
ПРЕПОРЪКА  
за Мирослав Господинов Найденов, преводач от/на английски език 

 
 Познавам Мирослав Господинов Найденов от месец май 2013 година. От самото 
начало ми направи впечатление на трудолюбив, отговорен, знаещ, опитен и старателен 
преводач. Започнах да му възлагам поръчки за преводи и той винаги се представяше 
отлично. Превеждал е големи обеми преводи на техническа тематика в областта на 
строителното инженерство и архитектурата и винаги се е представял според 
очакванията. Превеждал е и медицинските документи и клиентите винаги са оставали 
доволни от преводите ми. Препоръчвам Мирослав за преводи на всякаква тематика и 
дори с трудна и рядко срещана терминология, както и за щатната длъжност – преводач  
и му пожелавам много професионални успехи в бъдеще.  
 Ако се нуждаете от потвърждение или имате въпроси във връзка с тази 
препоръка, може да пишете на е-поща: r_hristozova_1955@abv.bg или да ми се обадите 
между 10,00 и 11,00 часа българско време. Тел. 00359 878 417 445. 
 
    С уважение: 
      Румяна Христозова 
 

 RECOMMENDATION   
for  Miroslav Gospodinov Naydenov, a  translator from/into  English language 

 
 I have known Miroslav Naydenov since the month of May 2013. From the very 
beginning, he made me the impression of a hard-working, responsible, knowing, experienced 
and diligent translator. I started giving him translation assignments and he always did well. He  
has translated big volumes on technical topics in the field of civil engineering and architecture 
and he always could rise to the occasion and meet my expectations. He has also translated 
medical documents and clients have always been highly pleased with his translations. I 
recommend Miroslav for translations on every topic and even with difficult and rarely used 
terminology, as well as for a full-time job – a translator and I wish him a lot of professional 
success in the future.  
 If you need confirmation or have questions in connection with this recommendation, 
you can e-mail me at: r_hristozova_1955@abv.bg 
  
 
    Kind regards: 
      Roumyana Hristozova  
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