
Летен прием на докторанти, български граждани и граждани на Европейския 

съюз, през учебната 2015/2016 година, държавна субсидия, редовно и задочно 

обучение 

 

 

 

І. Професионално направление 2.3. Философия 

 

Катедра Философия  – обявени 8 редовни докторантури ; усвоена 1 

 

1. Диана Иванова Петрова – за редовен докторант по 2.3. Философия (История на 

религиите) към към катедра „Философия“ с научен ръководител доц.д-р 

Владимир Димитров Теохаров. 

 

 

Катедра „История на философията“ – обявени 2;  усвоени 2 

 

1. Валентин Константинов Калинов – за редовен докторант по 2.3. Философия 

(Съвременна философия) с научен ръководител проф. д.ф.н. Стилиян Йотов 

Йотов; 

2. Станислава Петрова Рашева – за редовен докторант по 2.3. Философия 

(Източна философия) с научен ръководител проф.д-р Иван Илиев Камбуров. 

 

Катедра „Логика, етика и естетика“ – обявени 6 редовни и 2 задочни; 

усвоени – 6 

 

1. Радостина Павлова Павлова – за редовен докторант 2.3.Философия 

(Философия с преподаване на английски език)  с научен ръководител  проф. 

д.ф.н. Мария Димитрова към Катедра Философия 

2. Аврора Валентинова Христова – за редовен докторант 2.3.Философия 

(Философия с преподаване на английски език) с научен ръководител доц. д-р 

Здравко Василев Попов към Катедра Философия 

3. Абиола Бамийоко – за редовен докторант 2.3.Философия (Философия с 

преподаване на английски език) с научен ръководител проф. д-р Александър 

Любенов Гънгов към Катедрата по логика, етика и естетика 

4. Димитриос Компаридис – за редовен докторант 2.3.Философия (Философия с 

преподаване на английски език) с научен ръководител проф. д.ф.н. Анета 

Георгиева Карагеоргиева, към Катедра Философия на незаето място по 

Естетика 

5. Василиос Пиатидис - за редовен докторант 2.3.Философия (Философия с 

преподаване на английски език)  с научен ръководител проф. д.ф.н. Пламен 

Матеев Макариев към Катедра Философия на незаето място по Етика 

6. Росен Найденов Стоянов – за редовен докторант 2.3.Философия /Философия с 

преподаване на английски език с научен ръководител доц. д-р Константин  

Георгиев Янакиев към Катедра Философия на незаето място по Етика 

/Социални изследвания на пола/ 

 

 

Катедра „Реторика“ – обявени 6 редовни докторантури;        усвоени 2 

 



1. Анита Петрова Николова -  за редовен докторант 2.3.Философия (Академична 

реторика и комуникация) с научен ръководител проф. д.ф.н. Иванка Тодорова 

Мавродиева - Георгиева; 

2. Адриана Спасова Иванчева- за редовен докторант 2.3.Философия (Реторика и 

сатира) с научен ръководител: доц. д-р Герасим Иванов Петрински. 

 

 

 

ІІ. Професионално направление 3.2. Психология 

 Катедра „Обща експериментална и генетична психология“ – обявена 1, 

усвоена 1 

 

1. Светозар Иванов Иванов – за редовен докторант по (Културна и 

диференциална психология с обучение на английски език) с научен ръководител 

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

 

ІІІ. Професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за 

културата 

 

Катедра „Социология“ – обявени 2 редовни, усвоена 1 

 

1. Светломир Георгиев Здравков - за редовен докторант по професионално 

направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Обща 

социология), шифър 3.1. към Катедрата по социология при Философски 

факултет с научни ръководители на докторанта проф.д-р Лиляна Димитрова 

Деянова. 

 

Катедра „История и теория на културата“ – обявени 2 редовни, усвоена 1 

 

1. Кристина Ангелова Дончева - за редовен докторант по професионално 

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

история на културата. Антропология на традиционното общество в България 

– ХV – ХІХ век) с научен ръководител проф. д-р Райна Димитрова Гаврилова. 

 

ІV. Професионално направление 3.3. Политически науки 

 

 Катедра „Политология“ – обявени 2 редовни; усвоени 3(2+1 доп.) 

 

1. Светозар Манолов Стоянов   - за редовен докторант по професионално 

направление 3.3 Политически науки /Съвременна българска политика/ с научен 

ръководител  доц. д-р Румяна Петрова Коларова; 

2. Гюлер Хъкмедова Ахмедова  - за редовен докторант по професионално 

направление 3.3 Политически науки /Международни отношения/ с научен 

ръководител проф. дпн Николай Йорданов Найденов; 

3. Росица Георгиева Филатова  - за редовен докторант по професионално 

направление 3.3 Политически науки /Международни отношения/ с научен 

ръководител  доц. д-р Любов Григорова Минчева (на допълнителна бройка в 

направлението). 

 

 



Катедра „Европеистика“ – обявени 4 редовни и 2 задочни, усвоена 1 редовна 

 

1. Роксана Валериева Трифонова - за редовен докторант по професионално 

направление 3.3 Политически науки (Eвропеистика – Икономически изследвания 

- Външнотърговска политика на ЕС) с  научен ръководител – доц. д-р  Калоян 

Димитров Симеонов. 

 

Катедра „Публична администрация“ – обявени 1 редовна и 1 задочна; 

усвоени 1 редовна и 1 задочна 

 

1. Петя Светлинова Кръстева – за редовен докторант по професионално 

направление 3.3. Политически науки (Публична администрация),  с научен 

ръководител  - доц. д-р Милена Христова Стефанова; 

2. Георги Атанасов Темелков – за задочен докторант по професионално 

направление 3.3. Политически науки (Публична администрация) с научен 

ръководител  - доц. д-р Албена Георгиева Танева. 

 

 

V. Професионално направление 3.5.Обществени комуникации и информационни 

науки  

  

Катедра „Библиотекознание, научна информация и културна политика“ – обявени 

5 редовни и 1 задочна; усвоена 1 редовна 

 

1. Стамена Цветанова Кавръкова - за редовен докторант по професионално 

направление 3.5.Обществени комуникации и информационни науки 

(Информационно-търсещи системи) с научен ръководител: проф. дфн Оля 

Борисова Харизанова. 

 

 


