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 Позволявам си да започна разсъжденията за дисертационния труд 
„ФИЛМОВИЯТ ДУБЛАЖ КАТО СЪЩНОСТ И СРЕДСТВО ЗА КОМУНИКАЦИЯ” 
с целта на научната разработка, определена и достойно защитена от 
докторанта Красимир Куцупаров, а именно: „Целта на този труд не е да 
обхване и анализира всичко, свързано с дублажа, той не е и 
мемоаристика, а систематизиране, разсъждаване и споделяне на опит, 
натрупан с годините, в които съм имал възможността да работя като 
актьор, озвучаващ филми, видео и аудио реклами; като режисьор на 
филмов и телевизионен дублаж; като режисьор на рекламни видео и 
аудио клипове и най-сетне като мениджър на дублажния процeс в 
четирите ефирни Български телевизии БНТ, БТВ, НОВА и ТВ7, както и в 
почти всички звукозаписни студиа в страната, осъществяващи 
дублаж.” Този цитат дава пълна и синтезирана информация както за 
професионалната и творческа биография на Красимир Куцупаров, така и за  
теоретичното осмисляне на неизследваната досега тема за дублажа, по-
специално филмовия. Към този цитат допълвам и друга съществена част от 
творческата биография на докторанта, а по-точно: на професионален 
театрален актьор, дипломирал се в класа на проф. Н.Люцканов, изтъкнат 
театрален режисьор и педагог, ерудит. Театралният път на Красимир 
Куцупаров започва от задължителното разпределение в Драматичен 
театър – гр. Враца, за да премине през софийските сцени на: театър за 
мюзикъл „Ателие 313“; ДТ „София“; ДТ „Сълза и смях“; по настоящем 
Сатиричен театър „Алеко Константинов“. Творческите му изяви се 
допълват и от частни театрални проекти. Едни от върховите му постижения 
като актьор и режисьор на дублаж представляват хитовите сериали: „Али 
Макбийл“, „Анатомията на Грей“, „Отчаяни съпруги“, „Бойна звезда 
„Галактика“, “Опасни улици“, „Всички мои деца“, „Ю–ГИ–О“ 
„Психотерапия“, „Долината на слънцето“ и мн.други.  Те потвърждават 
твърдението на Красимир Куцупаров, че дублажът би могъл да се 
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причисли към изкуствата, но при условие, че се прилагат високи 
професионални и естетически критерии. 
 Дисертационният труд се състои от увод, пет глави, заключение и 
изводи, библиография, справка за приносите (общо 122 страници). 
 В увода  е определено е понятието „аудиовизуален превод”, 
включващ всички разновидности на филмовия превод; нагледно са 
изведени характеристиките на субтитрирането, дублажа и симултанния 
превод като видове аудиовизуален превод; направена е съпоставка  на 
предпочитания вид превод за различни държави; технологията, 
икономическите и социалните предпоставки за развитието на един или 
друг аудиовизуален превод са научно обосновани; очертани са видовете 
професии, които включва всеки един тип превод; скицирана е разликата 
между дублажа „voice-over” и „nachsynchron”; предложени са таблици с 
процентно съотношение между пълен дублаж, субтитриране и voice-over в 
Европа, което налага и изводите, свързани освен с икономическата, но и с 
културната политика. Ценна е обобщената справка за предимствата и 
недостатъците на дублажа. Неграмотността и социализирането на 
определени групи от хора като фактор за предпочитане на дублажа 
(„voice-over”) пред субтитрите се явява и преход към  първа глава,  в която  
дублажът е разгледан като социален, психологически и естетически 
феномен, както и мястото на различните видове дублаж и субтитрите в 
съвремието ни. Докторантът търси отговора 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?” Авторът открито доказва вината на „медиите, които 
привикнаха зрителя да търси и да гледа сериали и филми, които са 
дублирани, защото са по-лесно смилаеми, вследствие 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. Това се дължи и на факта, че голямо 
количество филми и сериали не са с необходимата художествена 
стойност.”  В крайна сметка националната психология, социалната 
политика и финансовите средства определят избора на един или друг вид 
дублаж или субтитри. С цел подпомагане на научното изследване са 
представени и американските традиции от началото на  XX век до наши 
дни, както и немските традиции. Прегледът на руските традиции в 
дублажа са пряко съотнесени към историческото развитие на дублажа и в 
България. 
 Прави впечатление, че освен малкото статии за дублажа от 
български изследователи, докторантът цитира различни руски източници. 
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 Изцяло подкрепям твърдението на докторанта Красимир Куцупаров, 
„че високохудожествените произведения (филми), ако се налага да 
бъдат превеждани, то преводът трябва да е със субтитри, т.е. да не 
се нарушава звуковата картина.” 
 След като представя историческото развитие на дублажа в България 
във втора глава от създаването на студия за игрални филми „Бояна”, БНТ 
и на частните телевизии и студиа след 1989 (с пълна хронология на 
собственици и сливания), Красимир Куцупаров дава конкретен пример от 
практиката си на пробно прослушване в БНТ и изброява факторите, „които 
оказват влияние върху актьорската психика по време на едно такова 
прослушване.” 
 Трета глава е посветена на методологията на обучение като 
стъпало към откриване на нови гласове. Отделно засегнати и изброени са 
базисните елементи (правоговор, дишане, тембър на гласа, четене, 
интониране), които задължително трябва да усвои студентът, който иска 
да се занимава професионално с дублаж. В 3.1. Базисни елементи има 
известни неточности. Понятието „интониране” е използвано само в 
подзаглавието в базисните елементи и във финалното изречение на 
частта. През цялото време докторантът говори за интонацията, 
мелодиката, правилното звучене на съвременния български език. Явно с 
понятието „интониране” иска да характеризира умението, с което 
студентът борави с интонацията. Интонирането се използва в музиката, но 
не е придобило разпространение по отношение на говорната интонация.  
Преподавателската система на обучение е описана чрез теоретичните 
занимания, индивидуалния подход, правоговорните упражнения, работата 
с различни видове текст като четенето на художествен текст (откъси от 
романи, разкази, есета, статии, приказки), четенето на текст от 
документални филми (научнопопулярни, технически, медицински, 
спортни, с културна насоченост), преводи на игрални филми и сериали, 
четене на непознат текст. Следват практическите занимания, които са 
представени като най–важният елемент от обучението по дублаж, т.е. 
теоретичната подготовка се прилага практика. „Финалната и същинска 
част от обучението е озвучаване на откъс от филм – дублаж. Финална, 
защото с нея приключва обучението, и същинска, защото затваря 
работния процес, трансформирайки натрупаните знания в умения за 
осъществяване на озвучаване на персонаж от филм. Чрез тях се 
възприема филмът и се добива ясна представа за героя, който трябва 
да бъде озвучен.” Към обучението четене, говорене, актьорско 
превъплъщение се прибавят гледането и слушането, които напълно 
осъществяват дублажа. В последния етап от обучението – озвучаване на 
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определен персонаж – петте действия, които са възпитавани в часовете по 
дублаж трябва да бъдат изцяло синхронизирани – гледане, слушане, 
четене, говорене, актьорска интерпретация. Според Красимир Куцупаров 
преди да са започнали професионалната си работа в дублажа студентите 
трябва да възпитат по време на следването си следните навици: точност и 
отговорност; толерантно отношение към колегите; хигиена на гласа; 
непрекъснато самоусъвършенстване. Преподавателската методология по 
дублаж цели студентите да придобият нужните знания и умения, но 
заедно с това да изградят професионално отношение към работния 
процес. 
 В четвърта глава е застъпено видовото разделение на дублажа и 
методология на работните процеси, които носят общообразователна и 
общопопулярна насоченост и биха предизвикали интерес не само на 
студентите, които овладяват професията дублаж, но и на всички студенти, 
изучаващи различни киноспециалности. Обяснен е Nachsynchronа като вид 
превод със специфични изисквания към преводача, към които освен 
добрият превод, редакцията и укладването се прибавят работните 
процеси — дублаж и мишунг. Структурирането и методологията на 
работния процес се допълват от кастинг на актьори; насрочване дати за 
запис; дублиране на филма; мишунг на филма. Разяснени са и двете 
разновидности на Nachsynchron – вторичното озвучаване и дублаж на 
другоезични филми. Обобщени са причините, поради които в България за 
разлика от развитите европейски държави е невъзможно един и същ 
актьор да озвучава определена филмова звезда. В страните, които имат 
традиции в дублирането чрез „nachsynchron“ като Германия и Франция, 
принципът на работа е подчинен единствено и само на качеството, като то 
от своя страна води до по-висока доходност. Втората подглава от 
четвърта глава, разглеждаща  Voice–overа,  съвпада със структурирането 
на предходната част, посветена на Nachsynchronа, така че лесно се 
ориентираме в изискванията, които определят този вид дублаж. 
Обосновано е мястото Voice–overа на нашия пазар като „опростен способ 
на дублиране”. Засегнат е проблемът по неуточнения регламент в 
България по оформянето и начина на изписване на страниците, визията на 
заглавната страница и как изглеждат диалозите след превода, които 
зависят от структурирането и подредбата на скрипта на самия филм и 
творческото виждане на преводача. Предоставени са две приложения чрез 
два варианта на заглавни страници и преводи, оформени и подредени по 
различен начин в зависимост от скрипта на филма и виждането на 
преводача, които не са образец, но  често се използват. Допълнена е 
същността на работата на режисьора по дублаж, състояща се от 
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предподготовка – превод на филма и всички етапи, които го съпътстват, за 
да се премине към следващите работни процеси, за които пряко отговаря 
режисьора по дублаж: гледане на филма с преведен текст, подбор ( 
кастинг ) на актьори, насрочване дата за запис, разпределение, дублиране 
на филма, мишунг на филма. Мнението на докторанта за реализацията на 
дублажа в процентно съотношение като тест за гледаемост на филма е 
точно разпределена: подготовка – 40%; качествено изработване на 
дублажа – 50%; мишунг – 10%. 
 Последната глава, озаглавена „Изкуството на дублажа” 
предлага „отворен финал” на дисертационния труд, в който се търси 
промяна в нагласата на обществото към съхраняване и развиване на 
достиженията в дублажа. Би било ценно да се проследи пътят от 
изкуството на дублажа до халтурата. Докторантът на много места 
констатира фактори, които повлияват на занижаването на 
професионалните критерии, но не застъпва болезнения въпрос какъв 
процент от  съвременния дублаж е изкуство и какъв процент – халтура. В 
моите представи, за жалост, вече съществуват степени и видове халтура, а 
не степен и вид изкуство на дублажа. 
 От моя опит на актриса и режисьор на дублаж съществуват силни, 
вътрешни, междуактьорски противоречия, за които деликатно загадва 
авторът на научната разработка, но аз бих си позволила да ги изведа 
директно: съществува крайно нетолерантно отношение към „новия” 
актьор, който по презумция трябва да е научен преди да влезе в студиото, 
само в краен случай се спира за лапсуси и поправки. Никой не се 
интересува какво е прочел, правилно ли го разбрал, логически ли го е 
извел, емоционално ли го е защитил. Ако актьор, допуснал грешка, реши 
сам да спре и да се поправи, често може да си навлече подхвърляния и 
нападки от останалите колеги. И точно тук е важно да се подчертае, че  
създадената избираемата дисциплина „Дублаж” подпомага 
преодоляването на първия стрес от влизане в студио, за да може младият, 
все още неопитен актьор да пребори негативното отношение на 
„рутинираните” в дублажа. С всеки изминат ден се увеличават хората, 
които ми споделят, че предпочитат субтитри заради безобразното 
качество на дублажа. Учудва ме масовото заболяване при дублиране – 
антилогически изведена мисъл, водеща до абсолютна подмяна на 
смисъла.  
 Икономически пазарът на дублажа все повече се стеснява – често се  
превеждат наново и предублират вече изработени филми поради липса на 
нови заглавия; рекламният пазар също е ограничен, но това не означава, 
че компромисът с качеството е допустим. 
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 Преподавателите по дублаж имат сложната задача да възпитават 
високи професионални критерии във все по-принизената културна среда. 
 Името на Елка Йовкова се споменава в дисертационния труд на 
докторанта като първи режисьор по дублаж в БНТ. Тя канеше на 
прослушване само актьори, които ги е гледала в театрална постановка или 
ги е харесала на сцената. По онова време можеше да се определят две 
основни режисьорски школи в БНТ – на Елка Йовкова и Мария Николова, 
която като немски възпитаник наблягаше на точността и бързината. 
Отминало е времето на репетициите, на режисьорските напътствия, на 
редакторските поправки, но с какво е заменено?! Споделям 
определението на Красимир Куцупаров за „Професионално 
изработеният дублаж – високо художествен превод, издържана 
редакция, правилно подбрани актьорски гласове, точно разпределение, 
органично озвучаване, прецизен мишунг – е условие за по-голяма 
гледаемост, което на съвременен език означава по-висок рейтинг.” Този 
тип спомени се пораждат от липсата на теоретични текстове, учебни 
помагала, исторически материали за хората, занимавали се с дублаж и 
тази историческа хроника трябва да се събере от устни разкази и да се 
анализира. Текстът на Красимир Куцупаров предлага възможност за 
доразвиване на отделни теми и глави, на допълнително и задълбочено 
последващо научно изследване както от автора, така и от следващи 
докторанти, които биха се заинтригували от темата за дублажа. 
 Въпреки че заглавието на монографията е пряко свързано с 
филмовия дублаж, струва ми се, че е важно да се спомене друг аспект на 
симултанния превод, така наречения художествен театрален симултанен 
превод, чрез който са били осъществявани гастролите на българските 
театри предимно в СССР. Най-ценният преводач е и актьор, при това и 
актьор от дублажа и затова твърдението на тогавашната преса, че „50% от 
успеха на едно представление зависи от художествения симултанен 
превод” е напълно основателно. По време на спектакъл често актьорите 
променят, заменят, пропускат, подменят, забравят някои реплики и ролята 
на актьора-преводач е с бърз рефлекс, в момента да реагира на 
промените, така че публиката да не разбере грешката или гафа. 
 В Заключението и изводите присъстват тъжните констатации, че 
България не въвежда стандарти, за чието спазване и защита да се следи; 
качеството на този вид творчески продукт не е приоритет в културната 
политика на страната ни; СЕМ не иска законодателна регламентираност, 
въпреки че „чрез дублажа може да се провежда идеологическа, социална 
и образователна политика”; финансовите параметри и икономиите са 
водещи и изместват качеството; игнорират се професиите, които участват в 
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процеса „дублаж”; мениджърските звена в телевизиите носят вината за 
понижаване на качеството, липса на зрителска критичност и т .н. Спирам 
дотук, защото тъжните констатации преминават в песимистични и 
необратими.  
Следва библиографията и справка с приносите. Ще разгледам справката за 
приносите на дисертационния труд, за да онагледя становището си за така 
формулираните достижения на научния текст. 
 Изцяло подкрепям твърденията в първия принос. След толкова 
години най-накрая е положена основата на научна разработка в областта 
на дублажа и прилежащите й професии. Тази „първа” монография не 
претендира за изчерпателност, а за начало на разискванията и 
обсъжданията на проблемите и функциите на дублажа. Във втория 
принос съм съгласна, че трудът има заслуга в „първото събиране и 
хронологично подреждане на исторически факти за създаването и 
развитието на дублажа в България”, както и с факта, че „проследява 
промените, съпътствали начините и методите на работа и 
усъвършенстването на условията на труд в техническо отношение и 
показва развитието на дублажа като процес от първите му стъпки до 
днес.” Но смятам, че „изброяването на пионерите, положили основите и 
работили през годините” е неточно и схематично. Изразявам несъгласие 
с твърдението на докторанта, че „...голяма част от пионерите в тази 
област вече не са между живите...” Третият принос очертава 
характерните особености на озвучаването в отделните държави и 
представя предпочитанията и избора на съответния вид АВП,  съпоставя 
дублажа и субтитрите. Четвъртият принос онагледява  
„положителните и отрицателните страни на различните видове АВП 
и как те влияят върху избора при вземането на решения за начина на 
обработка”. Петият и шестият принос бих ги обединила в един 
„обстойно анализира видовете дублаж, методологията им на работа, 
съвременните технологии, процесите, които ги обслужват и тяхното 
позициониране на екрана. Разглежда поетапно всяка една от 
професиите, които изграждат дублажната структура, същността им 
и начина на работа.” За мен най-същественият от приносите е седмият, 
цитирам: „Предлага методология на обучение, извлечена от 
практиката на дублажа в България. Нейното приложение спомага за 
обучението на кадри, чрез които ще могат да се въведат нови 
критерии, правила и отношения, задължителни в медийното 
пространство.” 
 Важно е да се отчете фактът, че дублаж не се е изучавал в никое 
висше училище у нас и едва през 2006 година по предложение на 
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тогавашния ректор на НАТФИЗ „Кр. Сарафов“ проф. д-р Станислав 
Семерджиев е въведен като избираема дисциплина в НАТФИЗ като 
Красимир Куцупаров е поканен за първи преподавател по дублаж. Този 
докторантски труд е вдъхновен от педагогическата работа със студентите 
по актьорско майсторство, които могат да получат първите си знания освен 
теоретично и практически. Могат „да проходят” в дублажа директно от 
студиото на НАТФИЗ. Заслугата на докторанта се състои в това, че от 
богатия си опит на актьор в театъра и дублажа съумява да осмисли 
практическите си умения и да ги превърне в теоретични знания. 
Последният принос, свързан с „идеологическото място на дублажа и 
неговите възможности за въздействие върху зрителите, както и 
начините на отстояване и запазване чистотата на езика” също е с 
висока степен на важност.  
 
  

Мнения и препоръки: 
 

 Мисля, че научните търсения биха се обогатили, ако Красимир 
Куцупаров беше допълнил информацията си със срещи с част от живите 
доайени-пионери: Слава Рачева, Надя Топалова, Рая Нанкова, Надя 
Топалова, Наталия Бардская, Мария Никоевска, Бочо Василев, Виолета 
Бахчеванова, Васил Стойчев, Марин Янев, Михаил Петров и др. 
(списъкът е непълен). Докторантът е обобщил факти от Националния 
архив и от архива на БНТ по отношение на историческата хронология и 
е направил уговорката, че „...от гледна точка на цялостност е 
невъзможна пълнота и това не е целта на труда...”, но все още 
живите участници в дублажа биха осветлили и доизяснили спорната 
историческа информация. Въпреки че научният труд не е озаглавен 
„История на филмовия дублаж в България” и не претендира за 
историческа изчерпателност, същият се явява първият по рода си и 
затова прецизността към историческите събития, както паметта и 
уважението към пионерите в дублажа, които не са между живите, 
изискват от нас да помним и пресъздаваме историческите факти 
максимално точно и достоверно. 

 
 Не бих искала да влизам в подробности, но без задълбочено научно 

проучване мога да допълня следното: Повечето актьори, започнали в 
дублажа в студия за игрални филми „Бояна” продължават дублажната 
си кариера и в дублажа в БНТ; има много актьори, които са допринесли 
за художественото и естетическо развитие на тази професия, които 
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живеят и работят в чужбина (някои от тях вече не между живите), но 
техните имена не би трябвало да се пропускат, напр. Марияна 
Димитрова, Николай Стефанов, Александър Бетов, Антония Малинова, 
Панчо Чернев, Валентин Гаджоков и др. 

 
 Тъй като в началото на „живия” дублаж, излъчван от Телевизионната 

кула  и по-късно от студиото на ул.Тулово е започнал с озвучаване на 
филми-спектакли, подходът е бил да бъде подсказан характера на 
персонажа и в края на филма са съобщавали: „Ролите озвучиха 
артистите”, докато днес се стига  до: „Текста четоха артистите”. 
Какъв по-ясен пример за постоянното занижаване на естетическите 
критерии.  Тъй като докторантът активно се интересува от 
„занижаването на професионалните критерии, липсата на 
професионално подготвени кадри, безотговорното отношение, 
намаляване на контрола и неглижиране на взискателността” би ми 
се искало Красимир Куцупаров като дългогодишен професионалист в 
дублажа освен точните констатации да предложи и свое решение на 
проблема. 

 
 Биха могли да се разширят примерите за актьори, които са озвучали 

свои български колеги, които са се снимали в български продукции 
(даден е единичен пример за «Време разделно» на режисьора 
академик Людмил Стайков, в който главният герой Манол (Иван 
Кръстев) и Гюлфие (Стефка Берова) са озвучени от други актьори – 
Марин Янев и Катя Паскалева)), както и за актьори от дублажа, които са 
озвучали западни колеги, които са се снимали в български продукции 
(даден е единичен пример с «Време разделно» на режисьора академик 
Людмил Стайков, в който друг главен герой – Венецианецът (Валтер 
Тоски) е озвучен от Венцислав Кисьов. 

 
 В Библиографичната справка и цитатите биха могли да се включат 

трудовете на много повече преподаватели по сценична реч, които имат 
отношение по проблемите на правоговора, дишането, тембъра на 
гласа, четенето и интонирането (така са формулирани и подредени от 
докторанта). 

 
 Текстът на дисертационния труд лесно би могъл да се оформи в 

лекционен курс и да послужи за встъпителна теоретична част към 
практическата част от общия курс по дублаж. 
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 Дисертационният труд „ФИЛМОВИЯТ ДУБЛАЖ КАТО СЪЩНОСТ И 
СРЕДСТВО ЗА КОМУНИКАЦИЯ” е първият труд, който се занимава със 
същността на дублажния процес и общественото му значение и 
престиж. Отворена е дискусията по проблемите на дублажа. Като 
изтъкнат актьор и режисьор на дублаж, както и преподавател по 
дублаж в НАТФИЗ „Кр.Сарафов”, Красимир Куцупаров изследва тази 
научна тема, развълнуван от развитието и авторитета на професията. 
  
 Изказвам категоричното си мнение, че докторантът Красимир 
Куцупаров напълно отговаря на изискванията на ЗРАСРБ и Правилника 
за неговото прилагане за удостояване с образователната и научна 
степен “Доктор”. 
 Гласувам с ДА. 
        
 
 
 
       РЕЦЕНЗЕНТ: 
13.08.2017г.     проф.д-р Веселина Раева 


