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1. Английски език 
1. Венета Димова Узунова - Английска филология; Ниво на владеене С1-

С2, бакалавър по Английска филология. 
2. Златка Василева Червенкова - английски език; Диплома за висше 

образование специалност "Английска филология". 
3. Николета Николаева Георгиева - Английска филология; Магистър по 

Английски език и управление в бизнеса с професионална квалификация "Филолог 
- преводач и специалист по управление в бизнеса". 

4. Татяна Тодорова Начкова - Английска филология; Магистър по 
Английска филология - превод и бизнес комуникация с професионална 
квалификация "Филолог преводач и специалист по бизнес комуникация" 

               
2. Руски език 

5. Валя Иванова Кръстанова – руски език; Диплома за висше образование 
специалност "Руска филология". 

              
3. Турски език 

6. Георги Методиев Раянлиев - турски език; Свидетелство за ниво на 
владеене на език - ниво С1 (CEFR). 

7. Шенол Шериф Яшар - турски език;  Удостоверение за ниво на владеене 
на език - ниво С2. 

              
4. Гръцки език 

8. Мария Георгиева Михайлова - гръцки език; Сертификат за ниво на 
владеене на език – ниво Г. 

 
    5. Немски език 

           9. Лили Славчева Нешева - немски език; Удостоверение за висше 
образование с професия "Преводач на техническа литература – немски език". 

 
    6. Иврит 

           10. Женя Радославова Шамис - иврит; Свидетелство за завършен курс в 
Израел – ниво А, Б, Д; Протокол на изпитна комисия на СУ „Св. Климент 
Охридски“ за положен изпит за установяване степента на владеене на иврит. 



 
    7. Полски език 

           11. Десислава Янушова Желязкова - полски език; Сертификат за ниво на 
владеене на език – ниво С1. 
 

    8. Италиански език 
           12. Мария Тодорова Бояджиева-Динчева - италиански език; Диплом за 
висше образование, заклет преводач към МВнР. 
           13. Цонка Радева Тянкова - италиански език; Сертификат за ниво на 
владеене на език – С2. 
 

    9. Сръбски, хърватски и словенски език 
          14. Илка Иванова Енчева - сръбски, хърватски и словенски език; Диплом за 
висше образование, заклет преводач към МВнР. 

 

   10. Френски език 
          15. Цонка Радева Тянкова - френски език; Сертификат за ниво на владеене 
на език – С2. 

 
 
 
 
 
 


