
   

АКТУАЛИЗИРАН СПИСЪК 

НА СЪДЕБНИТЕ ПРЕВОДАЧИ, ВПИСАНИ КЪМ ОКРЪЖЕН СЪД 

БЛАГОЕВГРАД 

 

1. ПРЕВОДАЧИ – АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 

 

  Елена Иванова Божанина – гр.Петрич, ул. “Пощенска” № 8, 

телефон за връзка – 0878 833 986, висше образование, специалност -

маркетинг, месторабота – Интербилд ООД, заемана длъжност – управител, 

притежаващ сертификат за международен английски за лица, говорещи 

друг език – С 1 от 17.06.2007 г. 

  Кристина Веселинова Младенова – Сандански,ул.”Славчо 

Ковачев” № 8, телефон за връзка – 0898 434 880, висше образование, 

специалност – Английска филология /магистър/, месторабота – 

“Младенови консулт” ЕООД, заемана длъжност – преводач с английски 

език. 

  Димка Василева Попстоянова – Банско, ул. “Лазар Томов” № 8, 

телефон за връзка – 0898 599 350, висше образование, специалност – 

английска филология, месторабота ЕТ”Димка Колчагова – Василина” – 

управител. 

  Зарка Тодорова Захариева – Банско, ул.”Драма” № 1 вх.Б ет.5 

ап.13, телефон за връзка – 0899 189 254, висше образование, специалност 

английска филология, месторабота ЕТ”Димка Колчагова – Василина” – 

преводач. 

  Красимира Методиева Митева – Благоевград, жк”Струмско” 

център 21 Б ет.7 ап.13, телефон – 0888 659 728 и 0879 339 649, висше 

образование – международни отношения с положен държавен изпит по 

английски. 

  Мария Руменова Каменичка- Благоевград, жк”Струмко” център 

12 Б, ет.1 ап.2, телефон – 0879 811 199,, висше образование – английска 

филология. 

  Иванка Славчова Сакарева – Разлог, ул.”Тодорица Попова” № 2, 

телефон – 0876 202 088 и 0884 902 282, висше образование – английска 

филология и приложна лингвистика, месторабота – ЮЗУ “Неофит 

Рилски” Благоевград, заемана длъжност – главен асистент по английски 

език, докторант по юридически английски, трудов стаж – 12 години. 

  



  Румяна Стойчева Петкова – Благоевград, ул. „Шипка“ № 16, 

телефон – 0884 78 60 55, висше образование, специалност „Английска 

филология“, месторабота „Високоговорители“ АД Благоевград, заемана 

длъжност -технически секретар.  

  Благица Арезанова – Благоевград, ул. „Петко Д.Петков“ № 19, 

телефон за връзка – 0988 788 887, висше образование, специалност 

„Английска филология“, притежаваща документ от Министерство на 

правосъдието на Р Македония за основен преводач в съда от македонски 

на английски и български, и обратно.  

  Юлияна Николова – Благоевград, ул. „Петко Д.Петков“ № 19, 

телефон за връзка – 0884 433 150, висше образование, специалност 

„Английска филология“. 

  Красимир Георгиев Мицин – Разлог, ул. „Яне Сандански“ № 38, 

телефон за връзка – 0888 815 818, висше образование, специалност – 

английски език, професионална квалификация – учител по английски език 

в средно училище, трудов стаж като учител по английски език – 7 години. 

  Стела Атанасова Ташкова – Петрич, ул. „Рокфелер“ № 92, 

телефон за връзка 0745 66030 и 0878 284 303, висше образование, 

специалност – Английска филология, месторабота – Езиков център 

„Стелич“ 

 

 

2.  ПРЕВОДАЧИ – ГРЪЦКИ ЕЗИК 

  Николай Стоянов Лазаров – гр.Петрич, ж.к. “Цар Самуил” бл.3, 

ет.4 ап.11, телефона за връзка – 0745/61960 и 0887 548 235, висше 

образование, специалност – инженер по радиотехника,  месторабота – 

ЕТ”Николай Лазаров”, заемана длъжност – управител, притежаващ 

удостоверение за владеене на гръцки език – ниво С 2 от 02.09.2016  г. 

съгласно Общата Европейска езикова рамка. 

  Илчо Георгиев Илиев – гр.Сандански, ул.”Никола Карев” № 5, 

телефон за връзка – 0746/90839 и 0890 300316, висше военно образование, 

пенсионер, притежаващ удостоверение за владеене на гръцки език – ниво 

С 1 от 20.09.2006 г., съгласно Общата Европейска езикова рамка. 

  Любомир Митков Георгиев – София, жк “Надежда” 1 бл. 111 ет.6 

ап.26, телефон – 0887 660 694, висше образование, специалност право, 

ниво на владеене на гръцки език – ниво С2 съгласно Общата Европейска 

езикова рамка, преводач – стаж – 3 години. 

 

3. ПРЕВОДАЧИ – МАКЕДОНСКИ ЕЗИК 

 

  Латинка Мановска – с.Бело поле, Благоевградска област, телефон 

за връзка – 0896 271 548 и 00389 78261830, висше образование, 

специалност – психология, притежаващ документ от Министерство на 

правосъдието на Р Македония за основен преводач в съда от македонски 

на български и обратно.  



  Благица Арезанова – Благоевград, ул. „Петко Д.Петков“ № 19, 

телефон за връзка – 0988 788 887, висше образование, специалност 

„Английска филология“, притежаваща документ от Министерство на 

правосъдието на Р Македония за основен преводач в съда от македонски 

на български и английски и обратно.  

  Юлияна Николова – Благоевград, ул. „Петко Д.Петков“ № 19, 

телефон за връзка – 0884 433 150, висше образование, специалност 

„Английска филология“ и диплома за завършено гимназиално 

образование в Р Македония. 

 

4. ПРЕВОДАЧИ – РУСКИ ЕЗИК 

 

  Димка Василева Попстоянова – Банско, ул. “Лазар Томов” № 8, 

телефон за връзка – 0898 599 350, висше образование, специалност – руска 

филология, месторабота ЕТ”Димка Колчагова – Василина” – управител. 

 

5.  ПРЕВОДАЧИ – ТУРСКИ  ЕЗИК 

 

  Бейхан Неджиб Мустафа – София, бул. “Княгиня Мария Луиза”  

№ 51/2, телефон – 0888 573 127, висше образование, ниво на владеене на 

турски език – С2 съгласно  Общата Европейска езикова рамка, 

месторабота “Тюркуаз БГ” ЕООД, заемана длъжност – управител. 

 

6. ПРЕВОДАЧИ – НЕМСКИ ЕЗИК 

 

 Атанас Николов Челебиев – София, ул.“Неофит Рилски“ № 50, телефон 

за връзка – 0887 205 014, висше образование, доктор –инженер в областта 

на Микрокомпютърна техника от Техническия университет в Дрезден, 

Германия, преводач  на свободна практика към Съда на ЕС в Люксембург, 

Европейския парламент в Страсбург и Европейската комисия и Съвета на 

ЕС в Брюксел. Месторабота – управител на ЕТ“Минерва – Атанас 

Челебиев“ гр.София. 

 

7. ПРЕВОДАЧИ – ПОЛСКИ ЕЗИК  

 

 Десислава Янушова Желязкова – София, ул.“Дамян Груев“ № 33, 

телефон за връзка – 0884 604 956; 0885 177 751 и 0884 604 956, висше 

образование, университет „Адам Мицкевич“ в Познан,Полша, месторабота 

„ДЕС ПОЛ“ ЕООД – Агенция за преводи – управител, фирма „ДЕС ПОЛ“ 

ЕООД е регистрирана при Министерство на външните работа,  дирекция 

„Консулски отношения“.   

 

 

 

 



8. ПРЕВОДАЧИ – ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК 

 

 Кристина Михова Михова – Благоевград, жк „Еленово“ бл. 30 ет.8 

ап.24, телефон за връзка – 0885 250 136, висше образование, специалност 

„български език и литература“ и „право“, притежаващ сертификат за 

владеене на италиански език – ниво С2, издаден от Университета за 

чужденци в Перуджа – Италия, включена в списъка на физическите лица за 

извършване на превод на италиански език към Министерство на външните 

работи, дирекция „Консулски отношения“ , трудов стаж като преводач – 14 

години. 

 


