната от него инициална абревиатура, 
която има две правописни форми: рус. вуз и рус. ВУЗ. 

1 Такива подразделения са 
например областните адми-
нистрации, областните дирек-
ции (ОД) и районните упра-
вления (РУ) на МВР, терито-
риалните дирекции (ТД) на 
НАП и пр.
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Според нас при превода трябва да се използва първата 
от тях, тъй като тя има характеристиките на необхо-
димото в конкретния случай нарицателно същест-
вително име.

Ние считаме, че проведеният анализ ни дава дос-
татъчно основание да предложим следните две съот-
ветствия при превод на българското наименование 
бълг. Национална агенция за оценяване и акредита-
ция на руски език:

1) рус. Национальное агентство по оценке и ак-
кредитации высших учебных заведений;

2) рус. Национальное агентство по оценке и ак-
кредитации вузов.

По наше мнение, напълно целесъобразно е до-
пълнителният семантичен елемент бълг. висши учи-
лища да бъде включен и в българското название, кое-
то безспорно ще стане значително по-дълго: бълг. На-
ционална агенция за оценяване и акредитация на ви-
сшите училища. Този недостатък обаче ще бъде ком-
пенсиран от факта, че сферата на дейност на тази дър-
жавна структура ще бъде определена пределно точно 
и еднозначно.

II. В българското бълг. Министерство на ико-
номиката като обособено структурно звено е вклю-
чена бълг. Изпълнителна агенция „Българска служ-
ба за акредитация“. На пръв поглед наименованието 
на тази агенция лесно би могло да бъде преведено на 
руски език поради наличието на точни руски съответ-
ствия за всички съставящи го лексеми.

И тук обаче отново наблюдаваме крайно ниска 
степен на информативност, отчайваща неконкретност 
и неяснота в семантичен план. Дори названието на 
министерството-„патрон“ не може по никакъв начин 
да помогне за уточняване съдържанието на даденото 
терминологично словосъчетание: служба с такова на-
именование би могла да се занимава с акредитиране 
на когото и на каквото и да е. Според нас и в този слу-
чай трябва да се има предвид преди всичко текстът на 
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съответния регулативен за дейността на ведомството 
нормативен акт:

Чл. 1. 

...

(3) Изпълнителна агенция “Българска служба 
за акредитация” осъществява следните основни 
дейности и услуги:

1. акредитация на:

а) лаборатории за изпитване, включително меди-
цински лаборатории;

б) лаборатории за калибриране;

в) органи за контрол;

г) органи по сертификация на продукти…;

д) верификационни органи;

е) органи по сертификация на системи за управ-
ление – ISO 9001…;

ж) органи по сертификация на персонал;

з) проверяващи по околна среда... (Устройствен 
правилник на изпълнителна агенция “Българска 
служба за акредитация”).

На базата на описаните в устройствения правил-
ник функции ние считаме, че възможно най-адекват-
но съответствие при превода ще бъде руската кон-
струкция рус. Исполнительное агентство „Болгар-
ская служба по аккредитации лабораторий и иных 
контрольных органов“. По наше мнение добавеният 
в преводното руско название семантичен елемент би 
могъл да бъде включен и в оригиналното българско 
наименование бълг. Изпълнителна агенция “Българ-
ска служба за акредитация на лаборатории и други 
контролни органи”. Целесъобразността на подобно 
включване се аргументира с това, че и тук по-голяма-
та формална сложност ще бъде напълно компенсира-
на от семантичната яснота и недвусмисленост на със-
тавния термин.
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III. Според нас при превод на названията бълг. 
Агенция за хората с увреждания и бълг. Национален 
съвет за интеграция на хората с увреждания е необ-
ходимо преди всичко да се сравнят термините, упо-
требявани в законодателството на двете държави. В 
България има бълг. Закон за интеграция на хората с 
увреждания (в сила от 01.01.2005 г.), а в Русия – рус. 
Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-
ФЗ “О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации”. Очевидно в приведените микротекстове 
на българското терминологично словосъчетание бълг. 
хора с увреждания съответства руският еднословен 
юридически термин рус. инвалид.

Като се използва това съответствие, могат да бъ-
дат създадени руските преводни конструкции: рус. Аг-
ентство по делам инвалидов и рус. Национальный со-
вет по интеграции инвалидов.

IV. Преводът на българското терминологично сло-
восъчетание бълг. Държавна комисия по стоковите 
борси и тържищата е свързан преди всичко с нами-
рането на достатъчно съвременен синоним към по-
следната дума в него. По наше мнение такъв синоним 
на остарялата дума бълг. тържище е стилистично не-
утралната лексема бълг. пазар. По такъв начин съот-
ветствие при превода тук ще бъде руската конструк-
ция рус. Государственная комиссия по товарным бир-
жам и рынкам.

V. Българското наименование бълг. Агенция “Път-
на инфраструктура” има един основен семантичен 
недостатък: поради липса на конкретизация то може 
да бъде отнесено практически към всички видове пъ-
тища (включително речни, морски или въздушни). 
Тъй като обект на дейността на тази държавна орга-
низация са бълг. автомобилни пътища (рус. автомо-
бильные дороги) и бълг.. шосета (рус. шоссе), в нас-
тоящата работа ние предлагаме два варианта за прево-
да на руски език:

рус. Агентство по инфраструктуре автомо-
бильных дорог;

рус. Агентство по шоссейной инфраструктуре.

ЗА ПРЕВОДА НА 
НЯКОЛКО НАЗВАНИЯ 
НА БЪЛГАРСКИ 
ДЪРЖАВНИ СТРУКТУРИ 
НА РУСКИ ЕЗИК



193

ГОДИШНИК ДЕП. „РОМАНИСТИКА И ГЕРМАНИСТИКА“, Т. 4 (2018)

VI. Прекалено дългото название бълг. Комисия за 
разкриване на документите и за обявяване на принад-
лежност на български граждани към Държавна си-
гурност и разузнавателните служби на Българската 
народна армия е съставено от цели 14 пълнозначни 
думи, но въпреки това не е съвсем разбираемо за чуж-
денци. Според нас при превода му трябва да бъде от-
разено едно ключово обстоятелство: през 1990 г. пър-
вата от споменатите организации (бълг. Държавна си-
гурност) е разформирована, а втората (бълг. Българ-
ска народна армия) – преименувана. Ние считаме, че 
за тази цел при превода задължително трябва да се из-
ползва като хронологичен маркер руското прилагател-
но рус. бывший. Освен това би трябвало да се добави 
думата рус. органы, която редовно се употребява във 
всички функционални стилове на руския език за обо-
значаване на специалните (тайните) служби:

‘Орган. … 4. мн. Учреждения министерства вну-
тренних дел, государственной безопасности. Ра-
ботать в органах. (Русский семантический сло-
варь, т. 2).

Като имаме предвид изложените дотук аргумен-
ти, преводната руска конструкция ще придобие след-
ния вид: рус. Комиссия по раскрытию документов и 
по объявлению принадлежности граждан Болгарии к 
органам бывшей Государственной безопасности и к 
разведывательным службам (вариант – разведслуж-
бам) бывшей Болгарской народной армии.

Тук е мястото да споменем един крайно любо-
питен семантичен аспект. Фактически в България до 
1990 г. е съществувала организация с официално-
то наименование бълг. Комитет за държавна сигур-
ност (КДС), създадена през 1963 г. То е напълно иден-
тично с официалното название и инициалната абреви-
атура на руски език на световноизвестната аналогич-
на съветска структура рус. Комитет государствен-
ной безопасности (КГБ), създадена през 1954 г.

VII. Най-сложно за превод е названието бълг. 
Агенция по вписванията, въпреки че то е най-късо от 
представените и анализирани дотук названия.

Владимир Хънтов
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Тази агенция, която има най-неконкретизирано 
наименование, е част от структурата на бълг. Минис-
терството на правосъдието. Тя отговаря за създава-
нето, попълването, поддръжката и управлението на 
огромни по обем бази данни в четири изключително 
важни за България национални регистъра: бълг. Имо-
тен регистър; бълг. Регистър Булстат (осъществява 
единна идентификация на всички юридически лица в 
страната); бълг. Търговски регистър; бълг. Регистър 
на имуществените отношения на съпрузите.

Според нас, като се имат предвид главните аспе-
кти от много обширната сфера на дейност на този дър-
жавен орган, може да бъде съставено следното руско 
преводно съответствие: рус. Агентство по регистра-
ции имущественных и торговых обстоятельств и 
отношений. Например имуществено обстоятелство е 
собствеността върху някакъв парцел, а имуществено 
отношение – наличието на дялова собственост върху 
този парцел (включително съпружеска).
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ФЗ, от 01.12.2007 № 309-ФЗ, от 01.03.2008 № 18-
ФЗ, от 14.07.2008 № 110-ФЗ, от 23.07.2008 № 160-
ФЗ, от 22.12.2008 № 269-ФЗ, от 28.04.2009 № 72-
ФЗ, от 24.07.2009 № 213-ФЗ, от 09.12.2010 № 351-
ФЗ, от 01.07.2011 № 169-ФЗ, от 19.07.2011 № 248-
ФЗ, от 06.11.2011 № 299-ФЗ, от 16.11.2011 № 318-
ФЗ, от 30.11.2011 № 355-ФЗ, от 10.07.2012 № 110-
ФЗ, от 20.07.2012 № 124-ФЗ, от 30.12.2012 № 296-
ФЗ, от 23.02.2013 № 11-ФЗ, от 07.05.2013 № 104-
ФЗ, от 02.07.2013 № 168-ФЗ, от 02.07.2013 № 183-
ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 25.11.2013 № 312-
ФЗ, от 28.12.2013 № 421-ФЗ, от 28.06.2014 № 200-
ФЗ, от 21.07.2014 № 267-ФЗ, от 01.12.2014 № 419-
ФЗ, от 29.06.2015 № 176-ФЗ, от 28.11.2015 № 358-
ФЗ, от 29.12.2015 № 399-ФЗ, от 19.12.2016 № 461-
ФЗ, от 07.03.2017 № 30-ФЗ, от 01.06.2017 № 104-
ФЗ, от 07.06.2017 № 116-ФЗ, от 30.10.2017 № 307-
ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 
06.04.2015 № 68-ФЗ (ред. 19.12.2016).

ЗА ПРЕВОДА НА 
НЯКОЛКО НАЗВАНИЯ 
НА БЪЛГАРСКИ 
ДЪРЖАВНИ СТРУКТУРИ 
НА РУСКИ ЕЗИК


