
ЗАЧИСЛEНИ ДОКТОРАНТИ В РЕДОВНА И ЗАДОЧНА ФОРМА, ДЪРЖАВНА 

СУБСИДИЯ, ЗИМЕН ПРИЕМ (ДЕКЕМВРИ 2015г.) 

 

І. Професионално направление 2.3. Философия 

ВЕЛИСЛАВА ТОДОРОВА ТОДОРОВА  - за редовна докторантка по 2.3.Философия 

/Логика/ към катедра „Логика, етика и естетика“  с научен ръководител доц. дфн Евгени 

Латинов Латинов; 

ДИМИТЪР САВОВ САВОВ  - за редовен докторантка по 2.3.Философия /Логика и 

лингвистика/ към катедра „Логика, етика и естетика“  с научен ръководител доц. дфн 

Евгени Латинов Латинов; 

ГОРДЪН ЕЗЕКИЕЛ ДЖЕЙМС ФРИЙМАН - за  редовен докторант  по 2.3.Философия 

/Философия с преподаване на английски език/  към катедра „История на философията” 

с  научен ръководител проф.д-р Димитър Ангелов Денков; 

 

ЗОРАН КОЙЧИЧ-  за  редовен докторант  по 2.3.Философия /Философия с преподаване 

на английски език/ към катедра „Философия“  с научен ръководител проф.д.ф.н. Анета 

Георгиева Карагеоргиева; 

 

ЕМИЛ ДИМИТРОВ ВОЙНИКОВ  - за  редовен докторант  по 2.3.Философия 

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

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

 

НЕВЕЛИН ВЕСЕЛИНОВ ВУТЕВ -  за редовен докторант по професионално 

направление 2.3. Философия /Философска антропология/ към катедра „Философия“ с 

научен ръководител проф. д-р Райчо Вангелов Пожарлиев;  

ГАБРИЕЛА СТЕФАНОВА РУСИНОВА -  за редовна докторантка по професионално 

направление 2.3. Философия /Философия на историята/ към катедра „Философия“ с 

научен ръководител проф. д-р Райчо Вангелов Пожарлиев; 

ЗАХАРИ СЕВДАЛИНОВ ЗАХАРИЕВ -  за редовен докторант по професионално 

направление 2.3. Философия /Онтология/ към катедра „Философия“ с научен 

ръководител доц. д-р Веселин Христов Дафов; 

ГЕОРГИ АНАСТАСОВ ГЕРДЖИКОВ -  за редовен докторант по професионално 

направление 2.3. Философия /Въведение във философията/ към катедра „Философия“ с 

научен ръководител доц. д-р Здравко Василев Попов; 

ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ЯНКОВ -  за редовен докторант по професионално направление 

2.3. Философия /Въведение във философията/ към катедра „Философия“ с научен 

ръководител доц. д-р Здравко Василев Попов; 

 



АЛЕКС КРИСТИАНОВА КОСТОВА - за  редовна докторантка  по 2.3.Философия 

/Съвременна философия/  към катедра „История на философията” с  научен 

ръководител проф.д.ф.н. Александър Методиев Кънев; 

 

КАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА ПАРЗУЛОВА - за  редовна докторантка  по 2.3.Философия 

/Съвременна философия/  към катедра „История на философията” с  научен 

ръководител проф.д-р Димитър Ангелов Денков; 

 

ЯНА КИРИЛОВА СИМЕОНОВА - за  редовна докторантка  по 2.3.Философия 

/Източна философия/  към катедра „История на философията” с  научен ръководител 

проф.д-р Иван Илиев Камбуров; 

 

МАРКО КРОЗА - за  редовен докторант  по 2.3.Философия /Философия с преподаване 

на английски език/  към катедра „Философия” с научен ръководител проф.д.ф.н. 

Пламен Матеев Макариев на незаета бройка по 2.3. Философия /Екзистенциална 

диалектика/; 

МАРИЯ – СТАМАТИЯ АТАНАСИОС КАССУ - за редовна докторантка по 

2.3.Философия /Философия с преподаване на английски език/  към катедра 

„Философия“  с научен ръководител проф. д.ф.н. Сергей Стоилов Герджиков, на 

наусвоена бройка по 2.3. Философия /Приложна логика/; 

ЙОРДАНКА ХРИСТОВА ДИМИТРОВА -  за редовна докторантка по професионално 

направление 2.3.Философия /Философия с преподаване на английски език/  към катедра 

„Логика, етика и естетика“ с научен ръководител проф. д-р Александър Любенов 

Гънгов, не неусвоена бройка по 2.3. Философия /Логика в континенталната традиция/; 

РОСИЦА НИКОЛАЕВА ДИМИТРОВА -  за редовна докторантка по професионално 

направление 2.3. Философия /Въведение във философията/ към катедра „Философия“ с 

научен ръководител доц. д-р Здравко Василев Попов, на неусвоена бройка по 2.3. 

Философия /Феноменология/ 

 

Катедра „Реторика“  

АСЯ ТОНИК АЛЕКСИЕВА  за  редовна докторантка по 2.3 Философия (Невербална 

комуникация  в реториката) към катедра “Реторика” с научен ръководител  проф. дфн 

Величко Димитров Руменчев; 

МАКСИМ ЕМИЛОВ ТИХОЛОВ   за  редовен докторант  по 2.3 Философия 

(Политически език и реторика )  към катедра “Реторика”  с научен ръководител  проф. 

дфн Донка Иванова Александрова. 

СТОЯНКА ИВАНОВА БАЛОВА    за  редовна  докторантка  по 2.3 Философия 

(Политически език и реторика) към катедра “Реторика”  с научен ръководител: доц. д-р 

Виржиния Боянова Радева. 



ІІ. По професионално направление 3.2. Психология 

Специалност Психология – катедра „Обща, експериментална и генетична 

психология“ 

МАРИЯ МАРИУС ЧУБРИЕВА - за редовeн докторант по 3.2 Психология (Психология 

на здравето) с научен ръководител доц. д.пс.н. Соня Методиева Карабельова; 

АЛЕКСАНДРА ДИМИТРОВА ЩЕТИНСКА - за редовна докторантка по 3.2 

Психология (Културна и диференциална психология) с научен ръководител проф. 

д.пс.н. Ирина Любенова Зиновиева. 

ЖЕНЯ ЕМИЛОВА МИЛУШЕВА - за редовна докторантка по 3.2 Психология 

(Културна и диференциална психология) с научен ръководител проф. д.пс.н. Ирина 

Любенова Зиновиева; 

БИСЕРКА ПЕТКОВА ЗАРБОВА да бъде зачислена за редовна докторантка по 3.2 

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

Методиева Карабельова; 

АЛЕКСАНДЪР АНДОНОВ ГЕОРГИЕВ - за редовен докторант по 3.2 Психология 

(Психология на здравето) с научен ръководител доц. д-р Евдокия Кънчева Христова – 

Славчева; 

 

Специалност Психология – катедра „Социална, трудова и педагогическа 

психология“ 

НАДЕЖДА АСЕНОВА ГЬОНКОВА за редовна докторантура по 3.2. Психология 

Икономическа психология/ с научен ръководител  доц. д-р Анелия Петрова Спасова; 

СВЕТОСЛАВ БОРИСОВ КАРАБЕЛЬОВ за редовна докторантура по 3.2. Психология 

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

Илиева; 

ИЛИЯНА РУМЕНОВА КИРАДЖИЕВА за редовна докторантка по 3.2. Психология 

/Педагогическа психология/ с научен ръководител доц. д.пс.н. Йоана Димитрова 

Янкулова; 

КАЛОЯН КРАСИМИРОВ АТАНАСОВ за  редовна докторантка по 3.2. Психология 

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

 НЕВИНА КРАСИМИРОВА СТОЙЧЕВА за  редовен докторант по 3.2. Психология 

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

 



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

културата 

Специалност „Културология“  

ЛИЛЯНА БОЯНОВА ГРАМАТИКОВА  -  за редовна докторантка по професионално 

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

на културата. Културни пространства и културна памет на Балканите) към катедра 

“История и теория на културата“  с научен ръководител доц. д-р Георги Александров 

Вълчев; 

СИЛВЕНА НЕДЕЛЧЕВА БАЙРАКОВА - за редовна докторантка по професионално 

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

на културата. Българското читалище и съвременните политики за  култура) към 

катедра “История и теория на културата“  с научен ръководител доц. д-р Георги 

Александров Вълчев; 

МАРИАНА НИКОЛАЕВА ПРОДАНОВА - за редовна докторантура по професионално  

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

на културата. Културни инициативи и публични политики) към катедра “История и 

теория на културата” с научен ръководител доц. д-р Иван Димов Кабаков  

ПЛАМЕНА ПЛАМЕНОВА ЗАЯЧКА -  за редовна докторантура по професионално  

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

на културата. Теория и история на културата. Културни инициативи и публични 

политики) към катедра “История и теория на културата” с научен ръководител доц. д-р 

Иван Димов Кабаков; 

Специалност „Социология“ 

ГЕРГАНА НИКОЛАЕВА НЕНОВА  -  за задочна  докторантка  по професионално 

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

към катедра „Социология“   с научен ръководител доц. д.с.н. Таня Бойчева Чавдарова; 

 

СТОЯН ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ  - за редовен  докторант  по професионално 

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

към катедра Социология с научен ръководител доц. д-р Петя Любомирова Кабакчиева. 

 

ІV. Професионално направление 3.3. Политически науки 

Специалност „Политология“ 

ИЛИЯН ИВАНОВ АЛЕКСИЕВ  по професионално направление 3.3 Политически науки 

/Сравнителна политология/, редовна форма с научен ръководител  проф. д.п.н. Николай 

Йорданов Найденов; 



АТАНАС БОРИСЛАВОВ ЖДРЕБЕВ по професионално направление 3.3 Политически 

науки / Съвременна българска политика /, редовна форма с научен ръководител доц. д-р 

Татяна Иванов Буруджиева; 

ДАНИЕЛ СВЕТОСЛАВОВ ПЕТРОВ по професионално направление 3.3 Политически 

науки /Съвременна българска политика/, редовна форма с научен ръководител   доц. д-р 

Мария Андонова Пиргова. 

Специалност „Европеистика“ 

ДЕСИСЛАВА ВАСИЛЕВА АНТОНОВА - за редовен докторант по 3.3 Политически 

науки (Eвропеистика – Политологични изследвания на ЕС) към катедра 

“Европеистика” с  научен ръководител  проф. д-р Ингрид Симеонова Шикова; 

НАДЯ АСЕНОВА БИРЕЖАКЛИ -  за редовен докторант по 3.3 Политически науки 

(Eвропеистика – Политологични изследвания на ЕС – европейска идентчност) към 

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

 

 

Специалност „Публична администрация“ 

КРИСТИЯН ГЕОРГИЕВ ПАНОВ да бъде зачислен за задочен докторант  по  3.3. 

Политически науки (Публична администрация), с научен ръководител    проф. д.п.н. 

Тодор Александров Танев, катедра “Публична администрация”; 

МАРИЕЛА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА – за редовна докторантка по  3.3. Политически 

науки (Публична администрация), с научен ръководител    доц. д-р Татяна Трифонова 

Томова, катедра “Публична администрация”. 

 

V. Професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни 

науки 

Специалност БИН 

ЕВДОКИЯ КАМЕНОВА КУТЕВА – за задочна докторантка по професионално 

направление 3.5.Обществени комуникации и информационни науки (Книгознание, 

библиотекознание, библиография - специални библиотечни колекции) към катедра 

„Библиотекознание, научна информация и културна политика” с научен ръководител  

доц. д-р Милена Миланова Миланова; 

АНГЕЛА ФРАНСИС КОНЛАН – за редовен  докторант по професионално направление 

3.5.Обществени комуникации и информационни науки (Книгознание, 

библиотекознание, библиография - междусекторни ресурси: библиотеки, музеи, 



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

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

ПЕТЪР СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ -  за редовен докторант по  професионално 

направление 3.5.Обществени комуникации и информационни науки (Книгознание, 

библиотекознание, библиография – междусекторни ресурси: библиотеки- музеи – 

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

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

 

 

 


