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NB: Междуинституционалното ръководство за изготвяне на публикации се намира на адрес: 

http://publications.europa.eu/code/bg/bg-000500.htm 

Моля, спазвайте стриктно изложените в него правила. 

 

NB: Публикуваните документи на ЕСП могат да бъдат намерени на www.eca.europa.eu. 

Моля, използвайте ги като модел. 

 

ТЕРМИНОЛОГИЧНИ ВЪПРОСИ 

 

1. The Court / ECA 

Моля, използвайте като превод „Европейската сметна палата“ или ЕСП, а не „Палатата“, 

нито „Сметната палата“. В началото на документа при първото споменаване на институцията 

може да се въведе акронимът по следния начин: „Европейската сметна палата (ЕСП)“, след 

което да се използва преобладаващо ЕСП. 

2. Million(s) / billion(s) 

Моля, използвайте съкращенията млрд./млн. съответно за милиард(и) и милион(и). 

3. Member states 

Съчетанието от две съществителни имена „държава членка“ се пише разделно.  

4. EU Member states 

Съчетания като „държава — членка на ЕС“ (НАТО, Г-7, ЕФТА, НАФТА и т.н.) се пишат с 

интервал + дълго тире + интервал, а краят на обособената част се отделя със запетая. 

5. Beneficiary 

ЕСП използва „бенефициент“ като превод на английския термин „beneficiary“. 

6. Statement of assurance 

Моля, изписвайте на български с главна буква — „Декларация за достоверност“. 

http://publications.europa.eu/code/bg/bg-000500.htm
http://www.eca.europa.eu/
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7.  Генерални дирекции на Комисията 

Моля, избягвайте съчетанието от ГД + акроним на генералната дирекция на латиница 

(например ГД NEAR). Използвайте вместо това пълните наименования на генералните 

дирекции на Комисията (например ГД „Политика за съседство и преговори за разширяване“) 

или, когато това не е възможно, само акронимите им на латиница, без добавяне на „ГД“ или 

„DG“ (например ECHO, AGRI и др. ). 
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ОФОРМЛЕНИЕ НА ТЕКСТА 

 

1. Неделим интервал 
Моля, използвайте неделим интервал между всички цифри и номера и придружаващите 
ги думи или символи, както е показано по-долу (в примерите неделимите интервали са 
подчертани). 
 
Клавишната комбинация за неделим интервал е Ctrl+Shift+Space.  
 
i) Между цифрата, отбелязваща годината, и буквата „г.“  

Пример: 2019 г. 
 

ii) Между съкращението „стр.“ и номера на страницата  
Пример: Вж. стр. 22. 
 

iii) Между цифрата и знака за проценти  
Пример: 25 %, 10,3 %. 
 

iv) Между цифрите и съкращенията за метър, километър, хектар, литър и т.н.  
Пример: 50 м, 20 ха, 45 км/ч 
 

v) Между „каре“, „фигура“, „таблица“, „приложение“ и т.н. и техния номер 
Пример: За повече информация вж. каре 10 
 

vi) Между знака за номер и съответната му цифра 
Пример: Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002; Наредба № 19;  
Специален доклад № 12/2019 
 

vii) При посочване на нормативни документи на ЕС и препратки към Официален 
вестник 
Пример: OВ L 248, 16.9.2002 г.; COM(1999) 344; Регламент (ЕО) № 648/2004 
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2. Тире 
Моля, използвайте дълга чертица (тире) („—“, клавишна комбинация Alt+0151), в 
изброените по-долу случаи: 
 
i) Между две цифри. В този случай тирето не е оградено от интервали.  

Пример: За периода 2000—2002 г.; точки 5—12 
 

ii) Между думата „приложение“, „таблица“, „графика“, „каре“ и съответното 
заглавие. В този случай тирето е оградено от интервали.  
Пример: Фигура 7 — Метод на формиране на извадката 
 

iii) В текста на документа. В този случай тирето е оградено от интервали. 
Пример: ЕС предоставя помощ за развитие за Субсахарска Африка — регион, 
където продоволствената несигурност е особено сериозен проблем. 

Повече информация може да намерите в Междуинституционалното ръководство за изготвяне на 
публикациите: 
http://publications.europa.eu/code/bg/bg-4100108.htm 

3. Букви и подточки 
1. Параграфите, започващи с буква (например а), б), i), ii) и т.н.) се изписват само с 
дясна скоба. 
 

4. Дати 
Моля, изписвайте датите без нули при месеците и дните, които съответстват на 
едноцифрени числа 
Пример: 1.1.2019 г.; 9.8.2002 г. 
 

5. Препратки към бележки под линия 
Препратките към бележка под линия в края на изречението следва да се поставят преди 
точката 
Пример: Кохезионният фонд и ЕФРР1. 
 

6. Посочване на графични елементи и вмъкнати части в текста 
Препратките към каре, фигура, приложение, графика и т.н. в текста се изписват с малка 
буква. 
Пример: 
- За повече информация вж. каре 10 
- Както е посочено на фигура 1 
- Списък на одитираните проекти се съдържа в приложение III  

http://publications.europa.eu/code/bg/bg-4100108.htm
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ОБЩИ ВЪПРОСИ 

1. Граматическо време 
Моля, следете за последователното използване на граматическите времена в 
документите. 
Екипът за преводи на български език в ЕСП предпочита минало неопределено време 
(например „Комисията е изготвила…“) вместо минало свършено („Комисията изготви“), 
освен в случаите, когато ЕСП е свидетел или участник в действието или става дума за 
конкретен момент в миналото или за всеизвестно събитие.  
 

2. Заглавия на специални доклади на ЕСП 
Моля, имайте предвид, че при превода на заглавията на специални доклади на ЕСП 
предпочитаният формат е „[първа част на заглавието] — [втора част на заглавието]“ 
 
Пример: „Електронна търговия – не са преодолени редица предизвикателства при 
събирането на ДДС и мита“ 
 

3. Позоваване на публикации със или без официален превод на български език 
 
При позоваване на публикации на Европейския съюз, които са преведени на български 
език, следва да се посочи заглавието на публикацията на български език. Връзките 
(хиперлинкове) към такива публикации в домейн еuropa.eu също трябва да бъдат 
локализирани, така че да препращат към българската езикова версия. 
 
В случай на позоваване на публикации на Европейския съюз (например документи SWD 
или SEC) или публикации на други организации, за които не съществува официален 
превод на български език: 
 
- Заглавието на публикацията се оставя в оригинал, без да се добавя превод в скоби. 

 
- Името на организацията се превежда на български език, ако съществува официален 

превод или ако организацията е известна на български с конкретно име (напр. НАТО, 
ОИСР, МВФ и т.н.). В останалите случаи името на организацията също може да бъде 
посочено на оригиналния език. 
 

- Датата и мястото на публикация се превеждат на български език. 

Пример: (OR: EN) “Basel Committee on Banking Supervision, Bank for International 
Settlements, Stress testing principles, last updated in October 2018”; (TR: BG) „Базелски 
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комитет за банков надзор, Банка за международни разплащания, „Stress testing 
principles“, последна актуализация през октомври 2018 г. 

 
 

4. Цитат от документи, които не са официално преведени на български език 
Ако в оригинала на документа в кавички е посочен цитат от публикация, за която не 
съществува официален превод на български език, този цитат следва да бъде преведен, но 
да не се отделя в кавички. 
 

5. Списъци на проекти 
Имена на проекти, изброени в списъци в приложенията към специалните доклади, се 
оставят на езика, на който са посочени в оригинала на документа, изпратен за превод. 
 

6. Позоваване на документи COM и SWD 
Моля, имайте предвид правилата за позоваване на документи COM и SWD по отношение 
на final/окончателен. Правилата може да намерите тук: 
 
https://publications.europa.eu/code/bg/bg-5020100.htm 
 

7. Големи числа 
Често в оригиналните текстове се срещат големи числа, изписани като 1 234 million; 
2 000 million и т.н. Моля, преобразувайте ги в милиарди, например 1,234 млрд.; 2 млрд. и 
т.н. 
 

8. При превода на специални доклади е препоръчително по възможност да се избягва 
използването на съкращения и акроними в частта „Кратко изложение“ и „Заключения и 
препоръки“, дори когато те са били въведени в текста или в Речник на съкращенията. 
Тези части често се цитират отделно от останалия текст на доклада и в интерес на 
разбирането от читателя е използването на съкращения/акроними да бъде сведено до 
минимум. 
 
В противен случай самостоятелно цитираните препоръки на ЕСП изглеждат така: 
„Комисията следва да гарантира, че модернизирането на УВД се следи по подходящ 
начин. Ползите за ефективността трябва да се измерват в сравнение с първоначалните 
очаквания (АРП на ПСП) и, когато е приложимо, да се свързват със схемата за 
ефективност, като по този начин се гарантира, че те ще достигнат до ползвателите на 
въздушното пространство.“ 

Използваните тук съкращения затрудняват разбирането на препоръката. 

https://publications.europa.eu/code/bg/bg-5020100.htm
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