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За какво ще говорим 

1. Езиков режим и превод в Европейския съюз 

 

2. Машинният превод на Европейската комисия 

 

3. МТ@ЕС – начин на употреба  

 

 



Езиков режим и превод  
в Европейския съюз 



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 

 



Преводачите в институциите и органите на ЕС 

Съд 

на ЕС 
Сметна палата 

Писмени преводачи: ± 4300 души Устни преводачи: ± 1000 души 

Европейски икономически и 

социален комитет 

Комитет на регионите 

Европейска централна банка 

Европейска инвестиционна банка 

Център за преводи 

Съвет на ЕС Европейски 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 



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 … 



Машинният превод  
на Европейската комисия 



Какви са ползите от машинния превод  

 

 Бърз и евтин достъп до информация на чужд 

език 

 

 Разбиране на получена информация на 

чужд език, която в противен случай не би 

могла да бъде използвана или това би 

изисквало време и средства 

 

 Възможност за ползване на уебсайтове на 

различни езици 

  

 Улесняване на търсенето и анализирането 

на данни на различни езици 
 

  
 



Какво представлява MT@EC 

 Статистически машинен превод   
• Разработен от ГД „Писмени преводи“ (ЕК) 

• Базиран на свободния софтуер MOSES 

• Съфинансиран по Рамковата програма  

на ЕС за научни изследвания и иновации 

 

 Езици 
От и на всички 24 официални езика на ЕС 

(552 езикови комбинации)  
 

 Период на разработване: 2010 – 2013 г.  

 

 Пускане : версия 1.0: 26.6.2013 г. 

     версия 3.0: 1.7.2015 г. 
  



Обхват на езиците: 

 Всички комбинации от 24-те официални езика на ЕС  

 Възможност за пряк превод (76 езикови двойки): 

• От EN към всички официални езици и обратно 

• От и към  FR за следните езици:  

BG, CS, DE, EL, EN, ES, HR, HU, IT, NL, PL, PT, RO, SK, SL 

 За останалите: превод през ,,пилотен'' език (EN) 

 

Допустими формати на оригинала: 

 Неформатиран текст (txt) 

 doc(x), xls(x), ppt(x), odt, rtf, html, xml, tmx, xliff 

 pdf 

 

Характеристики на MT@EC (1) 



Базиран на преводите на професионални преводачи 

от: 

 

 Европейската комисия 

 Европейския парламент 

 Съвета на ЕС 

 Комитетите (ЕИСК, КнР) 

 Сметната палата 

 Съда на ЕС (съдебна практика) 

 

 

Характеристики на MT@EC (2) 



Количество на данните 

 750 млн. едноезични сегмента (ноември 2015 г.) 

• Нарастват с 2,6 млн. на месец 

 

 98 млн. едноезични на EN 

 60 млн. едноезични на FR 

 Останалите между 22 и 40 млн. 

 3 млн. едноезични на GA 

 3 млн. едноезични на HR 

 

 

 



Кой може да използва MT@EC 

 Институциите и органите на ЕС 

 

 Онлайн услуги, финансирани или подкрепяни от ЕС,  

като e-Justice, Solvit, Internal Market Information System (IMI)  и др. 

 

 Държавната администрация на държавите от ЕС + Исландия 

и Норвегия 

 

 Университетите, членуващи в мрежата ЕМТ  

(за съвместни проекти) 

 



Ползване на уеб интерфейса на MT@EC 

Заявки Заявки Заявки Заявки Стр. Стр. Стр. Стр. 

Всички Комисия Други  инст. ЕС Други ДЧ, ЕМТ 

I 

II 

III 

IV 

V 

Общо 

Месец 



Ползване от публичните администрации 

Активни потребители по държави през последните 18 месеца (май  2016 г.) 

Общ 

брой: 

654 



Какви са предимствата на MT@EC 

 Онлайн услуга с интерфейс на 24 езика 

 Обработка на документите/текстовете в подсигурена от гледна 

точка на сигурността среда (sTESTA, https) 

 Запазване на формата на оригиналния файл, с изкл. на PDF  

 Възможност за получаване на превода в tmx и xliff формат 

 Възможност за получаване на готовия превод по имейл 

 Възможност да се преведе едновременно набор от документи 

на различни езици 

 Информация за качеството на езиковите двойки 

 Механизъм за обратна връзка (EU Survey – бутон ,,Коментари“ 

– EN, FR, DE)  



Мнението на преводачите от ЕС  

+ Намалява набирането на текст 

+ Спестява време 

+ Може да предложи ,,оригинални“ решения 

+ Дава насока за терминологични проучвания 



МТ@ЕС – начин на употреба  



 Регистрация  

 
1.  Регистрация като индивидуален потребител в 

системата EU Login (до 4.11.2016 г. – ECAS) – само със 

служебен имейл! 

https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi  

 

2.  Изпращане на имейл до ГДПП на адрес 

 DGT-MT@ec.europa.eu за активиране на достъпа до 

услугата 

 

3.  Получаване на имейл за потвърждение  

на достъпа. 

 
 

 
 

https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi
mailto:доDGT-MT@ec.europa.eu
mailto:доDGT-MT@ec.europa.eu
mailto:доDGT-MT@ec.europa.eu


 Съществуващ ECAS профил => EU Login (1) 



 Съществуващ ECAS профил => EU Login (2) 



 Създаване на нов EU Login профил (1) 



 Създаване на нов EU Login профил (2) 



 Създаване на нов EU Login профил (3) 



https://webgate.ec.europa.eu/mtatec 

 Вход в MT@EC 

https://webgate.ec.europa.eu/mtatec


Превод на документ 



Превод на текст (1) 



Превод на текст (2) 



Списък със заявки за превод  



Индикатор за качество на езиковите двойки  

златен медал:  

,,възможно най-доброто“ 

сребърен медал:  

,,достатъчно за разбирaне“ 

бронзов медал:  

,,за обща представа“ 



 Хостинг в Центъра за електронно обработване на данни на 

Европейската комисия  

 MT@EC е достъпна или по частната мрежа sTESTA, която е 

отделна от интернет, … 

 … или по обезопасена https интернет връзка 

 И в двата случая документите са шифровани (чрез https) 

 ORI и TRA се премахват от системата в срок от 1 ден 

 Ако не искате да изпратите ORI по имейл, трябва да 

дезактивирате тази опция 

 24-часовият срок на съхранение на данните може да се 

отмени, като се избере опцията ,, Изтриване след изтегляне" 

– всички данни се заличават незабавно 

Обезопасен трансфер на данни 



 https://mtatec.ec.testa.eu/mtatec/html/help_bg.htm  

     Бутон ,,Помощ“ на уеб интерфейса  

 

 Въпроси, коментари за конкретен превод и заявки за помощ  

могат да се пращат на DGT-MT@ec.europa.eu  между  

08:30 и 17:30 CET в работните дни на Комисията.  

Отговор – обикновено в срок от 1 ден. 

 

Помощ за използване на MT@EC 

https://mtatec.ec.testa.eu/mtatec/html/help_bg.htm
mailto:DGT-MT@ec.europa.eu
mailto:DGT-MT@ec.europa.eu
mailto:DGT-MT@ec.europa.eu


Пример: превод от Eurocases 



Пример: превод от Eurocases 
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Пример: превод от Eurocases 



Пример: превод от Eurocases 
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Пример: превод от Eurocases 



МТ@ЕС: бъдещо развитие 

 
• Пилотни проекти за персонализация 

 

• eTranslation 

 

 



От МТ@ЕС към CEF.AT  

 
 Координиране на езиковите ресурси в 

Европа 

Идентифициране и събиране на оригинални и 

преводни езикови данни от държавните 

администрации на ДЧ на ЕС, Норвегия и 

Исландия; 

 
 CEF.AT  

Платформа за автоматичен превод на 

Механизма за свързване на Европа (Регламент 

(ЕС) № 1316/2013). 

 

http://www.lr-coordination.eu/ 

http://www.lr-coordination.eu/
http://www.lr-coordination.eu/
http://www.lr-coordination.eu/


Важни линкове 

https://webgate.ec.europa.eu/mtatec
https://mtatec.ec.testa.eu/mtatec
http://ec.europa.eu/dgs/translation/translationresources/machine_translation/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/translation/translationresources/machine_translation/index_en.htm
http://www.ec.europa.eu/dgs/translation
http://www.ec.europa.eu/dgs/translation
http://www.ec.europa.eu/dgs/translation
https://webgate.ec.europa.eu/mtatec
https://mtatec.ec.testa.eu/mtatec
http://ec.europa.eu/dgs/translation/translationresources/machine_translation/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/translation/translationresources/machine_translation/index_en.htm
http://www.ec.europa.eu/dgs/translation
http://www.ec.europa.eu/dgs/translation
http://www.ec.europa.eu/dgs/translation


Благодаря за вниманието! 

 

Десислава Кръстева 

Европейска комисия  

ГД „Писмени преводи“ – София 

DGT-SOFIA@EC.EUROPA.EU 

Тел. 02/ 933 52 29 

mailto:DGT-SOFIA@EC.EUROPA.EU
mailto:DGT-SOFIA@EC.EUROPA.EU
mailto:DGT-SOFIA@EC.EUROPA.EU

