
І. По професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за 

културата 

Специалност „Културология“  

ИВО ЕМИЛОВ СТРАХИЛОВ  -  за редовен докторант по професионално направление 

3.1. Социология, антропология и науки за културата (Теория и история на културата. 

България – исторически стереотипи и съвременни европейски образи) към катедра 

“История и теория на културата“  с научен ръководител доц. Георги Вълчев; 

КАЛИНКА ПЕТКОВА ЯНКОВА - за редовна докторантка по професионално 

направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Теория и история 

на културата. Теория на религиите) ) към катедра “История и теория на културата“  с 

научен ръководител проф. д.ф.н. Владимир Градев; 

КРИСТИНА ГАЛЕНТИНОВА МАРИНОВА - за редовна докторантура по 

професионално  направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата 

(Теория и история на културата. Теория на религиите) към катедра “История и теория 

на културата” с научен ръководител проф. Владимир Градев  

ПЛАМЕН РАДКОВ ГЕЧЕВ -  за редовна докторантура по професионално  направление 

3.1. Социология, антропология и науки за културата (Теория и история на културата. 

Теория на религиите) към катедра “История и теория на културата” с научен 

ръководител проф. д.ф.н. Калин Янакиев; 

КРЕМЕНА ВАСИЛЕВА ХРИСТОВА -  за редовна докторантка по професионално  

направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Теория и история 

на културата. Външна културна политика) към катедра “История и теория на 

културата с научен ръководител доц. Иван Кабаков; 

РАЙКО ПАВЛОВ БАЙЧЕВ  - за редовен докторант по професионално направление 3.1. 

Социология, антропология и науки за културата (Теория и история на културата. 

Култура и литература на ХХ и ХХІ век. Литературата между авангардни, елитарни, 

популярни и пазарни тенденции) с научен ръководител проф.  Александър Кьосев.  

СТОЯН АСЕНОВ ДИМИТРОВ въз основа на получените резултати комисията 

предлага да бъде зачислен за редовен докторант по професионално и научно 

направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Теория и история 

на културата. Художествена култура и телевизия. Телевизионни форми на 

традиционните изкуства, нови художествени форми, специфични за телевизията, 

телевизията като медия на художествената култура)  с научен ръководител проф. 

Александър Кьосев. 

МИХАИЛ ФЕДЕВ ИВАНОВ - за редовна докторантура по професионално и научно 

направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Теория и история 

на културата. Художествена култура и телевизия. Телевизионни форми на 

традиционните изкуства, нови художествени форми, специфични за телевизията, 



телевизията като медия на художествената култура) към катедра “История и теория 

на културата” и на нея да бъде зачислен  с научен ръководител проф. Александър 

Кьосев. 

РУМЯНА РАДОСЛАВОВА КАИШЕВА  - за задочна докторантка по професионално 

направление  3.1. Социология, антропология и науки за културата (Теория и история 

на културата.Музейни колекции и културни политики 18-21 век. Колониалната и 

постколониалната ситуация) към катедра “История и теория на културата“ с научен 

ръководител проф. Александър Кьосев; 

 

 

Специалност „Социология“  

КРИСТИНА ГОШЕВА ИЛИЕВА  -  за редовен  докторант  по професионално 

направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Социология)  към 

катедра „Социология“   с научен ръководител проф.д.с.н. Майя Грекова; 

 

ДИМИТЪР ДОНЧЕВ КАЦАРСКИ  - за редовен  докторант  по професионално 

направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Социология)  към 

катедра Социология с научен ръководител доц.д.с.н. Таня Чавдарова; 

 

КОНСТАНТИН ПЕТРОВ ПАВЛОВ - за редовен  докторант  по професионално 

направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Социология)  към 

катедра „Социология“  с научен ръководител проф. д.п.н. Нели Ангелова Огнянова. 

 

ІІ. По професионално направление 3.2. Психология 

Специалност Психология – катедра „Обща, експериментална и генетична 

психология“ 

ЯВОР ЦВЕТАНОВ ВАСИЛЕВ - за редовeн докторант по 3.2 Психология (Обща 

психология. Психология на здравето) с научен ръководител доц. д.пс.н. Соня 

Методиева Карабельова. 

АНАСТАСИЯ МИРОНОВА МАНЛИХЕРОВА  - за редовна докторантка по 3.2 

Психология (Обща психология. Психология на здравето) с научен ръководител доц. 

д.пс.н. Соня Методиева Карабельова. 

СВЕТЛИНА ГЕОРГИЕВА КОЛЕВА - за редовна докторантка по 3.2 Психология 

(Възрастова и педагогическа психология. Психология на развитието в детска и 

юношеска възраст) с научен ръководител проф. д.пс.н. Пламен Петров Калчев. 



НАТАЛИЯ ВИКТОРОВА НИКОЛОВА - за редовна докторантка по 3.2 Психология 

(Обща психология. Диференциална психология  – обучение на английски език) с 

научен ръководител проф. д.пс.н. Ирина Любенова Зиновиева. 

МАРТИН ПЕТРОВ ЯНКОВ - за редовeн докторант по 3.2 Психология (Обща 

психология. Диференциална психология) с научен ръководител проф. д.пс.н. Ирина 

Любенова Зиновиева. 

 

 

Специалност Психология – катедра „Социална, трудова и педагогическа 

психология“ 

ХРИСТИНА АНГЕЛОВА ГРИГОРОВА за редовна докторантура по 3.2. Психология 

/Трудова психология/ с научен ръководител  проф. д.пс.н. Снежана Илиева; 

ГАЛЯ КРАСИМИРОВА ЗАХАРИЕВА за редовна докторантура по 3.2. Психология 

/Организационна психология/ с научен ръководител  проф.д.пс.н. Снежана Евлогиева 

Илиева; 

ГАЛИНА КРЪСТЕВА ГЕОРГИЕВА за редовна докторантка по 3.2. Психология 

(Възрастова и педагогическа психология – педагогическа психология) с научен 

ръководител проф. д.п.н. Стойко Ванчев Иванов; 

ПЕТЯ ХРИСТОФОРОВА ВАРЧЕВА за  редовна докторантка по 3.2. Психология 

/Медицинска психология – клинична психология/ с научен ръководител проф. д.пс.н. 

Ваня Матанова; 

 НИКОЛАЙ МЛАДЕНОВ БОНЕВ за  редовен докторант по 3.2. Психология 

/Медицинска психология – клинична психология/ с научен ръководител  проф. д.пс.н. 

Ваня Матанова; 

МАРТИН СЪБЧОВ НИКОЛОВ - за  редовен докторант по 3.2. Психология 

/Медицинска психология – клинична психология/ с научен ръководител  проф. д.пс.н. 

Ваня Матанова; 

ПЛАМЕНА КРАСИМИРОВА ЦВЕТАНОВА за редовна докторантка по 3.2. 

Психология /Медицинска психология. Консултативна психология/ с научен 

ръководител  доц.д-р Теодора Стойчева Стоева. 

ОЛГА СТОЙНЕВА за редовна докторантка по 3.2. Психология /Социална психология. 

Психология на религиите/ с научен ръководител  проф. д.пс.н. Людмил Георгиев. 

ІІІ. Професионално направление 2.3. Философия 

Специалност Философия 



ЕЛЕНА ТЕОФИЛОВА ЧОРБАДЖИЕВА  - за редовна докторантка по 2.3.Философия 

/Логика/ към катедра „Логика, етика и естетика“  с научен ръководител доц. д-р Тодор 

Румянов Полименов; 

ЛЮДМИЛА МИЛЧЕВА ДИМИТРОВА - за  редовна докторантка  по 2.3.Философия 

/Философия с преподаване на английски език/  към катедра „Философия” с  научен 

ръководител проф.д.ф.н. Мария Иванова Димитрова; 

 

НЕВЕНА НИКОЛАЕВА ХРИСТОВА - за  редовна докторантка  по 2.3.Философия 

/Философия с преподаване на английски език/ към катедра „Философия” с научен 

ръководител доц. д-р Веселин Христов Дафов; 

 

ГЕОРГИОС ДИМИТРИОС ПАПАДИМИТРИУ-  за  редовен докторант  по 

2.3.Философия /Философия с преподаване на английски език/ към катедра „Логика, 

етика и естетика“  с научен ръководител проф.д.ф.н. Правда Добринова Спасова; 

 

АБДУЛ ДЖО МОМО  - за  редовен докторант  по 2.3.Философия /Философия с 

преподаване на английски език/ към катедра „Логика, етика и естетика“ с научен 

ръководител доц. д-р Валентина Георгиева Кънева; 

 

ВАЛЕНТИНА  КАЙВАНО - за  редовна докторантка  по 2.3.Философия /Философия с 

преподаване на английски език/  към катедра „Философия” с научен ръководител 

проф.д.ф.н. Пламен Матеев Макариев; 
 

ВАЛЕНТИН РАДОСЛАВОВ  ХРИСТОВ - за редовен докторант по 2.3.Философия 

/Естетика/ към катедра „Логика, етика и естетика“  с научен ръководител доц. д-р Мая 

Иванова Николова; 

ЛИДИЯ БОЯНОВА КОНДОВА  - за редовен докторант по професионално направление 

2.3. Философия (Немска класическа философия) към катедра „История на 

философията“ с научен ръководител проф. д-р Димитър Денков; 

ХРИСТО ИВАНОВ ВЪЛЧЕВ - редовен докторант по професионално направление 2.3. 

Философия /Теория на познанието/ с научен ръководител проф. д.ф.н. Анета 

Карагеоргиева (протокол № 5/15.12.2014 г.). 

БОЯН ВЕСЕЛИНОВ ВАСИЛЕВ - за редовен докторант по професионално направление 

2.3. Философия /Философия на когнитивната наука/ с научен ръководител проф. д.ф.н. 

Анета Карагеоргиева (протокол № 5/15.12.2014 г.). 

СРАЦИМИР ВЛАДИМИРОВ БАРЯКОВ да  бъде  зачислен за редовен докторант по 

професионално направление 2.3. Философия /Философия на изкуството/ с научен 

ръководител доц. д-р Иван Колев (протокол № 5/15.12.2014 г.). 

 

ВИХРЕН ЕВГЕНИЕВ МИТЕВ - за редовен докторант по професионално направление 

2.3. Философия /Философска антропология/ с научен ръководител доц. Иван Колев 

(протокол № 5/15.12.2014 г.). 



ДАВИД ВЕНИАМИНОВ ПЕЕВ - за редовен докторант по професионално направление 

2.3. Философия /Философия на науката/ с научен ръководител проф. д.ф.н. Сергей 

Герджиков (протокол № 5/15.12.2014 г.). 

НИКОЛЕТА СТИЛИЯНОВА НИКОЛОВА  да  бъде  зачислена за редовен докторант по 

професионално направление 2.3. Философия /Философия на образованието/ с научен 

ръководител проф. д.ф.н. Сергей Герджиков (протокол № 5/15.12.2014 

ИВАН ПЕТРОВ ПЕТРОВ - за редовен докторант по професионално направление 2.3. 

Философия /Социална философия/ с научен ръководител проф. д.ф.н. Мария 

Димитрова (протокол № 5/15.12.2014 г.). 

 

Катедра „Реторика“  

ТЕОДОРА СТЕФАНОВА АБРАШЕВА - за  редовна докторантка по 2.3 Философия 

(Реторика в публичната комуникация) към катедра “Реторика” с научен ръководител  

проф. дфн Иванка Тодорова Мавродиева; 

ДЕСИСЛАВА БЛАГОЕВА АНТОВА -  за  редовна докторантка  по 2.3 Философия 

(Реторика във виртуалната среда )  към катедра “Реторика”  с научен ръководител  

проф. дфн Иванка Тодорова Мавродиева. 

ДЕСИСЛАВА  КРАСИНОВА КАМЕНОВА  -  за  редовна  докторантка  по 2.3 

Философия (Невербална комуникация  в реториката) към катедра “Реторика”  с научен 

ръководител: проф. дфн Величко Димитров Руменчев. 

 

ІV. Професионално направление 3.3. Политически науки 

Специалност „Европеистика“ 

ИВАН ГЕОРГИЕВ НЕЙЧЕВ за редовен докторант по 3.3 Политически науки 

(Eвропеистика – Икономически изследвания на ЕС) към катедра “Европеистика” с  

научен ръководител  доц. д-р Калоян Симеонов; 

ДИМИТЪР ВИЛИЕВ ЛИЛКОВ  за редовен докторант по 3.3 Политически науки 

(Eвропеистика – Политологични изследвания на ЕС) към катедра “Европеистика”  с  

научен ръководител  доц. д-р Румяна Коларова; 

ДИАНА ПЕТРОВА ТЮРКЕДЖИЕВА - за редовен докторант по 3.3 Политически 

науки (Eвропеистика – Политологични изследвания на ЕС - европейска идентичност) 

към катедра “Европеистика” с  научен ръководител доц. д-р  Мария Стойчева.             

 

Специалност „Политология“ 



ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА ЕВГЕНИЕВА по професионално направление 3.3 

Политически науки /Международни отношения/, редовна форма с научен ръководител  

доц. д-р  

ИВАЙЛО БОРИСЛАВОВ САПРАВЛИЙСКИ по професионално направление 3.3 

Политически науки / Международни отношения /, редовна форма с научен ръководител  

СВЕТЛИН ВИНЧЕНЦО ТАЧЕВ по професионално направление 3.3 Политически 

науки /Съвременна българска политика/, редовна форма с научен ръководител                                       

доц. д-р  

 

Специалност „Публична администрация“ 

ТОДОР ВАЛЕРИЕВ ИЖБЕХОВ - за редовен докторант  по  3.3. Политически науки 

(Публична администрация), ДП, с научен ръководител    доц. д-р Милена Христова 

Стефанова, катедра “Публична администрация”. 

 

 

V. Професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни 

науки 

Специалност БИН  

ИВАН ПЕТРОВ ХРИСТОВ – за редовен докторант по професионално направление 

3.5.Обществени комуникации и информационни науки (Информационно-търсещи 

системи) към катедра „Библиотекознание, научна информация и културна политика” с 

научен ръководител  проф. д.изк. Симеон Недков Недков; 

ЕВГЕНИ ДИМИТРОВ ИВАНОВ – за редовен  докторант по професионално 

направление 3.5.Обществени комуникации и информационни науки (Информационно-

търсещи системи) към катедра „Библиотекознание, научна информация и културна 

политика”  с научен ръководител: доц. д-р Милена Миланова Миланова  по 

професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки 

(Книгознание, библиотекознание и библиография  - обработка на информационните 

ресурси);    

МАДЛЕН  СТАМЕНОВА ЯНЕВА- ГЕОРГИЕВА  за редовна докторантка по  

професионално направление 3.5.Обществени комуникации и информационни науки 

((Книгознание, библиотекознание, библиография – междусекторни ресурси: 

библиотеки- музеи – архиви)к към катедра „Библиотекознание, научна информация и 

културна политика” с научен ръководител проф. д.изк. Симеон Недков Недков.  

 



 


