
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл.
401,  ал.  1  от  Закона  за  съдебната  власт  за  съдебния  район  на  Окръжния  и
Административния съд – Смолян, за 2020 г.

Издаден от министъра на правосъдието, oбн., ДВ, бр. 15 от 21.02.2020 г.
Английски език

Ирина  Страшимирова  Рашева,  преводач  на  свободна  практика  –  английски  език;  диплома  за  висше
образование,  специалност  „Английска  филология“,  квалификация  „Специалист  по  английска  филология  и
учител по английски  език и  литература“, включена в  Списъка на физическите лица, които извършват преводи
на  документи  и  други  книжа  от  чужд  на  български  език  и  от  български  на  чужд  език  на  територията  на
Република България за извършване на преводи от/на английски език.

Сръбски език

Илка  Иванова  Енчева,  сръбски,  хърватски  и  словенски  език  –  ниво  С2;  диплома  за  висше  образование,
специалност „Славянска филология – сръбски  и  хърватски  език и  сръбска, хърватска и  словенска  литература“,
професионална квалификация „Филолог, учител по български език и литература“, допълнителна квалификация:
„Магистър  по  икономика“,  специалност  „Маркетинг“,  включена  в  Списъка  на  физическите  лица,  които
извършват преводи  на  документи  и  други  книжа  от  чужд  на  български  език  и  от  български  на  чужд  език  на
територията на Република България за извършване на преводи от/на словенски, сръбски, хърватски език.

Хърватски език

Илка  Иванова  Енчева,  сръбски,  хърватски  и  словенски  език  –  ниво  С2;  диплома  за  висше  образование,
специалност „Славянска филология – сръбски  и  хърватски  език и  сръбска, хърватска и  словенска  литература“,
професионална квалификация „Филолог, учител по български език и литература“, допълнителна квалификация:
„Магистър  по  икономика“,  специалност  „Маркетинг“,  включена  в  Списъка  на  физическите  лица,  които
извършват преводи  на  документи  и  други  книжа  от  чужд  на  български  език  и  от  български  на  чужд  език  на
територията на Република България за извършване на преводи от/на словенски, сръбски, хърватски език.

Словенски език

Илка  Иванова  Енчева,  сръбски,  хърватски  и  словенски  език  –  ниво  С2;  диплома  за  висше  образование,
специалност „Славянска филология – сръбски  и  хърватски  език и  сръбска, хърватска и  словенска  литература“,
професионална квалификация „Филолог, учител по български език и литература“, допълнителна квалификация:
„Магистър  по  икономика“,  специалност  „Маркетинг“,  включена  в  Списъка  на  физическите  лица,  които
извършват преводи  на  документи  и  други  книжа  от  чужд  на  български  език  и  от  български  на  чужд  език  на
територията на Република България за извършване на преводи от/на словенски, сръбски, хърватски език.


