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Цели

Да се определи моментното състояние и
очакванията на преводаческата индустрия
в България.
Да се даде отговор какви технологии
използват българските агенции.
Да се даде отговор за използването на
софтуер и ресурси от отделните агенции.
Да се даде отговор какви изпълнители
използват българските агенции, какви
подходи за съвместна работа има с
изпълнители и от какви изпълнители имат
нужда.
Да се даде отговор има ли желание за
сливане или закупуване между
конкуренти.
Да се даде отговор какви затруднения
срещат българските агенции.
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В проучването са включени са въпроси от
ежегодното проучване ELIS, което се
организира от ELIA, EMT, EUATC, FIT Europe,
GALA, LIND и Women in Localization. Някои от
въпросите бяха променени, за да отчетат
спецификата на българския пазар. Беше
добавена и специална секция за официалните
преводи, характерна за пазара в Р. България.
За новите въпроси и възможните отговори
спомогнаха преподаватели от водещи
университетски програми. Отговорите на
участниците бяха разгледани анонимно в
процентно съотношение спрямо всички
отговорили.

За проучването

Проучването се извърши чрез разпращане на
анкета до всички преводачески агенции в
България (ПАБ), които са събрани чрез
проучването за класацията „Топ 100 ПАБ“. 

55 въпроса в 9 секции:
Услуги, области и езикови комбинации
Размер на фирмата
Клиенти и пазари
Изчисляване на обемите и заплащане
Използвана технология
Използвани изпълнители
Наемане и обучение на кадри
Официални преводи в Р. България
Планове за развитие и предизвикателства



Гл. сч. Мата Джорева
Счетоводен консултант, счетоводна кантора
„Джорев“ ЕООД

Адв. Диана Захариева
Правен консултант, Адвокатска колегия – Пловдив

Проф. дфн Весела Генова
Съръководител магистърска програма „Превод“
към СУ „Св.  Климент Охридски“

Консултанти

Гл. ас. д-р Милена Кацарска
Координатор международна дейност и програма
„Еразъм“, Катедра „Английска филология“ към
Филологически факултет на ПУ „Паисий
Хилендарски“

Доц. д-р Мария Пипева
Съръководител магистърска програма „Превод“
към СУ „Св.  Климент Охридски“



Екип Николина Клисурова
Маркетинг специалист

Цветелина Цветкова
Филолог

Севинч Дормуш
Маркетинг специалист

Джесика Георгиева
Лингвистика с бизнес администрация

Савина Бозова
Лингвистика с маркетинг

Сотир Рангелов
Ръководител на проекта
Филолог и макроикономист

Надя Рангелова
Ръководител маркетинг

Филолог и лингвист



От ръководителя
Благодаря Ви, че проявихте интерес към
резултатите от настоящото проучване. Надявам
се да намерите полезна информация и
статистика, която да Ви помогне във вземането
на решения относно Вашето бъдещо развитие.
Искам да благодаря на първо място на моята
съпругата Надя Рангелова, която ме подкрепяше
през цялото време в това начинание и направи
възможно да публикуваме резултатите в това
чудесно издание чрез своите дигитални умения.
Благодаря и на всички сътрудници, които три
месеца работиха по проучването. Без тяхна
помощ нямаше да успеем да съберем толкова
отговори.
Благодаря и на консултантите, които помогнаха
за доизясняване и формулиране на специфични
за пазара в Р. България въпроси.
Благодаря и на всички преводачески агенции,
които станаха партньори на проучването и
помогнаха да разпространят идеята за него и да
увеличат броя на участниците в него.

Настоящото проучване бе проведено през м. ноември 2020 г. и отразява
моментните нагласи на участвалите преводачески агенции от България.
По време на проучването бяха събрани данни за 1417 фирми, но само 703
имаха посочени имейл адреси за връзка. След като разпратихме първите
съобщения с информация за проучването се оказа, че 96 имейл адреси са
невалидни. В крайна сметка успяхме да поканим 607 преводачески агенции
от България. От тях в проучването взеха участие 49, а 34 от тях отговориха
на разширените въпроси, като има представители от всички пазарни
сегменти по оборот. Смятам, че това е голям успех, имайки предвид, че
подобно разширено проучване с 55 въпроса се прави за първи път в Р.
България. За сравнение, в годишното проучване ELIS, което се провежда от
2013 г. в цяла Европа и не само, през 2020 г. са взели участие 203
преводачески агенции от 33 държави.
По време на проучването се свързахме директно с над 100 преводачески
агенции с молба да попълнят въпросника. Направи ни впечатление, че
повечето от ПАБ от сегмента с оборот над 100 хил. лв. приемаха с
ентусиазъм идеята за това проучване. На другия полюс бяха повечето ПАБ
от сегмента с оборот до 100 хил. лв., които подхождаха с недоверие. Имаше
и случаи, при които първоначалното недоверие към проучването беше
заменено с ентусиазъм и в крайна сметка получихме отговор на въпросника.
Надявам се, че това проучване ще промени нагласите на ПАБ в положителна
посока към подобни проучвания и ще повиши тяхното желание за участие.
Резултатите от проучването са представени в анонимно и процентно
съотношение спрямо броя на отговорилите на всеки въпрос.

Сотир Рангелов



Профил на отговорилите



Зададохме въпроса
„В качеството ви на какъв/а във
фирмата попълвате въпросника?“
и помолихме преводаческите
агенции в България (ПАБ) да
изберат от предоставените
отговори, като един от тях беше
отворен. На въпроса отговориха
49 преводачески агенции.

67% от отговорилите са собствениции на или акционери в преводаческа агенция, 31%
са управители, а 2% - офис мениджъри.



Разделихме преводаческите
агенции по сегменти в
зависимост от отчетения оборот
за предходната година.

Сред участниците в проучването има преводачески агенции от всички възможни сегменти по оборот. Най-много са
преводаческите агенции от сегмента с оборот до 50 хил. лв. (29%). Следващите по численост два сегмента са с минимална
разлика: 27% са от сегмента с оборот 50 хил. – 100 хил. лв., а 24% са от сегмента с оборот 100 хил. – 250 хил. лв.
Преводаческите агенции от сегмента с оборот 250 хил. – 1 млн. лв. са 14%. Най-малко са преводаческите агенции от сегмента
с оборот над 1 млн. – 6%.



Услуги, области и езикови комбинации



Зададохме въпроса „Кои са
услугите, които най-често
извършвате?“ и помолихме ПАБ да
разпределят 100% между
възможните опции.  Предоставихме
28 различни опции за избор. Въз
основа на данните обобщихме
резултатите в две направления:
най-често извършвани услуги по
брой споменавания и най-често
извършвани услуги по обем
поръчки. На въпроса отговориха 49
преводачески агенции.

Най-търсената услуга на пазара за преводи в България определено е „писменият превод“, защото тя се споменава в отговорите на всички
участници относно извършените от тях услуги през 2020 г. Следващата най-търсена услуга е „легализация на документи“, спомената от 81% от
агенциите. В топ 3 влиза и услугата „устен превод“ – спомената от 71% от преводаческите агенции в България. Топ 3 са и най-масово
извършваните услуги. Четвъртата най-търсена услуга е „локализиране на софтуер и уеб сайтове“ – с 47% споменаване. Следващите услуги се
търсят по-малко и са споменати от под половината (между 40% до 35% споменаване) от отговорилите с минимална разлика: „езиков
качествен контрол“, „редактиране след машинен превод“, „многоезична предпечатна подготовка“, „адаптиране“, „субтитриране“. Последното
място в топ 10 се заема от две услуги с равен брой споменавания (35%): „конвентиране на документи“ и „устен превод по телефона“.



Търсенето на топ 10 услуги не зависи от оборота на преводаческата агенция, с изключение на услугите „многоезична
предпечатна подготовка“, „адаптиране“ и „конвентиране на документи“, които услуги не са били търсени (или търсенето им е
твърде малко, за да бъде отбелязано) от преводачески агенции в сегмента с оборот над 1 млн. лв.



Най-голямо перо от обема на поръчките на преводаческите агенции в България заема услугата „писмен превод“ с 58% от
техните поръчки. Втората най-голяма по обем предоставяна услуга е „легализиране на документи“ с 15% от поръчките. Всички
останали услуги може да се считат като съпровождащи, защото техният обем е незначителен в сравнение с първи две услуги.
Услугата „устен превод“ е с 6% от обема на поръчките, услугата „локализиране на софтуер и уеб сайтове“ е с 5% от обема на
поръчките.



В качеството си на най-често извършвана услуга „писменият превод“ е водеща услуга по продажби във всеки един от
сегментите по оборот. Обемът на писмените преводи постепенно намалява с увеличаване на оборота (от 70% в сегмента с
оборот 50 хил. – 100 хил. лв. до 34% в сегмента с оборот над 1 млн. лв.), като се увеличава обемът на други услуги като
„локализиране на софтуер и уеб сайтове“, „езиков качествен контрол“, „управление на езикои проекти“ и „редактиране след
машинен превод“ (от почти 0% до 10%).



Зададохме въпроса „В кои
области са текстовете на
основните поръчки, които
обработвате?“, като помолихме
ПАБ да разпределят 100% между
възможните опции. 
 Предоставихме 20 различни
опции за избор. Въз основа на
данните обобщихме резултатите
в две направления: най-често
обработвани области по брой
споменавания и най-често
обработвани области по обем
поръчки. На въпроса отговориха
49 преводачески агенции.

Най-често се превеждат текстове в областта „Бизнес/икономика“ и „Медицина“. И двете области се споменават по 84% в
отговорите на всички участници относно обработваните от тях области през 2020 г. Следващата най-често превеждана област е
„Право – търговско право“, спомената от 71% от агенциите. Четвъртата най-често превеждана област е отново право, но този път
гражданско право – с 69% споменаване. Топ 5 затваря областта „Електроника и софтуер – електроуреди“ с 63% споменаване.
Между останалите области от топ 10 има минимална разлика, като процентът на споменаване не пада под 53: „Леки и тежки
автомобили“ с 59%, „Електроника и софтуер – ИТ“ с 57%, „Маркетинг“, „Право – международно право и законодателство“ и
„Технологии/инженерство - механика“ с по 53%.



Въз основа на отговорите може да се заключи, че обработваните области не зависят от
оборота на преводаческата агенция.



За разлика от най-често обработваните области по брой споменавания, където разликите бяха минимални, не е така, ако се
погледне на тези области по обем на поръчките. Ясно се виждат двете водещи области: „Бизнес/икономика“ с 20% от всички
обработвани поръчки на преводаческите агенции и „Медицина“ с  14%. На трето и четвърто място са две специализации на
правото: „Търговско право“ с 9% и „Гражданско право“ с 8% от обема на поръчките. Топ 5 затваря областта „Електроника и
софтуер – електроуреди“ с 6% от обема на поръчките. Следващите области са с минимална разлика от 1%: „Електроника и
софтуер – ИТ“ с 6%, „Маркетинг“ с 6%, „Леки и тежки автомобили“ с 5% и „Право – международно право и законодателство“ с 5%.
Последната област в топ 10 е „Технологии/инженерство – механика“ с 4% от обема на поръчките.



Повече от половината обем на проектите от областта „Бизнес/
икономика“ се обслужва от преводачески агенции в
сегментите с оборот до 100 хил. лв. Половината от обема на
проектите от областта „Медицина“ се обслужва от
преводаческите агенции в сегмента до 50 хил. лв. За другите
области няма категорично разделение.

Подредени по сегмент ясно се виждат най-често
обработваните области по обем на поръчки на отделните
сегменти. 41% от обработвания обем на поръчките на
преводаческите агенции в сегмента с оборот до 50 хил. лв. е в
областите „Бизнес/икономика“ и „Медицина“. Тези две
области съставляват 33% от обема на поръчките на
преводаческите агенции в сегмента с оборот
100 хил. – 250 хил. лв. 25% от обработвания обем на поръчките
на преводаческите агенции от сегмента с оборот
50 хил. – 100 хил. лв. е в областта „Бизнес/икономика“. А в
сегмента с оборот 250 хил. – 1 млн. лв. тази област е с 20% от
обема, като на второ място е областта „Електроника и софтуер
– ИТ“ с 12%, а двете области заедно съставляват 32% от обема
на поръчките. В сегмента с оборот над 1 млн. лв. 35% от обема
на поръчките се съставлява от областите „Медицина“,
„Електроника и софтуер – електроуреди“ и „Електроника и
софтуер – ИТ“.



Зададохме въпроса „В кои
езикови комбинации са
основните поръчки, които
обработвате?“, като помолихме
ПАБ да разпределят 100% между
възможните опции. На въпроса
отговориха 49 преводачески
агенции.

Преводаческите агенции в България превеждат основно на български език, като 53% от поръчките са в комбинацията
„Чужд – български език“. 36% от обема на поръчките е в обратната комбинация „Български – чужд език“.
Оставащите 11% от поръчките на преводаческите агенции в България са в комбинацията “Чужд – чужд език“.



И в трите комбинации има представители на всеки един от
сегментите по оборот.

Езиковата комбинация „Чужд – български език“ е основната
за всички сегменти с изключение на сегмента с оборот над
1 млн. лв. С увеличаване на оборота втората по значимост
комбинация „Български – чужд език“ губи своя дял (от 47% на
12%) и отстъпва място на комбинацията „Чужд – чужд език“,
като в сегмента с оборот над 1 млн. лв. последната заема
51% от обема на поръчките и вече е основната комбинация.



Интересно е да се погледне на сататистиката в зависимост от брой отговорили агенции. 96% са посочили, че работят в езиковата
комбинация „Чужд – български език“, което означава, че 4% от участниците в проучването не превеждат на български език. От
български на чужд език не превеждат 10% от участниците в проучването. От чужд на чужд език са посочили, че работят цели 78%
от ПАБ.



Зададохме въпроса „Желаете ли
да участвате в разширено
проучване относно определяне
моментното състояние и
очаквания на преводаческата
индустрия в България?“, като
помолихме ПАБ да отговорят
еднозначно с „Да“ или „Не“. На
въпроса отговориха 49
преводачески агенции.

В разширеното представяне взеха участие 69% от участниците в проучването. Това са 34 преводачески агенции от всичките 49
участници в проучването.



С най-много представители са преводаческите агенции от сегмента с оборот до 50 хил. лв. (25% от всички участници в
проучването), следвани от сегмента с оборот 100 хил. – 250 хил. лв. (18%). Представителите на сегментите с оборот
50 хил. – 100 хил. лв. и 250 хил. - 1 млн. лн. са почти еднакви на брой (съответно 10% и 12%). Участниците в разширеното
представяне в сегмента с оборот над 1 млн. лв. са 4% от всички участници в проучването.



Размер на фирмата, географско положение, стандарти и асоциации



Зададохме въпроса „През коя
година фирмата започва да
предоставя езикови услуги?“,
като помолихме ПАБ да попълнят
точна година. Въз основа на
данните обобщихме резултатите
в няколко групи опит в езиковите
услуги. На въпроса отговориха 31
преводачески агенции.

58% от ПАБ са с опит между 10 и 20 години в предоставянето на езикови услуги. С над 25 години опит са 32% от преводаческите
агенции.



Забелязва се, че преводаческите агенции от сегмента с
оборот до 50 хил. лв. са с най-разнообразен опит, като имат
представители във всички отговори. ПАБ от сегментиет с
оборот над 100 хил. лв. са с над 10 години опит.

Най-много преводачески агенции с опит над 20 години има в
сегмента с оборот 250 хил. - 1 млн. лв. – 67%. Следва
сегментът с оборот над 1 млн., където половината от ПАБ са
с опит над 20 години , а другата половина – с опит между 10 и
20 години. В сегмента с оборот между 100 хил. и 250 хил. лв.
преобладават агенциите с опит от 10 до 20 години (75%), а
останалите агенции са с опит над 20 години.



Зададохме въпроса „Колко
служители са пряко свързани с
предоставянето на езикови
услуги във фирмата (продажба,
управление на поръчките,
изпълнение на поръчките)?“, като
помолихме ПАБ да посочат
цифра. Въпреки че данните за
наетите лица са обществено
достъпни, решихме да разберем
колко наистина се занимават с
езикови услуги. Много често една
фирма извършва няколко
дейности. На този въпрос
отговориха 30 преводачески
агенции.

Всички преводачески агенции, отговорили на този въпрос, са с персонал поне двама служители. В 66% от ПАБ работят между 2
до 5 служители, които са пряко свързани с предоставянето на езиковите услуги. Между 11 и 20 служители работят за
предоставянето на езикови услуги в 16% от преводаческите агенции. В точно 10% от агенциите по предоставянето на езиковите
проекти работят между 6 и 10 служители. Над 20 служители има само в 7% от преводаческите агенции.



Всички представители на сегмента с оборот 50 хил. – 100 хил. лв. са посочили, че пряко свързаните с предоставянето на езикови
услуги служители са между 2 и 5. Със същия брой работят 70% от преводаческите агенции в сегмента до 50 хил. лв. и 66% от
сегмента с оборот 100 хил. – 250 хил. лв. В сегментите с оборот над 250 хил. лв. това са 50% от преводаческите агенции. С между
6 и 10 служители предоставят своите услуги 10% от преводаческите агенции в сегмента с оборот до 500 хил. лв. и 22% от
сегмента с оборот 100 хил. – 250 хил. лв. С персонал над 20 служители работят 50% от преводаческите агенции в сегмента с
оборот над 1 млн. лв. и 11% от сегмента с оборот 100 хил. – 250 хил. лв.



Зададохме въпроса „С колко на
брой офиси разполагате?“ и
помолихме участниците да
посочат цифра съответно за брой
собствени офиси и офиси от типа
франчайз или на партньорски
начала. На въпроса отговориха
31 преводачески агенции.

Броят на собствените офиси очаквано е повече от броят на франчайз/партньорските офиси, през които ПАБ предоставят своите
услуги, съответно 71% и 29%.



ПАБ, които предоставят услугите си освен чрез собствен
офис и чрез франчайз или партньорски офис, са от
сегментите с оборот до 50 хил. лв. и тези с оборот от 100 хил.
до 1 млн. лв.

От отговорилите с най-много франчайз/партньорски офиси
разполагат ПАБ от сегмента с оборот 100 хил. – 250 хил. лв. –
45% от техните офиси. Следват ПАБ от сегмента с оборот
250 хил. – 1 млн. лв. с 30% от офисите. ПАБ от сегмента с
оборот до 50 хил. лв. също предоставят преводачески услуги
чрез франчайз/партньорски офиси – 10% от офисите. ПАБ,
които предоставят своите услуги само чрез собствени офиси,
са от сегментите с оборот 50 хил. – 100 хил. лв. и над 1 млн.
лв.



Зададохме въпроса „В кои
градове се намират офисите ви?“
и помолихме ПАБ да изброят
градовете със собствени офиси.
На въпроса отговориха 31
преводачески агенции.

София е градът с най-много офиси на преводачески агенции. 65% от офисите на ПАБ се намират именно в столицата на
Р. България. В гр. Пловдив се намират 13% от офисите, а в гр. Варна – 10%. Следващите два града с най-много офиси на
участници в проучването са гр. Бургас и гр. Враца с по 6% от офисите. Има и 3% офиси в гр. Севлиево и в чужбина.



В гр. София има преводачески агенции от всички сегменти по
оборот. В другите градове най-разпространените
представители са на сегмента с оборот до 50 хил. лв.
В гр. Пловдив освен ПАБ от сегмента с оборот до 50 хил. лв.
има и от сегмента с оборот 100 хил. – 250 хил. лв. Същото е и
в гр. Бургас. В гр. Варна има преводачески агенции от
сегменитте с оборот до 100 хил. лв.

Най-голямо разнообразие от градове се забелязва при ПАБ
от сегмента с оборот до 50 хил. лв. Въпреки разноборазието,
основният град е София. В следващия сегмент с оборот
50 хил. – 100 хил. лв. ПАБ са избрали два града: София и
Варна. ПАБ с оборот над 1 млн. лв. са само в гр. София.



Зададохме въпроса „По кои стандарти за
качество сте сертифицирани или стриктно
спазвате?“, като помолихме ПАБ да
изберат всички опции, които се отнасят за
тях. На въпроса отговориха 31
преводачески агенции. Четири от
агенциите са отбелязали, че са
регистрирани по други стандарти. Една от
тях е регистрирана по J2450 Translation
Quality Metrics. Три от тях са посочили, че
спазват изискванията на стандарт EN
15038:2006. Този стандарт бе заменен с
EN ISO 17100 през 2015 г., затова сме
добавили отговорите на тези три агенции
към новия стандарт. Под сертификация
по стандарт за качество приемаме
преводаческата агенция да се е
сертифицирала или стриктно да спазва
указанията на съответния стандарт.

Основният сертификат, по който са сертифицирани или стриктно се спазва от ПАБ, е международният сертификат за писмени
преводи ISO 17100:2015 с 74% от отговорите. 26% от ПАБ посочват стандарта за качество ISO 9001:2015. По 3% от отговорите
получават стандартът за осигуряване на качество в преводите ASTM F2575-14 и стандартът за основни изисквания и препоръки
в устните преводи ISO 188841:2018.



Сред посочилите стандарт ISO 17100:2015 има ПАБ от всички
сегменти по оборот. Сред посочилите стандарт ISO 9001:2015
липсват представители на ПАБ от сегмента с оборот
50 хил. – 100 хил. лв. Стандартите ASTM F2575-14 и
ISO 188841:2018 са посочени само от ПАБ от сегмента с
оборот до 50 хил. лв.

Вторият най-разпространен стандарт сред ПАБ след
ISO 17100:2015 е ISO 9001:2015. С увеличаване на оборота на
агенциите се увеличава и процентът на сертификация по този
стандарт, като достига 50% от отговорилите от сегментите с
оборот над 250 хил. лв.



Зададохме въпроса „В кои асоциации или
организации членувате?“ и помолихме
ПАБ да изберат всички опции, които се
отнасят за тях. На въпроса отговориха 31
преводачески агенции, като посочиха
общо 9 от предложените асоциации и
организации.

Най-разпространената асоциация сред ПАБ е ELIA (Европейска асоциация на езиковата индустрия) с 13% от отговорилите.
Следващите три са с по 10% от отговорите – БАППА, НАПА, GALA. Последните три асоциации са с по 3% от отговорите и това са:
AIPTI, IATIS и IFT.



Погледнато по сегменти по оборот се вижда, че ПАБ от сегмента с оборот до 50 хил. лв. не членуват в нито една асоциация или
организация. ПАБ в сегмента с оборот 50 хил. – 100 хил. лв. са избрали да членуват в асоциации индивидуално като личности
(IAPTI, IATIS и EFT са асоциации за преводачи). Членството в международните и български асоциации за преводачески агенции
се избира от ПАБ от сегмента с оборот над 100 хил. лв.



Сходността на стандартите позволява на една агенция да се сертифицира по няколко стандарта едновременно. Половината от
агенциите от сегментите с оборот над 250 хил. лв. са сертифицирани по два стандарта.



Клиенти и пазари



Зададохме въпроса „С какви клиенти
работите най-често?“ и помолихме ПАБ да
разпределят 100% между всички опции,
които се отнасят за тях. На въпроса
отговориха 31 преводачески агенции.

Най-често обслужваните клиенти от ПАБ са юридическите лица (52% от всички обслужени клиенти). Поръчките от други
преводачески агенции надвишават тези от физическите лица – съответно 22% и 18% от всички обслужени клиенти. Държавните
институции и НПО представляват 8% (сътоветно 6% и 2%) от всички обслужени клиенти на ПАБ.



Няма ясно разграничение на обслужваните клиенти според
сегмента по оборот на преводаческата агенция. С
юридически лица поравно работят ПАБ от сегментите с
оборот до 50 хил. лв. и тези от 100 хил. до 1 млн. лв. С други
преводачски агенции най-много работят ПАБ от сегментите с
оборот до 50 хил. лв. и между 100 хил. – 250 хил. лв., веднага
следвани от тези с оборот над 1 млн. лв. С физически лица
работят най-много ПАБ от сегмента с оборот до 50 хил. лв.
Затова пък не са посочили, че имат клиенти сред НПО.

Основният клиент на ПАБ от сегментите с оборот
50 хил. – 100 хил. лв. и 250 хил. – 1 млн. лв. са юридическите
лица, съответно 66% и 71% от всички обслужвани клиенти от
тях. ПАБ от сегментите с оборот до 50 хил. лв. и
100 хил. – 250 хил. лв. също обслужват най-често юридически
лица, въпреки че други преводачески агенции и физичеси
лица допълват основните им клиенти. ПАБ от сегмента с
оборот над 1 млн. лв. най-чест обслужват други преводачески
агенции - над 64% от техните клиенти, и едва след това
юридически лица с 30%.



Зададохме въпроса „На кои пазари
работите най-често?“ и помолихме ПАБ да
разпределят 100% между всички опции,
които се отнасят за тях. На въпроса
отговориха 32 ПАБ.

67% от поръчките на ПАБ идват от българския пазар, а 33% – от международния пазар.



ПАБ от всички сегменти по оборот обслужват както
българския, така и международния пазар.

Делът на поръчките от българския пазар намалява с
увеличаване на оборота, за разлика от дела на поръчки на
международния пазар. От 18% в сегмента с оборот до 50 хил.
лв., поръчките от международния пазар достигат 73% при
преводаческите агенции от сегмента с оборот над 1 млн. лв.



Зададохме въпроса „Какво искат
клиентите според Вашите наблюдения?“ и
помолихме ПАБ да подредят по важност
предложените опции в низходящ ред като
опцията с 1 е с най-голяма важност, а
опцията с 10 – с най-малка. На въпроса
отговориха 31 ПАБ.

Според ПАБ клиентите най-много искат крайтки срокове на изпълнение, следвано веднага от качествен краен продукт. В топ 5
желания с минимална разлика помежду си влизат качествено обслужване, ниски цени и бърза комуникация. На шесто място е
гъвкавостта в условията. Последните 4 фактора получават средно по над 7 точки.



Отговорите на ПАБ от различните сегменти по оборот относно
отделните фактори почти съвпадат. Изключение е отговорът
на ПАБ от сегмента с оборот над 1 млн. лв. относно
качествения продукт, където те дават максимално
възможните 1 точки - като най-весока степен.

Ясно се вижда, че първите 5 фактора не надвишават 5 т. в
нито един от сегментите, което подсказва, че това са най-
желаните от всички кленти, независимо от големината на
агенцията. Отговорите на ПАБ от сегметите с оборот до
100 хил. лв. и 250 хил. – 1 млн. лв. почти съвпадат с общата
статистика. Клиентите на ПАБ от сегмента с оборот
100 хил. – 250 хил. лв. най-много искат качествен краен
продукт и обслужване и едва тогава кратки срокове на
изпълнение. А клиентите на ПАБ от сегмента с оборот над
1 млн. лв. категорично търсят каечествен продукт и тогава
кратки срокове, бърза комуникация и гъвкавост в условията.



Зададохме въпроса „Как се промениха
следните показатели през 2020 г. в
сравнение с изминалата 2019 г.“ и
помолихме ПАБ да изберат съответната
опция за всеки показател. На въпроса
отговориха 31 ПАБ. От процентното
съотношение на отговорилите „Увеличи
се“ извадихме това на отговорилите
„Намали се“.  Отговорът „Няма промяна“ е
приравнен на 0% и разделя на две
графиката.

ПАБ отбелязват, че активността на целия пазар на преводачски услуги за 2020 г. се е понижила в сравнение с 2019 г. Другите
показатели, които са се понижили, са обемът на продажби във фирмата и изискванията на клиентите за сертифициране по
международни стандарти. Показателите без промяна през 2020 г. според ПАБ са „Цени към клиентите“ и „Персонал във
фирмата“. 5 от 10 показателя са се повишили. Показателят, който най-много от ПАБ смятат, че се е повишил през 2020 г., е
„Размерът на базата с изпълнители, с които агенцията работи“. Другият показател с подобно количество събрани отговори
„Повиши се“ е „Наличие и готовност за работа на изпълнителите“. Останалите три показателя, които са се повишили през 2020 г.
според ПАБ, са „Заплащане към изпълнителите“, „Количество млади изпълнители в професията“ и „Изисквания на клиентите за
сигурност на информацията“.



Зададохме въпроса „Какви са Вашите
очаквания за 2021 г. по следните
показатели?“ и помолихме ПАБ да
изберат съответната опция за всеки
показател. На въпроса отговориха 31
ПАБ. От процентното съотношение на
отговорилите „Да се увеличи“ извадихме
това на отговорилите „Да се намали“. 
 Отговорът „Няма промяна“ е приравнен
на 0% и разделя на две графиката.

Според ПАБ само един от показателите ще се намали през 2021 г. – „Изисквания на клиентите за сертифициране по
международни стандарти“, като повечето от агенциите очакват да остане дори на същото ниво. Показателят с най-много
очаквания от ПАБ да се повиши е „Размер на базата с изпълнители, с които агенцията работи“, следван от „Наличие и готовност
за работа на изпълнителите“. Много от ПАБ очакват обемът на продажбите във фирмата им да се увеличи през 2021 г. с по-
голяма степен, отколкото активността на целия пазар, и въпреки очакванията, цените към клиентите също да се увеличат.
Очакванията за увеличение на цената към клиентите се потвърждава и от очакванията на ПАБ за плащането към изпълнителите
да се увеличи през 2021 г. ПАБ очакват увеличение и на количеството млади изпълнители в професията, както и на персонала
във фирмата им.



Изчисляване на обемите и заплащане



Зададохме въпроса „На база изходен или
целеви текст изчислявате обема на
писмените преводи?“ и помолихме ПАБ да
разпределят 100% между опциите, които
се отнасят за тях. На въпроса оттговориха
32 ПАБ.

Половината от проектите на ПАБ се изчисляват на изходен текст, а другата половина - на целеви текст. С минимален превес са
проектите с изчисляване на изходен текст - 50,4% срещу 49,6%.



Представителите на ПАБ от сегментите с оборот до 50 хил. лв. и между 100 хил. и 1 млн. лв. почти наравно обработват проекти и
в двете категории. Представителите на ПАБ от сегментите с оборот 50 хил. лв – 100 хил. лв. и над 1 млн. лв. са на два
противоположни полюса - 85% от проектите на първите се изчисляват на целеви текст, а 95% от проектите на вторите се
изчисляват на изходен текст.



Зададохме въпроса „Какви мерни
единици използвате за изчисляване на
писмени преводи?“ и помолихме ПАБ да
разпределят 100% между опциите, които
се отнасят за тях. На въпроса оттговориха
32 ПАБ.

Мнозинството от проектите на ПАБ се изчисляват на преводаческа страница (71%). Останалите близо 30% се изчисляват на
думи.



Ясно се вижда как с увеличаване на оборота ПАБ започват да изчисляват все повече и повече проекти на дума. От под 10% за
сегмента с оборот до 50 хил. лв. количеството проекти с изчисляване на дума стига до 75% за сегмента с оборот над 1 млн. лв.



Зададохме въпроса „Как оферирате
клиентите най-често?“ и помолихме ПАБ
да разпределят 100% между опциите,
които се отнасят за тях. На въпроса
оттговориха 32 ПАБ.

Основният метод на офериране към клиентите на ПАБ е въз основа на резултати от статистиката в MS Word (69%). Въз основа на
анализ от преводачески софтуер се изчисляват малко над 30% от проектите.



От общата статистика изключение правят ПАБ от сегмента с оборот над 1 млн. лв., където над 73% от проектите се оферират въз
основа на анализ от преводачески софтуер. Ясно се вижда тенденцията количеството на оферирани проекти с този метод да се
увеличава с увеличаване оборота на агенцията и от 14,5% при сегмента до 50 хил. лв. постепенно достига 40% при сегмента с
оборот 250 хил. – 1 млн. преди да скочи на 73,5% при сегмента с оборот над 1 млн. лв.



Зададохме въпроса „Какви мерни
единици използвате за изчисляване на
устни преводи?“ и помолихме ПАБ да
разпределят 100% между опциите, които
се отнасят за тях. На въпроса оттговориха
27 ПАБ.

Основната мерна единица за изчисляване на устни преводи е „час“ – над 82% от проектите на ПАБ се изчисляват на
астрономически час. Интересно е, че ПАБ не използват „минути“ за изчисляване на устните преводи.



С увеличаване на оборота се вижда и използването на мерните единици „полуден“ и „ден“. Именно тези две мерни единици са
най-често използваните в сегмента с оборот над 1 млн. лв. 



Зададохме въпроса „Кога заплащате на
изпълнителите?“ и помолихме ПАБ да
разпределят 100% между опциите, които
се отнасят за тях. На въпроса оттговориха
27 ПАБ.

Най-разпространеният срок за заплащане на изпълнители от ПАБ е на месечна база с отложено плащане до 15 дни. Това са
отговорили 31% от участниците в проучването. По 21% от участниците отговарят, че заплащат на изпълнителите веднага след
приемане на работата или след събиране на минимален праг за изплащане.



Опциите „Веднага след приемане на работата“ и „След събиране на минимален праг“ са най-предпочитаните от ПАБ от сегмента
с оборот до 50 хил. лв. (по 30% на опция). За 60% от ПАБ от сегмента с оборот 50 хил. – 100 хил. лв. най-предпочитаният срок за
заплащане на изпълнителите е веднага след приемане на работата. В сегментите с оборот над 100 хил. лв. предпочитаният срок
е на месечна база с отложено плащане до 15 дни. А ПАБ от сегмента с оборот над 1 млн. лв. заплащат на изпълнителите на
месечна база с отложено плащане до 60 дни.



Използвана технология



Зададохме въпроса „Какъв софтуер
използвате за подпомагане процеса на
писмени преводи (преводачески софтуер,
машинен превод, ресурси за
документарни и терминологични
справки)?“ и помолихме ПАБ да изберат
всички опции, които се отнасят за тях. На
въпроса отговориха 29 ПАБ.

Трите най-използвани инструмента за подпомагане процеса на писмени преводи са MS Office (използван от 69% от отговорилите),
SDL Trados Studio (65%) и MemoQ (55%). Четвърто място по употреба си разделят инструментът на SDL за управление на
терминологични речници Multiterm и услугата на DeepL за търсене на думи в огромна база от преводна памет – Linguee. Шесто
място се заема от онлайн речникът Eurodict, който е изцяло българска разработка. В топ 10 влизат още две системи за
управление на проектите и един речник, като на десето място е услугата за автоматичен превод на Google – Google Translate.
Трябва да се отбележи, че частен софтуер на клиента използват 27% от отговорилите, а 20% пък използват свой вътрешно
разработен софтуер. Без да използват какъвто и да е софтуер за подпомагане на процеса на писмен превод работят 10% от
отговорилите.



Интересно е да се отбележи, че единственият сегмент, който работи с всичките топ 20 инструмента, е сегментът с оборот
100 хил. - 250 хил. лв., следван от сегментите с оборот над 250 хил. лв.



Зададохме въпроса „Какъв софтуер за
осигуряване на качеството използвате
(QA tool)?“ и помолихме ПАБ да изберат
всички опции, които се отнасят за тях. На
въпроса отговориха 26 преводачески
агенции.

За осигуряване на качеството ПАБ най-често използват вградената функционалност на преводаческия софтуер, който използват
за дадения проект (65%). Следващият най-използван инструмен е Xbench. 26% от отговорилите използват вътрешно разработен
софтуер за осигуряване на качеството, а 23% – частен софтуер на клиента, сред които е и инструментът LTB. 11% от
отговорилите не използват никакъв инструмент за осигряване на качеството.



Вградената функционалност на преводаческия софтуер се използва от представители на всички сегменти по оборот. Най-голямо
разнообразие от инструменти за осигуряване на качеството използват ПАБ от сегмента 100 хил. – 250 хил. лв



Зададохме въпроса „Каква система за
управление на проектите използвате
(TMS)?“ и помолихме ПАБ да изберат
всички опции, които се отнасят за тях. На
въпроса отговориха 26 преводачески
агенции.

Почти половината от отговорилите на този въпрос ПАБ използват вътрешно разработен софтуер. 30% не използват никакъв.
Четири са конкретните системи за управление на проекти, които посочват 23% от отговорилите: Smartcat, XTRF, Plunet и
Protemos. 11% споменават друг софтуер, а именно Excel, Translation Office 3000, LSP.Expert, Projetex.



Вътрешно разработеният софтуер се използва във всички сегменти по оборот, най-много в сегмента 100 хил. - 250 хил. лв.
Но и почти във всеки един сегмент има агенция, която не използва никаква система за управление, изключение прави
сегментът с оборот над 1 млн. лв.



Зададохме въпроса „Какво очаквате от
технологията, която използвате?“ и
помолихме ПАБ да изберат всички опции,
които се отнасят за тях. На въпроса
отговориха 27 ПАБ.

ПАБ очакват от технологията на първо място да бъде лесна за работа (96% от отговорилите), след това да бъде надеждна (81%).
Третата по важност характеристика е да бъде осигурена добра поддръжка на технологията (59%). Половината от отговорилите
предпочитат технологии, които не са ограничени за използване в определен срок, т.е. предпочитат технологии с еднократно
плащане без времево ограничаване в използването им. 37% от отговорилите предпочитат технологии, които са достъпни на
български език.



Първите седем от желаните характеристики на технологията
се желаят от ПАБ от всички сегменти по оборот. В „Качество
на машинния превод“ и „Наличност на български език“
липсват ПАБ от сегмента с оборот над 1 млн. лв.
А от „База с въпроси и отговори“ не се интересуват ПАБ от
сегмента 50 хил. – 100 хил. лв.

Във всички сегменти по оборот най-желаната характеристика
от технологията е да е лесна за работа. В сегментите по
оборот 50 хил. – 100 хил. лв. и тези над 250 хил. лв. тази
характеристика си дели първото място с надеждността.
Характеристики като „Възможност за интегриране“ и
„Качество на машинния превод“ са по-желани сред ПАБ от
сегментите с оборот над 100 хил. лв.



Зададохме въпроса „В коя технология
смятате да инвестирате през следващите
12 месеца?“ и помолихме ПАБ да изберат
всички опции, които се отнасят за тях. На
въпроса отговориха 28 ПАБ.

През следващите 12 месеца ПАБ смятат да инвестират в преводачески софтуер (39% от отговорилите). Следваща желана
технология е автоматизиране на работния процес (29%), следвана от автоматичен контрол на качеството (25%) и машинния
превод (18%). Въпреки че желание за инвестиране в технологии има у повечето агенции, 32% от тях няма да инвестират в
технология, защото са доволни от използваната в момента.



В преводачески софтуер ще инвестират ПАБ от сегментите с
оборот до 1 млн. лв. В автоматизиране на работния процес
смятат да инвестират ПАБ от всички сегменти по оборот. В
технологии за автоматичен контрол на качеството и машинен
превод смятат да инвестират ПАБ от сегментите с оборот до
50 хил. лв. и тези с оборот между 100 хил. и 1 млн. лв.

В най-много различни технологии имат желание да
инвестират ПАБ от сегмента с оборот до 50 хил. лв., но в
същото време 29% от тях няма да инвестират, защото са
доволни от сегашната си. ПАБ от сегмента с оборот между
50 хил. и 100 хил. лв. ще инвестират в преводачески софтуер
– 75%, а останалите 25% няма да инвестират. Сред ПАБ от
сегмента с оборот 100 хил. – 250 хил. лв. основно желание за
инвестиране е в автоматизиране на работния процес (29%), а
от ПАБ от сегмента с оборот над 1 млн. лв. – това са всичките
100% от отговорилите.



Използвани изпълнители



Зададохме въпроса „Какви изпълнители
използвате?“ и помолихме ПАБ да
разпределят 100% между всички опции,
които се отнасят за тях. На въпроса
отговориха 29 ПАБ.

Основните изплънители, които ПАБ използват, са изпълнители на хонорар (58%). Използването на вътрешнофирмени
изпълнители се прилага от 31% от отговорилите. Най-малко се прилага възлагането на задачи на други преводачески агенции –
10% от отговорилите.



И трите варианта се прилагат от агенции от всички сегменти
по оборот. С нарастване на оборота обаче се забелязва, че
използавнето на вътрешни ресурси спада от 41% при агенции
от сегмента с оборот 50 хил. – 100 хил. лв. до 12% при
агенции от сегмента с оборот над 1 млн. лв. Този спад е за
сметка на увеличаване на използването на изпълнители на
хонорар, които от 44% достигат до 72%. Използването на
други преводачески агенции е в границите 7% – 15%.

Основният използван изпълнител от ПАБ от всички сегменти
по оборот са изпълнителите на хонорар (над 59%). Само ПАБ
от сегмента с оборот 50 хил. – 100 хил. лв. използват почти
наравно изпълнители на хонорар (44%) и вътрешнофирмени
изпълнители (41%). Използването на вътрешнофирмени
изпълнители намалява с увеличаването на оборота на ПАБ и
спада до 13% при ПАБ от сегмента с оборот над 1 млн. лв.
При последните този тип изпълнители дори е на трето място,
а второ място се заема от други преводачески агенции с 16%
от използваните от тях изпълнители.



Зададохме въпроса „Каква е причината да
изберете работа с друга преводаческа
агенция?“ и помолихме ПАБ да изберат
само една от възможните опции.
На въпроса отговориха 27 ПАБ.

ПАБ изтъкват две основни причини, за да възложат работа на друга преводаческа агенция. Едната причина е, когато са
получили проект, който няма да успеят да обработят самостоятелно и искат да се възползват от управленсикя капацитет на
колегите си. Другата причина е, когато нямат подходящ ресурс за определен етап от проекта и биха желали да се възползват от
изпълнителите на колегите си. И двете причини са с еднакъв резултат: по 44% от отговорите. 7% от отговорилите ПАБ изобщо не
използват помощта на други колеги.



Сред отговорилите, че се възползват от управленския
капацитет на друга преводаческа агенция, са ПАБ от
сегментите с оборот до 50 хил. лв. и сегментите с оборот
между 100 хил. и 1 млн. лв.  ПАБ от всички сегменти по
оборот възлагат отделни етапи от проектите на свои колеги.
От технология на колеги се възползват само ПАБ от сегмента
с оборот до 50 хил. лв.

Преназначаването на цели проекти е основна практика на
агенциите от сегмента с оборот до 50 хил. лв. (75%) и
100 хил. – 250 хил. лв. (60%). Агенции от всички сегменти
използват практиката за възлагане на отделни етапи. Това е
и основен начин за работа с колеги на агенциите от сегмента
над 1 млн. лв. (100%). 



Зададохме въпроса „Предлагате ли
обучение на изпълнителите?“ и
помолихме ПАБ да изберат една от
възможните опции. На въпроса
отговориха 28 ПАБ.

Обучение на изпълнителите се предлага от половината от отговорилите ПАБ. Въпреки че не предлагат такова обучение в
момента, една четвърт от отговорилите биха желали да предлагат.



От предлагащите обучение на изплънителите в момента има
представители от всеки един от сегментите. Непредлагащите
обучение ПАБ са от сегментите с оборот до 250 хил. лв. Тези
ПАБ, които не предлагат в момента, но биха искали, са от
сегментите с оборот до 1 млн. лв. 

Всички ПАБ от сегментите с оборот над 250 хил. лв. или вече
предлагат обучение на изпълнителите, или имат желание да
го направят. Няма нито един отговорил сред тях, който не
желае да предлага обучение.



Зададохме въпроса „Използвате ли
вътрешен портал за управление на
изпълнителите?“ и помолихме ПАБ да
изберат една от възможните опции. На
въпроса отговориха 28 ПАБ.

С вътрешен портал за управление на изпълнители разполагат едва 35% от отговорилите ПАБ. Останалите 65% не разполагат и не
използват такъв портал. Една четвърт от всички отговорили обаче имат желание да използват портал за управление на
изпълнителите в ежедневната си работа.



Най-много ПАБ от неизползващите вътрешен портал за
управление на изпълнителите са от сегмента с оборот до 50
хил. лв. – 18% от всички отговорили. 

Приемането на идеята за използване на портал за
управление на изпълнителите се увеличава с увеличаване на
оборота. Вижда се как с увеличаване на оборота се
увеличава и количеството агенции, които използват такъв
портал, от 25% при сегмент с оборот до 50 хил. лв., до 60% при
сегмент с оборот 250 хил. - 1 млн. лв., а също и желанието да
използват такъв.



Зададохме въпроса „Как търсите нови
изпълнители?“ и помолихме ПАБ да
изберат една от възможните опции. На
въпроса отговориха 28 ПАБ.

Намирането на изпълнител чрез препоръка от друг изпълнител е най-разпространената практика за търсенето на нови
изпълнители сред ПАБ. 57% от отговорилите споделят тази практика. 28% от отговорилите публикуват обяви в сайтове за
работа. Останалите 14% разполагат с вътрешен специалист, който се грижи за търсенето на изпълнители и прилага тези
практики.



Практиката за търсене на нови изпълнители чрез препоръки от други изпълнители най-често се използва от агеинции в
сегмента с оборот до 50 хил. лв. Публикуването на обяви в сайтове за работа е практика, която се използва от агенции от всички
сегменти, като в някои дори представлява половината от начините за търсене на изпълнители, напр. сегментите с оборот от
50 хил. до 100 хил. лв. и над 1 млн. лв. Практиката за използване на вътрешен специалист за търсене на изплънители се
появява при агенции от сегмента с оборот над 100 хил. лв.



Зададохме въпроса „Бихте ли използвали
специализирана услуга за намиране на
изпълнител?“ и помолихме ПАБ да
изберат една от възможните опции. На
въпроса отговориха 27 ПАБ.

Повечето от ПАБ биха използвали специализирана услуга за намиране на изпълнител (92% от отговорилите). Едва 33% от
отговорилите обаче са абсолютно сигурни, останалите се колебаят.



Желание да използват специализирана услуга за намиране
на изпълнител имат ПАБ от всички сегменти, макар повечето
да се колебаят. Единствените сигурни, че не желаят, са ПАБ
от сегментите с оборот между 50 хил. и 250 хил. лв.

Желанието за използване на специализирана услуга за
намиране на изпълнител се увеличава с увеличаването на
оборота на ПАБ и от 50% достига 100% от отговорилите.



При сравнение на степените на важност и на удовлетвореност на факторите при взаимоотношения с изпълнителите на
свободна практика ясно се вижда къде се разминават очакванията и реалността. Топ 5 на най-важните фактори според ПАБ не
се покриват от получената удовлетвореност. Тук спадат факторите „качество на предоставяната услуга“, „навременно
предаване“, „професионализъм“, „ надеждност“ и „техническа грамотност“. Следващите фактори обаче са напълно
удовлетворени: „бърза комуникация“, „лесна съвместна работа“, „партньорство“, „гъвкавост в условията“, „съгласие за работа
със системата за управление на проекти на агенцията“ и „допълнителни сертификати и членство“.

Фактори при взаимоотношенията с изпълнители на свободна практика



Наемане и обучение на кадри



Зададохме въпроса „Как ще определите
следните умения на новозавършващите
специалисти?“ и помолихме ПАБ да
посочат степента на развитие за всяко
умение според тях. На въпроса
отговориха 26 ПАБ.

Общите уменията на новозавършващите специалисти бяха определени като малко над „частично развити“ с общ резултат от
63% развитие. ПАБ определиха като най-добре развито умението „комуникационни умения“ на новозавършващите специалисти
(75% развитие). Следващите две умения получават еднакъв резултат от 70% и са „eзикови умения на чуждия език“ и „общи ИТ
умения“. „Езиковите умения на родния език“ и „общата култура“ затварят топ 5 от най-добре развитите умения с резултат
сътоветно 65% и 62% развитие. Веднага след тях с 61% степен на развитие е умението „събиране и обработване на информация“.
Уменията „умения за превод“ и „умения за работа с преводачески софтуер“ са на последните две места с 57% и 49% развитие.



Най-високо оцениха уменията на новозавършващите специалисти ПАБ от сегментите с оборот 50 хил. – 100 хил. лв. и 250 хил. –
1 млн. лв., по 69% развитие. Най-ниско оцениха ПАБ от сегмента с оборот над 1 млн. лв. – 52% развитие. Според тях
единственото умение, което е „достатъчно добре развито“, е „общата култура“, а всички  останали са „частично развити“.
Умението „умения за превод“ са „достатъчно добре развити“ единствено според ПАБ от семента с оборот 250 хил. – 1 млн. лв.



Зададохме въпроса „Какви стажантски
програми предлагате?“ и помолихме ПАБ
да посочат една от опциите. На въпроса
отговориха 27 ПАБ.

ПАБ нямат практиката да предлагат стажантски програми - близо 78% не предлагат такива. Стажантски програми за студенти се
предлагат от 19% от участниците в проучването, а стажантски програми за новозавършили специалисти – от 4%. Това са ПАБ от
сегментите с оборот над 100 хил. лв.



С увеличаване на оборота на ПАБ се увеличава и предлагането на стажантски програми за студенти и новозавършили
специалисти. В сегмента с оборот 100 хил. – 250 хил. лв. 12,5% от участниците предлагат стажантски програми, в сегмента с
оборот 250 хил. – 1 млн. лв. това са 60% от участниците, а в сегмента с оборот над 1 млн. – 100% от участниците.



Зададохме въпроса „Какво е мнението Ви
относно стажантските програми?“ и
помолихме ПАБ да посочат до каква
степен са съгласни с предоставените
твърдения. На въпроса отговориха 19
ПАБ.

ПАБ са в по-голяма степен несъгласни, отколкото съгласни с предложените твърдения относно стажантските програми. Само
твърдението „Искаме да продължим или да увеличим участието си в стажантските програми“ минава границата от 75% (76%
степен на съгласие) и може да се твърди, че повечето агенции са съгласни с това твърдение. Най-близко до долната граница от
60% е твърдението „Обичайно стажантите имат необходимото ниво на умения в началото на стажа си.“ – 59% степен на
съгласие. Това означава, че участниците са по-скоро несъгласни с твърдението, отколкото съгласни.





Зададохме въпроса „Какво е мнението Ви
относно стажантските програми?“ и
помолихме ПАБ да посочат до каква
степен са съгласни с предоставените
твърдения. На въпроса отговориха 19
ПАБ.

Малко над 40% от участващите в проучването ПАБ са посетили, предоставили или организирали на своите служители обучение
през 2019 г. Обучението, което бе най-посещавано или предоставяно на служителите от ПАБ през 2019 г., е по работа с
определена технология. Това посочиха 50% от отговорилите на този въпрос. ПАБ от всички сегменти по оборот са посочили този
отговор, но най-много са тези от сегмента с оборот 250 хил. – 1 млн. лв. Обучение по редактиране след машинен превод
посетиха 35% от отговорилите. В топ три влиза и обучението по продажби и маркетинг с 25% посещения от отговорилите.



Най-много, както по брой, така и по вид, обучения са посетили
представителите на сегмента с оборот до 50 хил. лв.,
следвани от тези с оборот 250 хил. – 1 млн. лв.

Най-желаното обучение за преводаческите агенции от
сегмнета с оборот до 50 хил. лв. е обучението по управление.
Агенциите от сегмента с оборот 50 хил. – 100 хил. лв. пък
заложиха на обучения по работа с определена технология.
Това бе видът обучение, предпочетено и от представителите
на сегментите с оборот над 250 хил. лв. ПАБ от сегмента с
оборот 100 хил. – 250 хил. лв. пък посетиха най-много
обучения по редактиране след машинен превод. Това бе и
вторият избор на агенциите от сегментите с оборот над
250 хил. лв.



Зададохме въпроса „Каква е
възвръщаемостта Ви от направената
инвестиция в това обучение до момента?“
и помолихме ПАБ да изберат една от
възможните опции. На въпроса
отговориха 22 ПАБ.

Според 45% от ПАБ, отговорили на този въпрос, възвръщаемостта от направената инвестиция в обучение през 2019 г. е „Видимо
подобрение на резултатите“. Според 18% от отговорилите възвръщаемостта е малка. Нито един от отговорилите не е посочил за
отговор „Никаква“, въпреки че 36% са посочили, че въпросът не е приложим, което означава, че не са правили инвестиции в
обучение през 2019 г.



„Видимо подобрение на резултатите“ са посочили
представители на всички сегменти по оборот с най-много
представители на сегмента с оборот 100 хил. – 250 хил. лв.
Единственият сегмент, който липсва сред неправилите
обучение през 2019 г., е сегментът с оборот над 1 млн. лв.

С увеличаване на оборота се вижда и увелчаването на
удовлетвореността от направените инвестиции в обучение
през 2019 г. – от 33,3% в сегмента с оборот до 50 хил. лв. до
100% в сегмента с оборот над 1 млн. лв.



Официални преводи в Р. България



Зададохме въпроса „Според Вас
критериите за регистрация на
преводачите в Регистъра на МВнР са:“ и
помолихме ПАБ да изберат една от
възможните опции. На въпроса
отговориха 28 ПАБ.

Повече от половината ПАБ (54%) смятат, че критериите за регистрация на преводачи в Регистъра на МВнР са занижени до силно
занижени. 46% от отговорилите са избрали, че критериите са „занижени“, а 7% – „силно занижени“. Близо 43% от отговорилите
ПАБ смятат, че критериите са „нормални“ и не трябва да се променят. Няма нито един участник, който смята, че критериите са
„силно завишени“.



Във всеки един от сегментите по оборот има преводачески
агенции, които считат, че критериите за регистрация на
преводачите в Регистъра на МВнР са занижени. „Силно
занижени“ са посочили само ПАБ от сегмента с оборот до 50
хил. лв, а „завишени“ – от сегмента с оборот над 1 млн. лв.

Мнението на ПАБ от сегмента с оборот до 50 хил. лв. съвпада
с обобщените данни, а именно, че критериите за регистрация
на преводачите в Регистъра на МВнР са по-скоро „занижени“
или „силно занижени“ (78%), отколкото „нормални“ (22%). ПАБ
от сегмента с оборот 50 хил. – 100 хил. лв. са раздвоени
между „нормални“ и „занижени“. Същото е положението и при
сегмента с оборот 250 хил. – 1 млн. лв. Представителите на
сегмента с оборот над 1 млн. лв. пък смятат, че промяна в
критериите е задължителна, въпреки че са разделени между
това дали критериите да се завишат или занижат.
Единствено от сегмента с оборот 100 хил. – 250 хил. лв.
смятат, че критериите са по-скоро „нормални“ (67%),
отколкото „занижени“ (33%).



Зададохме въпроса „Как смятате, че може
да се подобри качеството на официалните
преводи?“ и помолихме ПАБ да изберат
една от възможните опции. На въпроса
отговориха 27 ПАБ.

Мнозинството от ПАБ, участвали в проучването, смятат, че качеството на официалните преводи се нуждае от подобряване, а
едва 7% са на противоположното мнение. 33% от отговорилите предлагат при прием в Регистъра на МВнР да има проверка на
владеенето на терминологията и езиковите умения. Също толкова предлагат да се стимулира добрата практика всеки превод да
минава през редактиране от втори преводач. Почти 26% пък предлагат да се стимулират академичните програми на
филологическите факултети в страната и да се добави дисциплината „Превод на документи“.



Предложението за подобряване качеството на официалните
преводи чрез допълнителна проверка на езиковите умения
при прием в Регистъра на МВнР се подкрепя от ПАБ от
всички сегменти по оборот, без тези с оборот
250 хил. – 1 млн. лв. Част от последните, заедно с част от
ПАБ от сегмента с оборот до 50 хил. лв., смятат, че
качеството на официалните преводи в момента няма нужда
от подобряване.

Въпреки разединението по въпроса как и дали да се подобри
качеството на официалните преводи сред ПАБ от сегмента с
оборот до 50 хил. лв., превес има мнението, че качеството
има нужда от подобряване и то чрез въвеждане на
дисциплина „Превод на документи“. ПАБ от сегмента с
оборот 100 хил. – 250 хил. лв. подкрепят и трите
предложения за подобряване на качеството на официалните
преводи, но предпочитат редактирането на преводите от
втори преводач пред допълнителната проверка на езиковите
умения при прием в Регистъра на МВнР и изучаването на
дисциплина „Превод на документи“. Преводаческите агенции
от сегмента с оборот над 1 млн. лв. предлагат подходът с
допълнителната проверка на езиковите умения.



Зададохме въпроса „До каква степен
следните твърдения се отнасят за Вашата
практика във връзка със заверката на
превода от чужд на български език от
нотариус, въведена в Правилника за
легализациите, заверките и преводите на
документи:“ и помолихме ПАБ да изберат
за всяка опция степента на съгласие
според тях. На въпроса отговориха 27
ПАБ.

След въведената в Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи заверка на превода от чужб на
български език от нотариус повечето от ПАБ се обединяват около твърдението, че лесно намират преводач, който да е
регистриран в МВнР и желае да заверява документи пред нотариус. В същото време повечето от тях не са съгласни с
твърдението, че тази практика доведе до намаляване тежестта за клиентите. Също така повечето от ПАБ не са съгласни да
подкрепят идеята нотариусите да позволяват на нерегистрирани преводачи в Регистъра на МВнР да подписват преводи след
потвърждение на компетенцията им.



Над 55% от ПАБ не са намалили тежестта за клиентите чрез намаляване на общата цена за услугата „Превод и легализация на
документи от чужбина“, като близо 15% са „абсолютно несъгласни“, което най-вероятно означава, че са увеличили цената. На
другия полюс са 45% от ПАБ, които са намалили крайната цена.
Най-много „абсолютно несъгласни“ (33% от отговорилите) ПАБ има относно твърдението да се даде правото на нотариусите да
позволяват на нерегистрирани преводачи в Регистъра на МВнР да подписват преводи след като потвърдят компетенцията си.
Още 26% от отговорилите също не са съгласни с това твърдение.

Твърдението, че лесно намират
преводач, който да е
регистриран в Регистъра на
МВнР и да желае да заверява
документи пред нотариус, се
подкрепя от 78% от ПАБ, като
59% от тях са „съгласни“, а 19%
са „абсолютно съгласни“. 22%
обаче имат затруднения и са
отговорили, че не са съгласни с
това твърдение.



Планове за развитие и предизвикателства



Зададохме въпроса „Какви са Вашите
намерения през 2021 г.?“ и помолихме
ПАБ да отговорят еднозначно с „Да“ или
„Не“ на предложените възможности. От
процентното съотношение на
отговорилите „Да“ извадихме това на
отговорилите „Не“. Броят на отговорилите
ПАБ е различен за всяка от
възможностите:
- намерение за инвестиране в бизнеса,
отговорили 24 ПАБ;
- намерение да се оттеглят от бизнеса,
отговорили 12 ПАБ;
- намерение да търсят партньорство,
отговорили 21 ПАБ;
- намерение за сертифициране,
отговорили 14 ПАБ.

Всички ПАБ, отговорили на този въпрос, намират смисъл да инвестират в бизнеса си през 2021 г. и нито една от тях не желае да
се оттегли от бизнеса. Да търсят партньорство през 2021 г. имат намерение повечето от ПАБ, а да се сертифицират – малко
повече от половината ПАБ, отговорили на въпроса. 



Зададохме въпроса „Какви планове имате
относно внедряване на определени
практики?“ и помолихме ПАБ да изберат
всички опции, които се отнасят за тях. На
въпроса отговориха 26 ПАБ.

Сред плановете за внедряване през 2021 г. ПАБ на първо място посочиха дистанционната работа (80% от отговорилите). Следва
практиката за закупуване на услуги от външни изпълнители с 73% от отговорилите. В топ 3 на желаните практики за внедряване
влиза и автоматизиране на работните процеси с 54% от отговорилите. Сред останалите практики е и предлагането на машинен
превод, като 23% от отговорилите заявяват, че имат планове да приложат това през 2021 г. Към преместване в друг град/
държава заявиха желание 4% от отговорилите ПАБ.



ПАБ от всички сегменти по оборот са сред посочилите най-желаните три практики за внедряване. Предлагането на машинен
превод обаче имат планове да внедряват преводачески агенции от сегментите с оборот 50 хил. – 100 хил. лв. и тези над 250 хил.
лв. Преместването в друг град/държава е сред плановете само на преводаческите агенции от сегмента с оборот над 1 млн. лв.



Зададохме въпроса „Какви
предизвикателства срещате в процеса на
работа?“ и помолихме ПАБ да изберат
всички опции, които се отнасят за тях. На
въпроса отговориха 26 ПАБ.

Най-голямото предизвикателство през 2020 г. пред ПАБ е COVID-19 ситуацията (посочено от 91% от отговорилите). Следващото
предизвикателство е натискът върху цените от страна на клиентите (78%) и липса на кадри (70%). Рязка е границата между
първите три и следващите две предизвикателства – последните присъстват в два пъти по-малко отговори (съответно 43% и
39%). Това са липсата на умения за работа с новите технологии и голямата конкуренция в бранша. А всички останали
предизвикателства не са толкова смущаващи за ПАБ, защото всяко се споменава то тях в под 25% от отговорите.



С предизвикатество на COVID-19 ситуацията и липсата на
кадри се борят ПАБ от всички сегменти по оборот. С натиска
върху цените нямат проблеми ПАБ от сегмента с оборот над
1 млн. лв.

Като най-голямо предизвикателство ПАБ от сегмента с
оборот над 1 млн. лв. посочват „управление процесите на
разрастване“. Основните предизвикатества, пред които са
изправени ПАБ от сегментите с оборот до 100 хил. лв.,
съвпадат с основните три на обобщената статистика:
COVID-19 ситуацията, натиск върху цените и липса на кадри. В
сегмента с оборот 100 хил. – 250 хил. лв. липсата на умения
за работа с нови технологии измества COVID-19 ситуацията. А
в сегмента с оборот 250 хил. – 1 млн. лв. има само три
категории предизвикателства: най-голямо (COVID-19 
 ситуацията), основни (цели 8 предизвикателства, сред които
управление на качеството и на изпълнителите) и други (напр.
управление на финансите и на човешките ресурси).



Зададохме въпроса „Какви са според Вас
позитивните тенденции в преводаческата
индустрия?“ и помолихме ПАБ да напишат
своето мнение. На въпроса отговориха 18
ПАБ, чиито отговори обобщихме.

 39% виждат позитивна тенденция в увеличаване на поръчките, като някои от утговорилите споделят, че една от причините за
това е увеличеният авторитет на индустрията пред клиентите. Новите нужди на клиентите, например дистанционен устен
превод, заемат третото място на позитивните тенденции заедно с увеличението на качеството на превода като цяло. Всяка от
двете тенденции се споменава в 28% от отговорите. Следващите две позитивни тенденции са увеличението на цените и новите
технологии, като например машинният превод, който дава възможност за по-бърз, но и вече по-добър, превод на големи обеми в
кратки срокове. Не е пропуснато да бъде отбелязано и увеличението на професионализма в преводаческата индустрия (в 16% от
отговорите). Автоматизиране на процесите, възможността за работа отвсякъде и наличието на интересни текстове и казуси са
също сред позитивните тенденции в преводаческата индустрия през 2020 г. (в по 5% от отговорите).

Като основна позитивна
тенденция за 2020 г. в
преводаческата индустрия е
посочена възможността за
сътрудничество. 61% от
отговорилите на този въпрос ПАБ
споменават в своя отговор
възможността за сътрудничество
и съответно за обмяна на опит,
благодарение на глобализацията
и интернационализацията. 



Зададохме въпроса „Какви са според Вас
негативните тенденции в преводаческата
индустрия?“ и помолихме ПАБ да напишат
своето мнение. На въпроса отговориха 20
ПАБ, чиито отговори обобщихме.

Тук са включени и липсата на единен критерий за качество сред клиентите, формалните изисквания, които не винаги водят до качествен продукт, като
доказване на опита и квалификацията не на фирмата, а на отделните изпълнители, а също и отложеното плащане, което затруднява паричния поток. На трето
място като негативна тенденция ПАБ посочват намаляването на работата (в 35% от отговорите). В 30% от отговорите си ПАБ споменават недостига на
квалифицирани преводачи, в това число и липса на желание за развитие, оттегляне на младите кадри към други сфери, негативно отношение на преводачите
към новите технологии. Нелоялната конкуренция също се споменава в 30% от отговорите като негативна тенденция за 2020 г. ПАБ споменават дъмпинг на цени,
заверяване на преводи пред нотариус от нерегистрирани преводачи, сивата икономика. В 25% от отговорите ПАБ споменават липсата на професионализъм у
колеги, като например предоставяне на некачествени преводи, които се продават на ниски цени. Сред негативните тенденции са увеличаващи се разходи (в 15%
от отговорите) и наличие на различни технологии (в 10% от отговорите), като нарастване на предлагане на услугата редактиране след машинен превод, а
несъвместимостта между различните инструменти за подпомаган превод води до високи разходи за поддръжка както на агенциите, така и на изпълнителите.

Непредвидимата икономическа
ситуация през 2020 г. логично е и
основната негативна тенденция в
преводаческата индустрия,
спомената в 50% от отговорите.
На второ място е натискът от
страна на клиентите за
намаляване на цените и по-
кратки срокове – тази тенденция
се споменава в 40% от
отговорите. 


