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Увод 

Киното е начин на комуникация, средство за взаимен обмен и общуване и 

неразбирането на езика на оригинала до голяма степен е неразбиране на 

самия филм или на голяма част от него. Обменът и разпространението на 

филми по какъвто и да е начин са възможни единствено чрез превод. В 

съвременното ни общество, говорейки за превод на филми, приемственост е 

получил израза аудиовизуален превод – АВП. Той включва в себе си всички 

разновидности на филмовия превод на игрални и документални филми, на 

анимационни филми, на телевизионни програми, на мултимедийни продукти, 

превод на рекламни спотове, превод на лента (най-вече в театрални и оперни 

салони), превод, предназначен за хора в неравностойно положение и т.н.  

Превеждането и впоследствие наслагването на текста на филма е наложило 

три основни способа на работа: със субтитри1, дублаж2 и симултанен превод3.  

При субтитрирането преведеният текст се наслагва върху филмовата лента в 

писмен вид и се сменя невинаги паралелно с движението на картината, а с 

изговорения текст от актьора. Субтитрите добавят нови елементи във филма и 

за по-голяма част от зрителите налагат тяхното допълнително участие, 

премахват пасивността им и изискват активно внимание. Титрираната картина 

несъмнено нарушава цялостното възприемане на визуалната страна на 

актьорската игра, както и някои изразни характеристики на актьорите. Така, че в 

известна степен субтитрите пречат за нормалното възприемане на картината, 

но запазват изразителността на оригиналния език и звученето на оригиналната 

фонограма. 

Титрираният текст невинаги може да отговаря на оригиналния. Субтитрите не 

са в състояние да придадат 100% от същността на съдържанието на филма. За 

да могат да се прочетат, преводачите са длъжни чрез превода да съкратят 

определен процент от текста, освен това той трябва да е удобен за четене и да 

се помества в игровите епизоди, т.е. скоростта на четене да е съотнесена към 

продължителността на времетраене на епизода.  

 

                                            
1  Sou-titre, titre ( френ.) заглавие, надпис – надписи, с които чрез двойна експозиция се 
превеждат върху екрана заглавията и изговореният текст на филма или видеозаписа. 
2  Double (фр.) – двоен, удвоен; doublage ( фр.) – удвояване; Doubl (ан.).– удвоен.   
3  Simultané (лат.) — симултанен, едновременен, съвместен.   
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Разглеждайки АВП в хронологичен ред дублажът се появява след субтитрите. 

Когато се използва терминът дублаж или дублиран превод, трябва да се знае, 

че: това е вид превод на аудиовизуални произведения (художествени, 

документални и анимационни филми, телевизионни сериали, 

телевизионни предавания и др.), при който се осъществява пълна замяна 

на чуждоезичната реч с цел превеждане на речта на езика за последващо 

разпространение на произведението в страни, които не говорят езика на 

оригиналното произведение. 

Преводът във вид на дублаж може да е в два варианта. Първият е този, при 

който в звуковата картина на филма оригиналните актьорски гласове биват 

заменени от гласовете на актьорите, които ги озвучават, така че чуждоезична 

реч въобще не присъства. Този процес е познат под наименованието 

„nachsynchron“4, или пълно покритие. Използват се и термините „lipsynchron“ 

или „lipsync”5, но значението им е различно и се отнася за синхронизация в 

анимацията6. Вторият вариант е този, при който фонограмата7 на филма се 

запазва и върху нея се наслагва преведеният текст, също изчетен и изигран от 

актьори. Това е „voice–over“8 така нареченият несъвършен дублаж. 

 При дублажа съществува проблемът за адекватността между оригиналния и 

дублиращия глас, както и това, че този превод налага един нов ритъм, 

различен от ритъма на оригиналния език.  

Има съществена разлика между субтитрите, които запазват целостта на 

филма, но имат други неудобства и дублажът, който осигурява непосредствено 

възприемане на образите, но унищожава оригиналната фонограма, с което 

рискува да накърни и оригиналната творба.  

                                            
4 Nachsinchron (нем.) nach – след, . synchronos – едновременен – пълно покритие. Метод в художественото 

кинопроизводство за фиксиране на говоримото слово върху магнитна лента. 

5
               Lipsync (анг.) lips–устни, lipsync – устна синхронизация  

6
          Речева анимация, необходима при анимирането на диалозите. Създава се специален набор от фонетични 

модели, съответстващи на положението на устните и езика по време на произнасяне на определени звуци. Така 
главата на персонажа се анимира в съответствие с нужните звуци и думи и се създава пълна илюзия, че персонажа 
разговаря като жив. 
 
7  Фонограма (гр.) phone – звук, gramma – писмо, буква – запис на звуковите сигнали, предназначени за 

възпроизвеждане от телевизионния апарат. Звуковите сигнали се записват на магнитна, на филмова лента или на друг 

носител. 
8
            Voice–over (aнгл.) voice - глас, over – над. 
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Симултанният превод е устен превод, който се извършва в момента на 

говоренето, обикновено с участието на двама преводачи. Подходящ е за 

международни конференции, семинари, симпозиуми, конгреси, театрални 

спектакли и др. В определени случаи се използва в киното и телевизиите 

тогава, когато филмът или предаването са с еднократно излъчване, или поради 

липса на време и възможности (средства, техника, хора) не могат да бъдат 

субтитрирани или дублирани. Естеството на работа предполага наличието на 

съответната техника.  

Съотношението дублаж – субтитри в страните от Европа е различно. В 

големите европейски държави, които имат и най-голям внос на филмова 

продукция, предпочитат дублаж под формата на „nachsynchron“, субтитрите и 

дублажа под формата на „voice–over“ са сведени до минимум. В по-малките 

държави субтитрите имат предимство пред „voice–over“, а използването на 

„nachsynchron“ е сведено до минимум. Тези резултати са следствие не само на 

финансовите възможности на страните, но са продиктувани и от социалната и 

от културната им политика.  

Дали това съотношение, не е повлияно и от предимствата и недостатъците на 

дублажа?  

Предимства: 

 Игнорира факта неразбиране езика, на който е създаден оригинала. 

Позволява на зрителя спокойно да проследи действието и диалога, без 

да раздвоява вниманието си между картина и четене на субтитри. Дава 

възможност за по-голяма достъпност и възприемаемост на филмовия 

продукт. 

 Позволява на зрителя да се съсредоточи изцяло върху сюжета и 

картината и му дава възможност пълноценно да се наслади на 

актьорската игра, операторското майсторство и кинематографичните 

ефекти, като не мисли за езиковите бариери. 

 Дублажът е единствения начин, чрез който определени категории хора 

могат да възприемат филмов продукт – деца, хора в неравностойно 

положение, неграмотни, или такива, които не владеят чужди езици. 

 Единствено чрез дублажа може да се пресъздаде характерната 

интонационна среда на езика на превода. 
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 Професионално изработеният дублаж е начин за запазване 

достойнствата и богатството на езика, както и за възпрепятстване 

навлизането на излишни и вредни чуждици.  

 Прецизно преведения и редактиран текст, професионалното актьорско 

превъплъщение, умелата техническа обработка, позволяват на зрителя 

максимално да се доближи до режисьорския замисъл на филма. 

 От двата вида филмов превод дублажът е по-достъпният за 

възприемане. 

 Дублажът има и идеологическо значение. 

Недостатъци: 

 Нарушава звуковата картина на филмовия продукт, който губи своята 

автентична изразност и вече не е това, което е замислено от авторите 

му. 

 Несъответствие на актьорските гласове. Всеки глас има своята 

характерна идентичност, така че грешният подбор и разпределение са 

предпоставка за неуспех. 

 Оригиналният актьорски диалог носи своята изразност и своите 

емоционални послания и всяко неумело и неточно интерпретиране от 

страна на дублиращите актьори води понякога до комични ситуации. 

 Безизразност, монотонност, липса или прекомерна емоционалност са 

често срещани недостатъци при изграждане на дублирания образ от 

страна на озвучаващия актьор. 

 Лоша техническа обработка – неточен превод, неизравнена фонограма, 

липса на синхрон.  

 Наличието на дублаж лишава владеещите езика на оригинала да се 

насладят на актьорската емоционалност и интонационните нюанси на 

героите. 

 Липсата на възможност за сравнение от страна на зрителите дава на 

преводачите по голяма свобода, което понякога води до манипулиране 

на оригинала.  

 Финансовите параметри на дублажния процес значително надхвърлят 

тези на субтитрирането. 
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Разглеждайки факторите определящи предпочитанието дублаж – субтитри, 

спокойно може да се каже, че то е въпрос на гледна точка, зависеща основно от 

социалната политика, психологическата нагласата на зрителя, положителните и 

отрицателните страни на двата вида превод, както и от количеството 

обработвана филмова продукция. В крайна сметка причините, които оказват 

влияние при избора са много, така че въпросът дублаж или субтитри остава 

отворен и е далеч от това да бъде разрешен. 

Появата и съществуването на дублажа е следствие на необходимост, породена 

както от нуждата за продажба и разпространение на филмовия продукт, така и 

от нуждата на зрителите за възприемане на този продукт, тоест той се явява 

звено от комуникационна верига, както и фактор при социализирането на 

определени групи от хора. Което от своя страна го прави важна част от 

филмовата индустрия и от живота на съвременния човек. 

 

  



8 
 

 Дублажът – социален, психологически и естетически 1.

феномен 

Кои са факторите, които определят защо и кому е необходим дублаж? 

 Продаваемостта на продукта 

 Неразбиране на езика  

 Неграмотността 

 Възрастта 

 Хора в неравностойно положение 

 Жените домакини и майки 

 Идеологически причини 

От изброените фактори става ясно, че дублажът е не само необходим, но и 

задължителен при съвременното киноразпространение.  

Разглеждайки дублажът като социален феномен, трябва да потърсим отговор и 

на въпроса: Защо в някои страни чуждоезичните филми се дублират, в други 

биват излъчвани със субтитри, а в трети субтитрите и дублажът се използват 

паралелно? И кое влияе върху избора. 

Ако направим паралел, ще видим, че в различните държави предпочитанията 

клонят и в едната, и в другата посока. 

В Америка имат традиции, що се отнася до озвучаването на филми. В началото 

на ХХ век много разпространен е коментарът на ставащото на екрана действие 

по време на самата прожекция, като коментаторът застава в страни от екрана, 

много често с дълга показалка в ръка и със силен глас обяснява действието на 

екрана. 

Така също през 20-те години на ХХ век в Холивуд презаснемат версии на 

популярни филми на различни езици – многоезични версии. 

В този период има и случаи на купуване правата на чуждоезични филми, които 

се харесват по една или друга причина. Такива филми се презаснемат, за да 

могат зрителите, гледайки ги да слушат английска реч.  

Но след като преминава през различни етапи, свързани с икономически, 

политически, културни, идеологически и други причини, днес политиката в САЩ 

относно АВП, е подчинена и е в услуга на хората, както и към запазване и 
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изучаване на езика (английски). Това е с цел социализиране на 

многонационалното население и по-бързото му приобщаване към 

англоговорящото мнозинство. Реализирайки тази политика, субтитрите и 

дублажът обслужващи филмовото разпространение биват постепенно 

игнорирани като вид превод, въпреки че през 40-те години на ХХ век 

аудиовизуалният превод е имал ориентация и в тази насока.  

 

За разлика от Америка в Германия зрителите предпочитат дублажа. През 30-те 

години на ХХ век филмите на Холивуд са основната продукция на европейския 

пазар. Немците осъзнават заплахата от американските филми, излъчвани със 

субтитри и идеологическата изгода от дублажа. Именно чрез него те се стремят 

да запазят националния език и да го превърнат в основа за национално 

единение.  

Днес в Германия има огромен брой кина, където филмите се излъчват със 

субтитри. Тези кина обслужват определена ниша от зрители, които имат 

възможността и искат да гледат филма в оригинал, което значи, че за голям 

процент от населението на Германия субтитрите и дублажът не са нужни. Но 

немците са убедени и винаги ще твърдят, че чуждоезичен филм може да бъде 

възприет цялостно, само когато е озвучен на немски език. По този начин 

доказват, че след като дублажът е предпочитан от зрителите, той трябва да 

бъде прецизно и качествено изработен, без никакви компромиси.  

В началото на 40-те години на ХХ век в СССР голяма част от населението е 

малограмотно и е нормално субтитрите да не бъдат възприети. По това време 

чуждоезичните филми са много малък процент от общия в страната и въпреки 

това те се явяват идеологическа заплаха. Именно това е причината да бъде 

„наложен“ дублажът, защото чрез него могат да се избегнат както нецензурни 

думи и реплики, така и слушането на идеологически вражески езици. Тоест и 

тук традициите в дублажа са на идеологическа основа.  

Ако съпоставим Русия и България ще видим, че и в двете страни националната 

психологията е с водещо значение при формирането на избор, това се дължи и 

на особеностите на развитието на филмовата култура и на националния апарат 

на възприятие.  
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 В България, вече много рядко се срещат сериали, които са със субтитри и това 

не е защото зрителите не могат или не желаят да четат, а защото постепенно 

свикнаха с по-лесното и несъзнателно или не, отвикнаха да гледат 

субтитрирани филми. Излъчвайки по този начин своята продукция, медиите 

привикнаха зрителя, да търси и да гледа сериали и филми, които са дублирани, 

защото са по-лесно смилаеми, в следствие на което все повече хора, за 

съжаление, започнаха да гледат на тях не като на художествени произведения, 

а като на визуален и звуков фон, който е част от тяхното ежедневие. Стигна се 

дотам, че зрителите отказваха да гледат филми, ако те са със субтитри. 

Способността да се възприема словото е свързана и с бързото прочитане на 

текста. Но да четеш бързо и да асимилираш прочетеното е трудно, по-удобно е 

да слушаш.  

От така поднесените факти можем да разберем, че прибягването към дублаж 

не е само следствие на нежелание за четене или несъгласие с нарушаването 

на визуалната картина. Оказва се, че и приложението му не зависи единствено 

и само от материалната страна. Психологическата нагласа е решаващия 

фактор, определена част от хората да го предпочитат пред субтитрите.  

В България, „voice–over“, е наложен като основен метод за озвучаване и 

зрителите са приели да гледат и слушат филми, обработени по този начин. 

Което от своя страна е странно, защото е предпочетен по нискокачествения 

продукт. Ако от медийна гледна точка това е по-изгодно финансово, то от 

зрителска не е, но е традиционализирано и по този начин се възприема като 

естествено. Този парадокс отново рефлектира върху зрителското отношение и 

доказва ролята на психологическата нагласа.  

В този ред на мисли можем да се натъкнем и на странности, чиито парадокс 

няма обяснение и аналог, но те се приемат безапелационно.  

Вследствие на дублаж Адолф Хитлер говори на японски във филма „Бункер“9.  

Комедийният сериал „Приятели“10, озвучен на арабски, но в картината 

присъстват шведски субтитри.  

                                            
9 

 „The Bunker“, 1981 год. САЩ, Франция. Сценарист Джон Гей, режисьор Джордж Шафъ, 

 В ролите: Сюзън Блейкли, Пайпър Лори, Клиф Горман, Ричард Джонсън, Майкъл Лонсдейл, 

Антъни Хопкинс. 
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Филма „Мама мия“11 – диалозите дублирани чрез „voice–over“, на български, 

песните субтитрирани, звучат на английски, оригиналните гласове присъстват 

във фонограмата. 

Което потвърждава, че зрителската нагласа относно възприемането на 

определен филмов продукт се влияе не само от медийното вменяване, но е 

подвластна основно на психологическата настройка на самите зрителите.  

Както и приемането на факта, че чрез дублажа възможността за вмешателство 

в оригиналното произведение невинаги е удачна и професионално издържана, 

но и в тези случаи не бива отхвърлена.  

Факти, които подчертават, че зрителят подсъзнателно търси и приема дублажа 

под всякаква форма, макар и със слабостите и странностите, които той води 

след себе си.  

От всичко казано дотук става ясно, че въпреки определени негативни страни, 

без дублаж съвременното киноразпространение е немислимо. Той не само 

активно навлезе в живота ни и има своето място в нашето ежедневие, но на 

него може да се погледне и като на необходимост от гледна точка на 

житейската ни нагласа относно възприемането на определени филмови 

продукти. Явява се и базисна основа за голяма част от филмовата продукция, 

която единствено чрез него може да реализира своите продажби. Така че 

дублажът освен, че извоюва своето място като вид АВП, стана неделима част 

от икономическите взаимоотношения на нашето съвремие. Въпреки 

негативизма той е кинофеномен, който може да внесе неповторим естетически 

критерий, да играе важна роля в социализирането на голяма част от 

населението и приобщаването му към определени морални ценности. И не на 

последно място дублажът се явява мост между два свята, които 

психологически започват да контактуват помежду си. Така, че когато говорим за 

дублаж, не трябва да гледаме на него само като на вид АВП, но и като на 

реална възможност за морално, естетическо и икономическо развитие.  

                                                                                                                                        
10 

 „Friends“, 1994 год. САЩ, Сценаристи: Дейвид Крейн и Марга Кауфман. В ролите: 

Дженифър Анистън, Кортни Кокс, Матю Пери, Лиса Кудроу, и др. 

11 
 „Mamma Mia“, 2008 год. Великобритания, САЩ, Германия. Сценарист Катрин Джонсън, 

Режисьор Филайда Лойд В ролите: Колин Фърт, Стелан Скарсгард, Мерил Стрийп, Пиърс 

Броснан, Джули Уолтърс, Доменик Купър, Аманда Сийфрайд и др. 
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 Историческо развитие на дублажа в България 2.

2.1 Студия за игрални филми 

Необходимостта от дублаж се появява в България паралелно с масовото 

навлизане на чуждоезични филми. Естествено разпространяваните преди това 

у нас филми са били със субтитри. Тук, както и навсякъде по света, дублажът 

първоначално е обслужвал само нуждите на киното, в телевизията той навлиза 

в по-късен период.  

През 1950 год. като държавно предприятие е създадено дружество, наречено 

„Студия за игрални филми“, с цел заснемане, обработка и реализация на 

игрални и документални филми.  

Първоначално институцията се е помещавала в сграда, намираща се на ъгъла 

на улиците „Сан Стефано“ и „Тулово“, където днес се намира Българската 

национална телевизия. Освен в тази сграда в апартамент на улица „Гурко“, е 

съществувало звукозаписно студио, където се е извършвала звукозаписната 

дейност на студията. Дублирането на филми се е осъществявало по метода 

„nachsynchron“, но поради техническите несъвършенства на техниката, не е 

имало възможност на лента да се пазят повече от два записа на определена 

реплика. Което съответно забавя процеса и прави невъзможно разгръщането и 

използването на актьорския потенциал.  

След построяването на киноцентъра цялата структура е преместена там под 

името Студия за игрални филми „Бояна“. Паралелно с откриването на СИФ 

„Бояна“ към нея се открива и отдел дублаж като самостоятелно звено с 

ръководител инж. Любомир Банков. 

Творческият състав на отдела включвал седем щатни бройки: 

Двама режисьори на дублаж – Рихард Бенеамин Езра и Слав Иванов Славов  

по-късно се присъединява и Мариус Фридманов  

Двама редактори – Евгения Станева Стоянова и Дора Цветанова Банчева 

Двама тонрежисьори – Володя Грозев и Георги Ветров, включвал се е и Рихард 

Андреев. 

Един монтажист – Магда Кръстева 
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Художествено-творческите задачи на отдела са се състояли основно в 

дублиране на чуждоезични филми, кинопрегледи и български документални 

филми на чужди езици – руски, френски, немски, английски.  

Българските игрални филми, произведени в „СИФ Бояна“, са се озвучавали 

отделно. 

Отделът е имал годишен норматив за озвучаване в рамките на: 

7 – 8 пълнометражни игрални филма 

25 документални филма 

Български документални филми на чужди езици 

Кинопрегледи 

Филмовите носители в периода след 1963 год. са под формата на рулони12, 

които биват доставяни вследствие на договорни взаимоотношения, за 

закупуване, обработка и разпространение на филмовия продукт.  

Информацията, записана на тях, включва: 

Картина  

Международна фонограма13. 

 на отделна лента – ефектите на филма 

 на отделна лента – музиката 

Оригиналните актьорски гласове не присъстват във фонограмата. 

Неразделна част са: 

Скриптът на филма – на хартиен носител. 

Монтажен лист – неделима част от международната фонограма, в който по 

кадрово са описани:  

 имена и характеристики на героите във всеки кадър 

                                            
12 

 Рулони – целулоидни ленти, покрити с феромагнитен слой, върху които 

видеомагнетофоните записват едновременно визуална и звукова информация. 
13 

 Интернационален банд – звукова лента, върху която са нанесени всички музикални и 
звукови ефекти без говор на актьорите. Тя е много удобна при „nachsynchron“ и дублажа на 
чужд език. 



14 
 

 репликите на героите в кадъра 

 музикалният аранжимент и музикалните ефекти 

 звуковите ефекти 

 песни (ако има такива) 

 кой актьор или актьори ги изпълняват (изпяват) 

Как поетапно се е осъществявал дублажният процес?  

 Превод на текста  

 Редактиране на текста 

 Укладване на текста 

 Избор на актьорски гласове.  

 Реализация на дублажа 

 Мишунг 

 Тиражиране на копия на филма 

По време на дублажа след няколко репетиции са се правили по два записа.  

Две дължини на магнитната лента отговарят на една дължина на картината – 

дължината на шлайфа14. 

Дължина на картината 20 – 30 метра съответства на 40 – 60 метра магнитна 

лента. 

През 1976 – 1977 год. е въведен електронният шлайф, където са могли да се 

записват три дължини. Тоест една дължина на картината отговаря на три 

дължини на магнитната лента. 

Запис на масовката е неразделна част от дублажа на филма. За тази цел в 

определени студия са събирани голям брой актьори, които са реализирали 

записа. 

Задължителен запис с атмосферата на студиото – ошумена пауза, – 

използвана за подложка, за да няма скок между думите при напасване на 

говора. Записвали са се е минимум две кутии магнитна лента. 

                                            
14 

 Schleife (нем.) – безконечник. Филмова или магнетофонна лента, чието начало и край 
са съединени. По този начин се получава непрекъснато повтарящ се рефрен от тон или 
картина. Има специални монтажно-драматургични предназначения, обусловени от нейната 
безконечност. 
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Следва напасване на репликите от монтажиста и мишунг – смесване на:  

 международната фонограма 

 звуковите ефекти 

 записаните български гласове 

 изпятите песни – ако има такива 

 ошумена пауза 

Оптичен презапис – мишунгът се прехвърля на оптична лента. 

Правене на копия – негатив картина с тон негатив, от тях се вади копие, от 

което се вадят копия за масово разпространение. 

Впоследствие при мишунга е имало възможност да се смесват реплики от 

двата записа. 

„Nachsynchron“ е единственият способ за дублиране по това време. 

2.2 Българска национална телевизия 

За телевизия в България се говори още в края на ХIХ век, когато в Софийския 

университет в периода 1890 – 1907 год. работи като професор по физика 

известният руски учен и откривател Порфирий Иванович Бахметиев (1860 – 

1913). Бахметиев създава теория за предаване на електрически импулси от 

всички точки на изображението. Този принцип, заедно с идеята на португалеца 

Адриано де Пайва, става основен принцип, на който е изградена съвременната 

телевизия. 

След Бахметиев темата за телевизията остава в кръга на популяризаторските 

беседи и статии, публикувани в периодичния и специализирания печат от наши 

физици и инженери по електротехника. През 1936 год. в Кюстендил излиза 

книгата на инж. С. Дойчинов „Телевизията” със 70 илюстрации.15 Това е 

първата и единствена книга за своето време от български автор и на български 

език за телевизията. В нея се дават сведения за тогавашното състояние на 

световната телевизия, като се подчертават успехите на съветските 

телевизионни станции. Едва след 1944 год. у нас започват практически 

                                            
15  Младенов, М. „Телевизионната журналистика в термини“, Наука и изкуство, София, 

1979 год. стр.55. 
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лабораторни опити за предаване на образи по жичен и безжичен път на 

разстояние. 

През април 1958 год. Политбюро на ЦК на БКП, въз основа на директивите на 

VII конгрес на партията, взема решение за ускорено развитие на телевизията в 

България. Директивите за народностопанския план предвиждат собствено 

производство на телевизори „Опера” в софийския завод „Ворошилов”. Работата 

по проектирането и изграждането на телевизионна кула в Борисовата градина 

(тогава „Парка на свободата”), е възложена на колектив под ръководството на 

архитект Любен Попдонев, главен конструктор инж. А. Войнов, технолог 

инженер Георги Копанков, а строителството започва в края на 1958 год. 

Строежът на софийската телевизионна кула приключва за рекордните 

единадесет месеца. Кулата заема площ от 144 кв. м., има 14 етажа, три тераси, 

а общата ѝ височина, заедно с антенната мачта е 106 м. Намира се на 595 

метра надморска височина. 

На 1 ноември 1959 год. е осъществено първото (неофициално) предаване от 

новата телевизионна кула, а на 6 ноември телевизията предава пряко 

футболния мач между отборите на „Левски” (София) и „Рапид” (Букурещ), 

последван от съветски игрален филм. 

Първото предаване на Българската телевизия е прякото излъчване на 

манифестацията по случай 7 ноември от площад „9 септември“ (днес 

„Александър Батемберг”) през 1959 год. С думите на говорителя в 9:45 ч. 

„Внимание, излъчваме в ефир”, се поставя началото на професионалната 

телевизия в България. Предават три камери. 

На 26 декември 1959 год. става официалното откриване на Българската 

телевизия. 

През 1965 г. по телевизията се излъчва и първият осъществен телевизионен 

дублаж. Филмът се казва „Зеленото чудовище“ и е озвучен и записан от Боби 

Симеонов в Москва.  

Първите дублажи са реализирани в телевизионната кула и са излъчвани от 

студио 1. То е било оборудвано с техника, която е отговаряла на изискванията 

на времето, без да има нужния потенциал за осъществяване на запис по време 
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на дублаж. Озвучаването се е излъчвало директно в ефир, тоест дублажът е 

бил „на живо“. 

Ето как е протичал той. 

Репетиция, при която актьорите, разчитат текста, изграждат своите представи 

за персонажите, които ще дублират, отбелязват ненужните дължини 

подлежащи на съкращения, както и вътрешно езиковите паузи. След 

изтичането на филма, който е вървял без прекъсване, режисьорът прави 

своите забележки, относно гласовите характеристики, дължините на репликите 

и изграждането на характерите на образите. Редакторът, прецизирайки текста, 

привежда в подобаващ вид диалога, ако е имало текстови и граматически 

промени.  

В този период на БНТ, програмните схеми са позиционирали филмите 

непосредствено след централната емисия „По света и у нас“, като дублажът се 

е осъществявал в същото студио 1, от което се е излъчвала емисията. След 

приключването ѝ, на екрана се е появявала заставка с надпис „Игрален филм“ в 

продължение на 20 – 30 секунди, през което време са се сменяли екипите, и 

актьорите са заемали своите места. С настъпването на часа на излъчване на 

филма паралелно е започвал и дублажът му – „на живо“. 

Първият режисьор на дублаж в БНТ, работил по този начин е Елка Йовкова. 

Първите актьори, озвучавали филми, са:  

Невена Куманова, Виолета Минкова, Ганчо Ганчев, Хари Тороманов, Цонка 

Митева. 

През 1968 – 1969 год. дублажът се премества от телевизионната кула – в 

Борисовата градина, в сградата на БНТ на ул. „Сан Стефано“ и ул. „Тулово“ в 

студио 1. 

 Филмите започват да се работят на „Bandspieler“16, който слага край на живия 

дублаж и дава началото на записа. 

                                            
16  Band (англ.) – връзка, колан, лента – целулоидна субстанция с ширина 16 или 35 мм, 

носител на визуална или звукова информация. В някои телевизии се използват ленти с ширина 
8 мм. Филмовите материали в телевизията се излъчват от една или от две ленти. Еднолентови 
(еднобандови) материали са онези, в които тонът и картината са записани на една лента – 
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Вследствие на това начинът на работа се променя. Филмът се разделя на 

двайсет минутни части, които се озвучават една след друга. Въпреки новата 

революционна технология, преди същинския дублаж са се правили две 

репетиции. Поради несъвършенствата на тази система е имало и неудобства. 

Ако в двайсетминутната част се допусне грешка, например на деветнадесетата 

минута, записът се връща от началото на двайсетминутната част, стартира се, 

източва се в реално време записаното и на деветнадесетата минута се 

включва, за да се дозапише останалата част.  

Така е дублиран и първият сериал в БНТ – „Форсайтови“17
.  

Режисьор на дублажа e Арон Аронов. Тонрежисьор Трендафилка Немска. 

Озвучен от Апостол Карамитев.  

По този начин е озвучен и сериалът „Семейство Палисър“18, само че вече от 

двама актьори – Виолета Минкова и Михаил Петров. 

Непрекъснатото усъвършенстване на технологиите води следващия етап – 

видео магнетофоните, студиото се преоборудва с тях, като първите видео 

магнетофони са руски – „Кадър“. Нормално е те да повишат коефициента на 

полезно действие, но не могат да решат изцяло проблема със спирането и 

възстановяването на записа вследствие на актьорска или звукова грешка.  

Следващият етап от усъвършенстването е появата на BCN. При този метод 

чрез тайм код се синхронизират видео формат „U–Matic“19 и „Bandspieler“ На 

касета „U–Matik“ са записани – картина, фонограма и тайм код, съответно на 

първа, втора и трета пътека. По време на дублажа на „Bandspieler“ се записват 

само актьорските гласове. Следва мишунг, където звука и картината се 

смесват, след което филмът е готов за излъчване. 

Следващата система е DVS. 

                                                                                                                                        
филмова лента с оптичен тон или с магнитна тонполивка. Двулентовите (двубандови) 
материали, които представляват голям процент от консервите във всички телевизии, се състоят 
от 16-милиметрова филмова лента и синхронизирана с нея 16-милиметрова магнетофонна 

лента. Spieler – устройство за управление на аудио и видео техника.  
17

  „The Forsyte saga“ GB, BBC, 1967. 
18

  „The Pallisers „ GB 1974. 
19

  Един от първите видео формати, прототип на „Sony“, които съдържат касетата във 
вътрешността си. 
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През 1975 – 1976 год. в сградата на „София прес“ на бул. „Цариградско шосе“, 

студията на „Интерфилм“ са преотстъпени на студио „Екран“ и впоследствие 

използвани от БНТ.  

Днес студията в сградата на „София прес“ вече не съществуват. БНТ разполага 

с две студиа за дублаж в сградата на ул. „Сан Стефано“.  

Пионерите в областта на дублажа, освен изброените по горе са: 

Режисьори на дублаж:  

Мария Николова, Искра Маринова, Пенка Тотева, Димитър Караджов 

Тонрежисьори: 

Иван Глушков, Трендафилка Немска, Румяна Гунинска, Иван Василев 

Актьори: 

Георги Гайтаников, Иван Джамбазов, Антони Генов, Мария Русалиева, Искра 

Радева, Михаил Петров, Цветан Ватев, Димитър Герасимов, Васил Бъчваров, 

Стефан Димитриев, Стефан Стефанов, Лидия Вълкова, Любомир Младенов, 

Адриана Андреева, Венета Зюмбюлева20 

Начинът, по който голяма част от тях са започвали своята кариера в дублажа, е 

един, той и сега е актуален и се практикува – прослушване.  

В рамките на няколко минути режисьорът на дублаж прави проби на кандидата, 

въпреки че той преди това никога не е озвучавал и не е учил как се озвучава. 

Сам или в диалог с колега пробваният актьор озвучава сцена от филм, като 

чете един, двама или трима герои, по преценка на режисьора на дублаж. По 

време на пробата режисьорът прави забележки за начина на четене – бързина, 

сила, отношение, както и изисква от актьора да озвучи даден персонаж с 

определена характерна бленда, доближаваща се до тази на изпълнителя, 

излизайки от естествения тембър на гласа си. Така режисьорът преценява дали 

                                            
20  Фактите са взети от Националния архив, от архива на БНТ и въз основа на спомени на 

Трендафилка Немска, един от основателите на БНТ и доайен в областта на тонрежисурата. 
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актьорът е вариабилен21, има ли правилна дикция и талант единствено с гласа 

си да изгради характера на даден персонаж.  

Или, актьорът бива включен в екипа, избран да дублира филма и без проба и 

подготовка озвучава поверените му персонажи, въз основа на което 

режисьорът на дублаж преценява неговите качества и бъдещето му в тази 

професия.  

2.3 Телевизии и студиа 

До 1989 год. с лицензирани дублажни студиа в България разполагаха БНТ, 

Нова телевизия и СИФ „Бояна“. 

Вследствие на законодателните промени, настъпили след тази година, се 

открива възможност за създаване и лицензиране на частни телевизионни 

канали и радиостанции.22  

Нова Телевизия (НТВ, NOVA Television) е българска частна национална 

телевизия, която стартира като ефирен регионален канал на 16.07.1994 год. в 

София. От 2000 год. телевизията е 100% собственост на гръцката медийна 

компания Antenna Group. 

На 18.07.2003 год. Нова Телевизия получава лиценз за национално ефирно 

разпространение и става третата национална телевизия в България след Канал 

1 и BTV. От 2008 год. Nova tv, заедно с каналите Kino Nova, Nova sport, Diema, 

Diema family, Diema sport, са част от Nova Broadcasting Group, собственост на 

шведската медийна корпорация Modern Times Group. 

Телевизията е първата, която започва масовото излъчване на латино сериали.  

Вследствие на обединението между Nova tv и Diema през 2009 год. 

рефлекторно се обединяват и дублажните студиа. В момента – 2017 год. 

телевизията разполагала с две дублажни студиа, където се обработва и 

реализира филмовата продукция. Методът на работа е „voice–over“. 

BTV е първата частна национална телевизия в България. Започва излъчване 

на 01.06.2000 год. на мястото на излъчвания дотогава канал на БНТ – Ефир 2. 

От създаването си до февруари 2010 год. е собственост на Balkan News 

                                            
21

  Вариабилност (лат. Variabilitas, анг. Variability) – променливост, изменчивост; склонност 
към изменение, промяна 
 
22 

 Телевизии и радиостанции, създадени след 1989 год. „http://www.cem.bg/linear 
reg.php?cat=2  

http://www.cem.bg/linear
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Corporation на Рупърт Мърдок. Впоследствие компанията е закупена от Central 

European Media Enterprises (СМЕ). През 2013 год. Европейската комисия 

одобрява сделката на придобиване на СМЕ от американската компания Time 

Warner, собственикът на CNN и Turner Broadcasting System.  

В медийната група на BTV Media Group освен BTV влизат още: BTV Comedy, 

BTV Cinema, BTV Action, BTV Lady и RING. 

Озвучаването е поверено на външни фирми извършващи тази дейност.  

TV7 е четвъртият национален телевизионен канал в България (придобива 

честотите на преименуваната по-късно на BTV Action PRO BG), който се 

разпространява и по кабел и по сателит. Освен основният канал TV7, към 

групата спадат детския канал Super7 (стартира през 2007 год.), News7 

(стартира през март 2013 год. на мястото на BBТ, продължава излъчване до 

2016 год.), Sport7 (съществува през периода 2007 – 2009 год.)  

През март 2010 год. телевизията прави рестарт, като започва да се 

разпространява и по сателит.  

Поради причини, свързани със собствеността и тежкото финансово състояние 

на телевизията, след 2014 год. дублажното студио прекратява своята дейност.  

Периодът след 1989 год. се характеризира и с масовата поява на видео къщи и 

видеотеки с цел разпространение на филми. Видео разпространението 

автоматично доведе до отваряне на студиа за дублаж към съответните видео 

къщи – „Диема“, „Топ Видео Рекърдс“ и много други. С течение на времето 

голяма част от тях не издържаха на конкуренцията на пазара и фалираха, 

някои продължиха успешно да се развиват, разширявайки вида на своята 

дейност. Създадоха се и частни студиа, обслужващи отделни видео къщи, 

кабелните канали, а в последствие и ефирните телевизии – „Доли медия 

студио“, „Александра Аудио“, „Андарта“, „Мависта“ и др.  

През 1989 год. Емил Славчев създава видео къща „Диема“, с цел видео и аудио 

разпространение. Това е една от първите видео къщи впоследствие създала 

собствено дублажно студио, оборудвано с техника, предназначена за дублаж 

чрез „voice–over“ – актуална за времето си. На 15.05.1999 год. Емил Славчев, 

Анатоли Белчев и Асен Радулов създават телевизия Diema vision. Първият 

канал от групата е Diema+, излъчван по кабелни и съобщителни мрежи, 
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впоследствие стартира и втори – Diema 2. През годините телевизия Diema 

неколкократно сменя собствеността си, като през 2009 год. MTG закупува 

окончателно каналите от групата, заедно с националната Нова телевизия. Днес 

телевизия Diema има специализирани филмови канали, излъчващи филми и 

сериали, дублирани в студиата на телевизията.  

Doli Media Studio е компания, създадена от Добромир Чочов през 1993 год. 

Един от предметите на дейност е обработка и дублаж на филми и сериали. 

Освен че е пионер в тази област, тя е една от водещите фирми, изпълняващи 

тази дейност на българския пазар. Разполага с пет модерни студиа, три 

предназначени за „voice–over“ и две за „nachsynchron“. Работи с български и 

чуждестранни филмопроизводители, като обслужва както ефирните, така и 

кабелните телевизионни канали в България. 

„Александра аудио“ е българска медийна компания, основана в София през 

1999 год., като дейността ѝ е съсредоточена върху озвучаването на филми и 

сериали. За разлика от конкурентите на пазара, тук основният метод на работа 

е „nachsynchron“, „voice–over“ се работи в определени случаи. Филмите, 

озвучени в студията на компанията, са предназначени както за телевизионния 

ефир, така и за киноразпространение.  

След 1989 год. наличието на пазарна икономика и нуждата от дублирани 

филми доведоха до появата на голям брой студиа, особено на територията на 

София.  
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 Методологически елементи при обучението на студентите 3.

актьори по дублаж 

3.1 Базисни елементи 

Правоговор  

Терминът означава правилно говорене или по–точно правилен изговор. А 

правилният изговор се определя от фонетичните особености на езика, които в 

повечето случаи се преплитат със словообразувателните и 

формообразувателните норми.  

Всеки, желаещ да се занимава с дублаж, на първо място трябва да има 

безупречен говор и правилна дикция,23 за да може впоследствие да има реални 

шансове да работи в дублажа. 

Дишане 

При работа с микрофон, диафрагмено – ребреното дишане е задължително 

условие, в противен случай се нарушава не само изказът и логиката на текста, 

но и звуковата фонограма. 

Тембър на гласа24 

Тембърът е звуковата обагреност на гласа. Определящи за тембъра са така 

наречените субхармонични – тонове с по-ниска честота и обертонове – тези с 

по-висока, както и съпътстващите звуци и вибратото. Тембърът е строго 

специфичен за всеки човек и се определя от дебелината и големината на 

гласовите гънки.  

Четене 

Четенето е процес на декодиране на писмени знаци за възприемане на писмен 

текст като смисъл и значение. Знаем, че езикът е междинен обект между звука 

и мисълта, а полето в което се изявява актьорът, е живата човешка реч, която 

внушава идеи, образи и чувства чрез думите. В писмения текст думите са нещо 

задължително, което актьорът принципно не може да променя, но има 

възможност да интерпретира, за да изрази своя смисъл на текста. По време на 

дублаж, декодирайки и възприемайки текста, актьорът задвижва автоматиката 

                                            
23 

 Diktio (лат.) – произнасяне 
24 

 Timbre (фр.) – качество по което се различават два звука с еднаква височина и сила  
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на говорния рефлекс, която реализира не само протичането, но и предизвиква 

бърза реакция за изговаряне на прочетеното. Паралелно с декодирането и 

възприемането, изговаряйки прочетения текст, актьорът трябва да го 

интерпретира и изиграе.  

 „Четенето“ при дублаж има свои определени изисквания. Това четене е 

подвластно на няколко компонента, от които зависи прочитът и 

интерпретацията на текста. Те са: 

1. Мотивация на текста  

2. Логически вярно четене 

3. Дозиране на вложената емоция  

4. Скороговорка или лениво говорене при четене  

Интониране 

Вярното интониране е част от правилния начин на говорене. Наред с 

лексикалните и граматичните средства на езика, интонацията участва 

равноправно, а в някои случаи има и доминиращо значение за изразяване на 

различни емоции или за емоционална наситеност на съобщението. При 

изразяване на емоциите, промените в интонационните компоненти са 

значително по големи, отколкото при съобщенията в неутралния план на речта 

Разглеждайки интонацията като съставна част от четенето, трябва да обърнем 

внимание върху ролята ѝ при озвучаването. Знаем, че при различните езици тя 

е различна и не бива да следваме максимално оригинала с неговия начин на 

изказ. 

Разглеждайки споменатите базисни елементи като компилация от умения, 

необходими за постигане на крайната цел всеки студент, който иска да се 

занимава с дублаж, трябва да усъвършенства своите знания, навици и умения, 

за да може чрез тях да придобие добра дикция и поставен глас, да затвърди 

правилния изговор, да се научи да говори образно, емоционално и 

въздействащо, да усвои работата пред микрофон, да овладее гласа си и да 

синхронизира необходимите елементи, чрез които се изгражда образът на 

озвучавания персонаж. 
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3.2 Теоретични занимания  

Теоретичните занимания при обучението по дублаж са необходими, за да могат 

студентите да се запознаят със същността на дублажния процес, състоящ се от 

много на брой сложни компонента. Да асимилират връзките между тях и да 

разберат спецификите на отделните професии, изграждащи дублажната 

структура. По този начин те разбират и откриват разликите между видовете 

дублаж, техният начин на работа и особеностите им. Научават и факти за 

историята и развитието на дублажа в киното и телевизията, не само у нас, но и 

в чужбина.  

Началният етап на обучението е свързан с теоретични лекции касаещи 

дублажа.  

Следва четене на художествени текстове (откъси от романи, разкази, есета, 

статии, приказки) така студентите придобиват усет към:  

 Дефиниране на определения материал.  

 Разказност и образност при поднасянето на конкретния материал. 

Следва четене на текст от документални филми (научнопопулярни, технически, 

медицински, спортни, с културна насоченост). Смисълът на четене на такъв вид 

текст е: 

 Да се изгради стил, който да е съобразен с характера на поднасяния 

материал.  

 Да се преодолее проблема с изчитането и изговарянето на сложната 

терминология, характерна за такъв вид текстове. 

 Да се постигне гладкост, увереност и убедителност по време на 

четенето.  

 Да се балансира актьорската интерпретация при четенето на 

документалистика. 

И последният вид текстове, са преводи на игрални филми и сериали. 

Основните изисквания са: 

 Логически вярно провеждане на диалозите.  

 Следване на поставена актьорска задача.  



26 
 

 Търсене и запазване на определена гласова характерност на 

озвучавания герой.  

 Четене на два или три персонажа в диалог от един студент.  

 Гласово разграничаване и характеризиране на определените персонажи. 

По време на заниманията всеки студент чете пред своите колеги непознат 

текст, като целта е:  

 Студентите да свикнат със звученето на собствения си глас. 

 Да избегнат притеснението от четенето „на глас“ на непознат текст пред 

публика. 

 Да се прецизира четенето „на глас“ относно гладкост, бързина и сила. 

 Да се съхрани гласовата индивидуалност и спецификата на тембъра на 

гласа.  

 Стремеж към усвояване и усъвършенстване на логическо четене. 

3.3 Практически занимания  

Студиото е мястото, където студентите се сблъскват с всичко, което касае 

звукозаписния процес не само като творчески, но и като работен. Затова още от 

първата лекция студентите трябва да научат, че:  

 Режисьорът на дублаж и тонрежисьорът ръководят дублажния процес в 

студиото.  

 Опазването на техниката е задължение на всички, които работят с нея.  

 Максималното оползотворяване на работното време в студиото е 

приоритет.  

 Нормалните взаимоотношения са задължителни за всички по време на 

работа.  

 Използването на мобилна техника е нежелателно по време на работа.  

 В студиото е разрешено да се консумира само вода. 

 Напускането на студиото по време на работа е недопустимо. Почивки се 

правят по преценка на режисьора на дублаж.  
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 Всяко звукозаписно студио трябва да отговаря на определени акустични 

изисквания.25 С тези задължителни нормативи, се цели подобряване 

качеството на звука, произвеждан и обработван в самото студио.  

 Желателно е техническото оборудване в реномирано звукозаписно 

студио за дублаж да е съобразено със съвременните технологии. 

Причините: качество, бързина, време.  

Насочеността на първите практически занимания, използвайки студийния 

потенциал, е към овладяване на три компонента – правдивост, ангажираност и 

пораждане на емоция 

Следва четене на документални и игрални филми и сериали, в процес на запис. 

Финалната и същинска част от обучението е озвучаване на откъс от филм – 

дублаж.  

Нормално е студентите да бъдат напрегнати и неуверени при първия си досег с 

реалния дублаж. Поради тази причина филмовите откъси трябва да са по-

лежерни, с по–малко текст и по-спокоен диалог, воден от страна на героите. 

Това вдъхва увереност и спокойствие и дава възможност за по-голяма 

концентрация.  

Какво трябва да съблюдават и да усвоят студентите по време на учебния 

процес, което ще им бъде от полза в бъдещата работа:  

 Стриктно спазване и съблюдаване за тишина по време на записа. 

 Максимална концентрация.  

 Внимателно слушане на фонограмата следейки текста.  

 Рефлекторност при „влизане и излизане.“  

 Следене на диалозите на всички персонажи във филма. 

 Свеждане до минимум гледането в екрана. 

 Очакването на репликата.  

                                            
25 

 Аkoustikos (звуков) – Област от физиката, която разглежда звуковите явления. 

Приложната акустика се занимава с условията за разпространение на звука в помещения, под 

открито небе и в снимачни студиа. 
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Освен професионалната насоченост, теоретичните и практически занимания по 

дублаж, възпитават и формират в студентите умения и навици, необходими за 

тяхната бъдеща кариера, а именно: 

Точност и отговорност  

Толерантно отношение към колегите 

Хигиена на гласа 

Непрекъснато самоусъвършенстване  
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 Видово разделение на дублажа и методология на работните 4.

процеси 

4.1 Nachsynchron 

Първия от факторите обуславящи работата по дублирането чрез този метод е 

превода на текста.  

Термина „кино/видео превод“ означава превод на художествени игрални, 

анимационни, документални филми, а също така и сериали. Освен „кино/видео 

превод“ се използват и термините „аудиовизуален превод“ или „мултимедиен 

превод“, но тяхното принципно значение е по широко и обхваща компютърни 

програми, телевизионни новини, рекламни и театрални преводи. 

 В България превода на цялата тази продукция се осъществява от преводачи, 

които биват наемани от телевизиите или звукозаписните студиа, за извършване 

на определено количество работа. 

Превода за „nachsynchron“, се явява една от важните предпоставки за успешно 

озвучаване и от професионалните качества и умение на преводачите до голяма 

степен зависи работата на останалата част от екипа. Добрият превод е и 

основата върху която в последствие ще се надгражда и развива бъдещото 

звучене на дублираният филм.  

Основната техническа трудност при такъв превод се заключава, в 

необходимата синхронизация на преведения текст с артикулацията на героите 

в кадър. 

Когато се работи върху такъв вид превод, трябва да се имат предвид 

определени изисквания, без които работата по следващите процеси би била 

трудна, а в някои случаи невъзможна.  

 Терминологията и стиловата насоченост, трябва да са съобразени с 

драматургичната специфика на филма.  

 Словореда в изреченията трябва да е подвластен на езика на който се 

превежда. В нашия случай – български.  

 Дължината на преведената фраза, трябва да бъде съобразена с 

дължината на фразата на изговаряния от героя текст, като броят на 

думите в нея да съответства с тези на оригинала.  
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 Използването в превода на сложни синтактически конструкции и 

инверсии е неуместно, защото зрителят (слушателят) няма 

възможността да прослуша текста още веднъж, за да може по–добре да 

разбере съдържанието на отправеното му послание.  

 Думите в изречението като изказ трябва да са съобразени с бързината, с 

която могат да бъдат възприети, разчетени и артикулационно 

произнесени от актьорите.  

 Скриптът на филма е оформен съгласно определени изисквания, 

аналогично той трябва да бъде оформен така и след превода.  

 По време на превода преводачът работи паралелно със скрипта и видео 

копие на филма, за да се избегнат възможни несъответствия или 

сверява преведения текст с картината след приключване на превода. 

 Ако в скрипта има указания относно това, коя част от текста, на коя част 

от видеото съответства, къде са позиционирани музикални съпроводи, 

шумова атмосфера, паузи и т.н., също се превеждат, за да може да се 

синхронизират чрез тайм код.26 

Следващата стъпка е редакцията на превода.  

При редакция на превода на текста за „nachsynchron“, не трябва да се разбира 

само поправяне на речта за да стане тя по–ясна и по–изразителна, чрез 

съкращаване, заместване, разместване или прибавяне, а като особен вид 

редакторска дейност, стремяща се да доближи художественият превод до този 

на оригинала, от гледна точка на верността с него и естетическото му 

последващо въздействие върху зрителя. За разлика от „voice–over“, при 

редактиране на текста за „nachsynchron“ редакторът практически е ограничен в 

подбора на думите както по количество, така и по артикулация.  

Работейки върху текста, редакторът трябва да го подреди така, че да придаде 

нужното звучене на езика, подходящо именно за този филм. Чрез думите и 

подредбата им в изреченията да ни накара да се потопим и усетим 

характерните особености на епохата. Трябва да стилизира диалога в 

съответствие с времето в което се развива действието, като съответно носи 

естетическа отговорност за неговото идейно–художествено съдържание.  

                                            
26

  Тайм код – цифрови данни за времетраенето, изписвани съвместно с изображението и 
звука, за тяхна последваща синхронизация на отделен носител ( „Телевизионна журналистика в 
термини“. М. Младенов. „наука и изкуство“ 1979 год.) 



31 
 

Следва най-прецизният етап от обработването на текста – укладването.27 

В процеса на укладване, укладчикът28 заменя в подготвения и редактиран текст 

отделни думи и реплики с близки по смисъл, за да се добие най-точно 

артикулационно съвпадение с изображението на екрана. 

При качествено укладван текст след дублажа у зрителите трябва да се създаде 

впечатление, че актьорите от екрана говорят и движат устните си на езика на 

превода. Това е така нареченото смикание, моменти, когато устните на актьора, 

произнасяйки фразата, съвпадат артикулационно с думите на дублиращия 

актьор – те „залепват“. Особено ярко това личи в крупните планове, защото 

артикулацията е видна.  

За да се получи синхронът, фонетичната структура на думите в превода трябва 

да съвпада със структурата на оригиналния текст. Тук се търсят букви, 

например П, Б, които могат да съответстват на съгласните М, Ф, В и т.н.  

Поради факта, че различните езици имат различна структура и дължина на 

фразата, невинаги е възможно качествено укладване на текста. Има случаи, 

когато, поради невъзможност за укладване, отделни сцени от филма са 

изрязвани.29 

Ако тези три компонента – превод, редакция и укладване са синхронизирани и 

прецизирани, актьорът много по-лесно разчита и осмисля текста и напасва 

преведените фрази с тези на героите по време на озвучаване. Много по-

спокойно следи тяхния темпови ритъм и интонация.  

Така че една от основните предпоставки за добър краен резултат е 

качествената обработка на текста.  

4.1.1 Структуриране и методология на работния процес 

 Кастинг на актьори  

 Насрочване дати за запис 

 Дублиране на филма  

 Мишунг на филма  

                                            
27  

Раскладывать (рус.)– разделям на части, поставям на точното място. 

28
  Укладчик – професия в кинематографията при осъществяване на дублаж на филми на 

друг език.  

29  
Конопльов, Б., „Основы филмопроизводство“ , Глава VIII. Дубляж кинофильмов. 

Москва, Изкуство, 1975 год. стр. 195. 
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Кастинг на актьори  

При „nachsynchron“, кастинг на актьорски гласове се прави за главните роли. В 

този случай преди всичко се взема под внимание мнението на компанията 

създател на филма. Практикува се присъствие на представител на компанията 

по време на кастинга, или записите на актьорските гласове след приключването 

на пробите биват изпратени за съответно прослушване. По този начин 

компанията възложител става единственият критерий при избора. 

Не всички компании имат тези изисквания и не вменяват своите виждания за 

качеството на дублажа, като по този начин дават възможност на режисьорът на 

дублаж да избере актьорите по свое усмотрение. Възможно е да има претенции 

за определена роля да бъде нает конкретен актьор или известна личност, но 

тези случаи са рядкост. 

Насрочване дати за запис 

В зависимост от премиерното излъчване на филма, се определят и сроковете 

на работа. Тук режисьорът на дублаж се съобразява със заетостта на 

актьорския състав и въз основа на тази заетост съставя програма, като стикова 

свободните дати на всеки актьор поотделно, тъй като записите се 

осъществяват индивидуално.  

Дублиране на филма  

Всеки актьор записва поетапно, самостоятелно, в определен брои смени в 

зависимост от обема работа, като записите продължават понякога от три до пет 

часа. Много е важно още в началото на актьорската работа да се получи 

еквивалент с оригиналния глас. Има случаи когато актьор, който е бил кастван 

и одобрен от компанията възложител впоследствие да бъде заменян, именно 

поради липса на такава еквивалентност.  

Процесът по озвучаване не трае повече от две до три седмици, но много често 

поради икономии от страна на подизпълнителите, студийния запис бива 

съкратен в рамките на седмица, но това в голяма степен се отнася за 

телевизионната продукция, но не и за филмите за голям екран. 
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Мишунг на филма  

Мишунга е последният етап, с който приключва работата по дублажа. В 

отделни работни смени звуковите ефекти, музиката и записаните актьорски 

гласове се смесват в синхрон с картината, на отделни звукови пътеки. Това е 

непрекъсната и динамична обработка и същевременно анализ на звуков 

материал, като стремежът е новата звукова картина максимално да се доближи 

до оригиналната. Задачата на тонрежисьора е да съхрани художественото 

съдържание използвайки оригиналната звукова фонограма и музиката от 

филма, като синхронизира с тях записаните актьорски гласове. При този процес 

работата му зависи изцяло от неговите професионални умения и от 

техническите средства с които работи. 

4.1.2 Разновидности 

Има две разновидности. 

При първата в специализирано звукозаписно студио оборудвано и 

предназначено за дублаж по метода „nachsynchron“, следейки движението на 

устните си на екран или монитор и слушайки в слушалки текста, който са 

изговаряли по време на снимките, актьорите вторично дублират сами себе си 

или свои колеги изиграли, но по определени причини неозвучили съответната 

роля. Този способ се нарича вторично озвучаване и създава оптимални 

акустични условия и яснота на диалога поради стерилността на звуковата 

атмосфера. Но в това се крие и неговият главен недостатък – изпускане на 

автентичната звукова партитура, раждана от афектната енергия при 

интерпретацията и шумовите явления на живата действителност.  

Към вторично озвучаване филмовите режисьори прибягват тогава, когато се 

стремят да обогатят или променят актьорско присъствие на екрана чрез ново 

гласово поведение, нюанси и интерпретации. Или когато се налага филмов 

герой да бъде озвучен от друг актьор, за да се внесе друга художествена 

стилистика. Така, че относно вторичното озвучаване, режисьорът на филма въз 

основа на своите художествени и естетически виждания и цели взема тези 

решения.  

В съвременното кинопроизводство вторично озвучаване се използва само в 

случаи, когато е наложително. 
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Втората разновидност е когато „nachsynchron“ се използва за дублаж на 

другоезични филми.  

Начинът на работа е идентичен с гореописания, но има и различия и те са въз 

основа на езика. Тук вече актьорите озвучават герои, говорещи на различен 

език, като по този начин създават нова звукова картина, различна от тази на 

оригиналната версия. Затова се налагат допълнителни работни процеси, 

свързани основно с подготовката на дублажа – превод, редактиране и 

укладване на текста. 

Ако при вторичното озвучаване се налага обединяване на една визуална 

даденост с друга темброва природа, то тук се търси и темброво съответствие и 

възможно най-близка прилика с гласовата характерност на оригинала.  

В този случай дублиращият актьор, синхронизирайки артикулационно два 

фонетично различни езика, изгражда нова гласова партитура. Изказаните 

реплики не само трябва да се препокрият, а да се слеят с устните на героя 

така, че зрителят да остане с впечатление, че той артикулира на същия език. 

Озвучавайки ролята реплика по реплика, дублиращият актьор се стреми да 

обеме и уподоби всички нюанси, които използва героят, влиза в неговото 

амплоа и характерен стил на говорене, като същевременно се стреми да 

запази интонационната среда на езика на превода. 

По време на запис дублиращият актьор работи сам и поетапно озвучава 

повереният му персонаж в рамките на дни, а понякога и седмици, т.е. той 

изгражда и развива ролята си в отсъствието на партньор/и през цялото време 

на работния процес.  

В киното водеща е картината и когато зрителите гледат определен филмов 

герой, възприемайки на първо място визията, те вторично започват да я 

свързват с гласа, с който той звучи. Ако гласът съответства на визията, 

допълва поведението и убеждава зрителите, те няма да си задават въпроса 

дали това е автентичния глас, или не и няма да се интересуват защо героят е 

озвучен. В голяма част от случаите зрителите не познават автентичния глас на 

киноактьора и е нормално да свързват визията му с гласа, който го е озвучил.  
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Недостатък на дублирането чрез „nachsynchron“ е противоестественото 

обединяване на една визуална даденост с друга темброва природа. Освен това 

често има и грубо несъответствие между артикулацията на устните и 

слушаното слово. Това нарушаване на реалността в интегралната картина е 

причината на много места да не го предпочитат или да се отказват от него. 

Затова „nachsynchron“ се използва само в художествените жанрове. 

У нас „nachsynchron“ се използва по-рядко, отколкото „voice–over“. Има 

телевизионни канали, които предлагат филми озвучени чрез този метод, но 

„nachsynchron“ основно се използва за дублаж на кинофилми.  

4.2 Voice–over 

„Voice–over“ е опростен способ на дублиране, при който фонограмата на филма 

се запазва и върху нея се наслагва преведения текст, прочетен и изигран от 

актьори. При този метод по време на записа или впоследствие при мишунга, 

оригиналната фонограма се потиска, за да може върху нея да се наложат 

гласовете на дублиращите актьори. Така в звуковата картина миксирано звучат 

оригиналната фонограма и новата гласова пътека. Тук синхронизацията не е 

приоритет и в голяма част от случаите съвпадат само началото и края на 

фразата. 

За разлика от „nachsynchron“, при „voice–over“ озвучаването може да бъде 

изпълнено от един глас (документални филми, предавания, онлайн канали) и 

многогласово (филми, сериали, театрални постановки). Така че броят на 

озвучаващите актьори и озвучаваните персонажи са част от различията между 

двата вида дублаж. Практиката показва, че при озвучаване на филм чрез 

„nachsynchron“, един актьор озвучава основно един персонаж, докато при 

„voice–over“ целият филм може да бъде дублиран от един актьор. В процеса на 

работа, основно поради финансови причини, в България се наложи виждането 

филмите и сериалите да се озвучават максимум от шестима актьори. Има 

случаи, разбира се, когато филми са озвучавани по метода „voice–over“ и с 

повече гласове, но те са рядкост. 

И при „voice–over“ първия от етапите на работа върху АВТ е преводът. 

Предназначеният за дублаж чрез „voice–over“ текст не се укладва, но по 

преценка може да се редактира. Тук синхронизацията не е задължителна, но е 

желателна и е редно да се съблюдават следните изисквания: 
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 При реализирането на превода преводачът трябва да съобразява 

дължината на преведената фраза с тази на оригинала.  

 Броят на думите в изречението е желателно да е съобразен с тези в 

оригинала и бързината, с която могат да бъдат изчетени от актьорите.  

 По време на дублажа преведеният текст се чете и изговаря от актьори, 

затова трябва да бъде адаптиран и ритмически подреден така, че да 

може не само правилно и леко да се възприема от тях, но и 

артикулационно да се произнася. 

 По време на превода преводачът работи паралелно със скрипта и видео 

копие на филма за да бъдат избегнати възможни несъответствия, или 

сверява преведения текст с картината след приключване на превода. 

 В случаи, когато текстът от скрипта и текстът от фонограмата на филма 

не съвпадат или по определени причини скриптът не е наличен, 

преводачът се налага да работи само с видеото – превод от фонограма.  

Триединството на текст, аудио и видео задължава преводачът да е запознат с 

всеки един от тези три компонента.  

Следващият етап от работата от работата над АВТ е синхронизацията.30
 Често 

основният проблем на преводачите се заключава в синхронизирането на текста 

– оригинал и превод. Целта е структурата на езика на оригинала да не се 

пренася в превода. За разлика от „nachsynchron“, при превода за „voice–over“ 

синхронизацията невинаги влиза в задълженията на преводача, защото 

понякога се налага върху аудиовизуалния текст да работят още редактор или 

специалист по адаптация на диалозите. Нерядко при превода на документални 

филми работата по сверяването на текста лежи на плещите на преводача. В 

тези случаи задължително трябва да се използва консултант.  

Редакцията е заключителен етап от аудиовизуалния превод, след което 

готовият текст попада в ръцете на актьорите. 

В някои ситуации, в зависимост от типа преводими текстове, именно „voice–

over“ се оказва най-целесъобразен за дублаж на документални филми. Така 

например в страни, където предпочитат „nachsynchron“, при дублаж на 

документални филми използват „voice–over“. 

                                            
30 

συγχρονος (гр.) – едновременно. 
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4.2.1 Структуриране и методология на работния процес 

 Гледане на филма с преведен текст 

 Подбор ( кастинг ) на актьори  

 Насрочване дата за запис 

 Разпределение 

 Дублиране на филма 

 Мишунг на филма 

Гледане на филма с преведен текст  

В голяма част от случаите това е първото гледане на филма от страна на 

режисьора на дублаж. Чрез него той възприема съдържанието и стилистичните 

особености и получава информация кои и колко са действащите лица и 

изпълнителите. Сверява превода като дължини и словоред и отбелязва 

определени грешки и неточности. При това първо гледане, въз основа на 

визуалната картина и преведения текст, се преценява броят на актьорите, 

които ще са необходими за реализацията на дублажа, както и тяхното 

съотношение – мъже, жени и определят имената им.  

Подбор (кастинг) на актьори 

Подборът на актьори е трудна и прецизна задача, защото става въпрос за 

избор на гласове, от чиято композиция зависи бъдещото звучене на 

дублирания филм. Спецификата на този избор се състои в умението на 

режисьора на дублаж да определя, композира и балансира актьорския състав, 

така че той не само да се доближава емоционално и темброво до оригиналните 

гласове, но и да може да работи в екип.  

Важно условие при избора на актьори е режисьорът на дублаж да е запознат с 

индивидуалните им актьорски качества и техните гласови възможности. 

При активния съвременен начин на работа кастинг за актьорски гласове се 

прави рядко, в случаи, когато:  

 Филмовата компания-производител има изрично изискване и то не може 

да бъде пренебрегнато поради договорни взаимоотношения;  

 Режисьорът на дублаж търси най-правилното решение кой актьор да 

дублира даден персонаж; 
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 Режисьорът на дублаж желае да използва нови гласове, с които не е 

работил и би искал да ги чуе.  

Насрочване дата за запис 

Целта на режисьорът на дублаж е да съчетае свободните смени в студиото със 

заетостта на актьорите от бъдещия екип, въз основа на ефирното излъчване на 

филма. Много често първоначално набелязаните актьори нямат възможност да 

се включат поради заетост, което води до компромиси и търсене на 

заместници. Това е особено показателно при окомплектоването на екипите за 

дублаж на сериали, където процесът продължава с месеци. Така че в много от 

случаите първоначално набелязаният екип търпи промени до избистряне на 

крайния си вариант.  

Разпределение 

Разпределението може да се осъществи, когато режисьорът на дублаж 

разполага с филмово копие, преведен текст и сформиран екип. Ако към 

филмовия материал присъства и експликация, в която са указани 

характеристики на героите, реда на тяхното появяване и личностни 

взаимоотношения, това би облекчило работата му.  

Проблемът при разпределението е, че при дублаж чрез „voice–over“ всеки 

актьор озвучава по няколко персонажа, а в сериалите те могат да нараснат 

драстично.  

Имайки предвид този факт, целта на режисьора на дублаж е не само да 

разпредели мъжките, женските и детските персонажи въз основа на гласовите 

характеристики и възрастта, а да успее да балансира натовареността и 

диалогизирането така, че да намали до минимум възможността актьор да 

озвучава персонажи, които често са в диалог.  

Как се процедира при разпределението на пълнометражни игрални филми. 

Принципно то е идентично, но е желателно актьорите, озвучаващи главните 

персонажи, да не бъдат ангажирани с други. В краен случай, ако това не е 

възможно, да им бъдат разпределени за озвучаване второ или третостепенни 

персонажи.  

Дублиране на филма 
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Преди началото на записа режисьорът на дублаж съобщава разпределението и 

експлицира съдържанието на филма и героите. Характеризира ги като възраст, 

темперамент и глас, уповавайки се на филмовата картина. Така актьорите 

възприемат епохата и стила, начина на присъствие и говорене на персонажите 

и добиват представа кой герой по какъв начин трябва да бъде персонифициран 

и озвучен.  

Имайки предвид строго специфичните гласови данни и начина на говорене, 

тонрежисьорът31 подготвя индивидуалните работни места, съобразявайки се и с 

моментното състояние на всеки един от актьорите. Тази подготовка е 

задължителна и зависи както от актьорските данни и възможности, така и от 

техниката, с която е оборудвано звукозаписното студио и неговите параметри.  

Важно е да се подчертае, че от началото до финализирането на процеса 

синхронът по време на работа между актьори, режисьор на дублаж, 

тонрежисьор и редактор (ако присъства), е от изключително значение за 

крайния резултат. 

Работата на актьорите по време на дублаж освен канализиране на творческата 

енергия изисква максимална концентрация поради синхронизацията на няколко 

дейности.  

Гледане, слушане, четене, говорене, актьорска интерпретация – пет 

действия, изискващи едновременна синхронизация, необходима при 

озвучаването на определен персонаж.  

Това е сложна колаборация, която изисква не само върхова концентрация, но и 

самочувствие и талант. Въз основа на чутото и видяното, на прочетеното, 

изговореното и същевременно изиграно в унисон с оригиналните звукови 

ефекти и атмосфера, се създава новата гласова партитура на филма. 

Много е важно след финализиране на работата по дублажа записът да има 

еквивалентност с оригиналното звучене, в противен случай художественият 

замисъл, заложен от създателите му, няма как да достигне до зрителите. 

Мишунг на филма 

                                            
31 

Тонрежисьор – специалист с музикално образование, който отговаря за баланса в 

звуковата картина. 
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Озвучителният период се разделя на няколко фази. Постпродукцията, като част 

от звукозаписния процес и състояща се от поетапна обработка на звуковия 

материал, приключва с мишунг, който включва смесване, синхронизация и 

баланс на актьорските гласове, музиката, шумовите и специалните ефекти. 

Чрез мишунга се финализира дублажа и се създава нова звукова картина по 

подобие на оригиналната. Това е процес, при който специалистите, които го 

реализират, извършват обработка на звуковия материал не само въз основа на 

техническите изисквания, а и въз основа на своите индивидуални виждания, 

професионален опит и творчески критерии. Именно поради художествените 

различия и реализацията им спрямо крайния резултат, всеки един от 

тонрежисьорите се явява творец, затова този процес освен технически е и 

творчески, както всички предишни етапи.  

Поради определени причини в голяма част от студиата мишунгът е съкратен 

като процес, смесването се осъществява едновременно със записа и така се 

финализира продукта. 
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 Изкуството дублаж  5.

Високохудожествените цели натоварват дублажа с художествени изисквания, 

за да е адекватно допълнение към филмовото произведение. Постигането на 

тези цели изисква творческа дейност, базирана върху различни художествени 

средства – процесът реализиращ дублажа, е и творчески, не само технически.  

Липсата на такива средства дистанцира и принизява дублажа и може да 

унищожи чрез него художествените стойности на филмовото произведение. 

Визирайки дублажа като творчески процес, аз мисля, че в определени аспекти 

той се доближава до процеса на заснемане на филмовото произведение и се 

явява художествено допълнение към него.  

Едно от определенията какво означава изкуство гласи: 

„Област от човешката дейност, при която действителността се 

пресъздава чрез художествени средства“.  

Дублажът е именно такова художествено средство, което обслужвайки 

филмовото произведение, пресъздава заложените идеи, рефлекторно и в 

действителността. 

От дублажа не само има полза, но и необходимост. Чрез него се социализират 

определени групи хора, подрастващото поколение може да бъде възпитавано в 

определени морални ценности, зрителите имат възможност да се докоснат до 

нови светове и култури.  

Невъзможно е да се употреби израза „красив дублаж“, но визирайки факта, че 

дублажът е творчески процес, мога да кажа, че всеки участващ в него се стреми 

максимално да разгърне своя талант и възможности. Започвайки от превода и 

стигайки до финалния мишунг, участниците създават нещо уникално и 

неповторимо. Самият факт, че само чрез гласа си актьорите изграждат 

психологически образи със сложни, нееднопланови характери и по този начин 

създават усещания и възбуждат чувства доказва, че дублажът е изкуство. И 

когато има съвместимост с оригинала, в цялостното му звучене и хармония, 

можем да кажем, че е добър. Тогава зрителят забравя за съществуването му и 

изключва възможността гласовете от екрана да не са на героите от филма. 

Възможността да накараш масовият зрител да разпознае определена личност 
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само по гласа, запомнен вследствие на персонаж/и от киното озвучени от него, 

е талант, който малко актьори имат шанса да разгърнат и да реализират, 

защото умението да озвучаваш филми е изкуство, отдаващо се на малцина.  

Актьорите от дублажа, никога не получават „Оскари“, лицата им не са в 

световните хроники и вие няма да ги познаете на улицата, поне докато не ви 

заговорят. И тогава, когато този неразпознаваем до преди малко човек започне 

да говори, вие изведнъж се пренасяте в чудния свят на киното и чувате всички 

звезди на Холивуд чрез неговия глас. Това също е магия.  

Не бих се нагърбил с отговор на въпроса относно бъдещето и каква ще бъде 

съдбата на дублажа, но актьорското присъствие и гласовата игра са 

незаменимо удоволствие за зрителя, което не може да бъде подменено с 

каквито и да са технически средства, защото умението да емоционализираш 

само с гласа си, да отключваш чувства, да разпалваш страсти е подвластно на 

малцина, бих казал, избрани.  
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Заключение 

С течение на времето, постепенно, телевизията затвори голяма част от хората 

по домовете им, като ги лиши в определена степен от публичността и живите 

социални контакти. Филмите са голям процент от телевизионната продукция и 

станаха неразделна част от зрителското ежедневие. Дублажът намери 

подходяща почва, използвайки потребността на зрителите от по–лесно 

смилаем продукт. Той привлече много симпатизанти именно по тази причина, 

измествайки в голяма степен субтитрите като вид аудиовизуален превод. В 

отвоюване на своето място дублажът се превърна във феномен, именно 

поради същностните си потребности. Той привлече вниманието върху себе си и 

поради факта, че чрез него може да се води социална, идеологическа и 

образователна политика.  

Разсъждавайки върху проблемите свързани озвучаването на филми, бих искал 

да поставя и въпроси, чиито отговори се отнасят не само към хората 

практикуващи тази професия, но и до голяма част от обществото ни – основно 

тази, която гледа телевизия.  

Има ли бъдеще дублажът в България и какво е то? 

Как да се повиши качеството на готовата продукция? 

Как да се приоретизира творческата същност на дублажния процес, за сметка 

на финансовите параметри и икономиите? 

Как да се активира зрителската критичност, трансформирала се напоследък в 

апатия и безразличие.  

И на последно място, но не и по значение – въпросът за обучението.  

 

Поставям тези въпроси, изследвайки функциите на дублажа и мястото му в 

ежедневието ни и апелирам към законодателна регламентираност касаеща 

решаването им. 
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