Routines: English - Bulgarian

Bless you!

Наздраве!

bless you

Наздраве

Likewise.

Подобно.

the pleasure is mine

И на мен

you too

На теб също

you too

На Вас също

likewise

Подобно

likewise

Подобно

No problem!

Няма нищо.

all right

Всичко е наред

no worries

Нищо не е станало

never mind

Няма нищо

You are welcome!

С удоволствие!

you are welcome

Няма защо

don't mention it

Няма защо

thank you

И аз благодаря

no, thank you

Моля, пак заповядай

no worries (ugs.)

С удоволствие

Sorry!

Извинете!
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I am sorry

Съжалявам

sorry

Сори

sorry

Пардон

sorry

Извинете

I am sorry

Извинете

I'm sorry about that

Извинете

many apologies

Много се извинявам

I beg your pardon

Извинете

excuse me

Извинете

Thank you.

Благодаря.

many thanks

Много благодаря

thanks a lot

Сърдечно благодаря

thank you very much

Благодаря много

thanks

Благодаря

My heartfelt sympathy!
You have my heartfelt sympathy

Congratulations!

Моите съболезнования.
Моите съболезнования

Честито!

congratulations!

Поздравления

happy birthday!

Честит рожден ден!

best wishes

Честито

congratulations!

Честито
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Merry Christmas!

Честита Коледа!

Happy Easter

Чесит Великден

Happy New Year

---

Merry Christmas

Честита Коледа

here’s to the New Year

Честита Нова Година

a prosperous New Year

Всичко хубаво през Новата Година

best wishes for the New Year

Честита Нова Година

happy New Year

Весела Нова Година

Enjoy yourself!

Късмет!

good luck

---

break a leg

---

I wish you luck

Късмет

good luck

Успех

good luck

Успех

have a good time

Приятно прекарване

have fun

Приятно прекарване

Have a good trip!

Приятно пътуване!

get well soon

Приятна почивка

have a nice stay

Приятен престой

safe journey

Приятно пътуване

have a good trip

Приятен път

Get well soon!

Скорошно оздравяваване!
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get well soon

Have a good weekend!
have a nice weekend

Sleep well!

Скорошно оздравяване

Приятна събота и неделя!
Приятна събота и неделя

---

sleep well

---

good night

Лека нощ

Cheers!

---

be good to yourself

---

all the best

Всичко хубаво

take care of yourself

Внимавай

get home safely

---

farewell

---

Enjoy your meal!

Приятен апетит!

your good health (a toast)

---

enjoy your meal

Да ти е сладко

cheers

Наздраве

to your health

Наздраве

---

Приятен апетит

---

---

enjoy your meal

Приятен апетит
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See you later!

До скоро!

see you next week

До другата седмица

see you tomorrow

До утре

see you then

До после

see you later

До скоро

Bye!
bye

Goodbye!

Чао!
Чао

Довиждане!

goodbye

Дочуване

goodbye

Довиждане

goodbye

Довиждане

How is it going?

Как си?

how do you do?

Как сте?

how are you?

Как си?

how’s it going?

Как е?

Pleased to meet you!

Радвам се!

pleasant

Приятно ми е

it’s a pleasure to meet you

Радвам се да се запозная с Вас

pleased to meet you

Радвам се

Welcome!

Добре дошли!
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welcome

Добре дошли

welcome

Добре дошъл

Hello!

Здравейте!

hello

Здравейте

How do you do? / Good afternoon!

Добър ден!

good night

Лека нощ

morning

Добро утро

hello

Добър ден

good morning

Добро утро

good evening!

Добър вечер

good afternoon

Добър ден
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