
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ЗАЧИСЛЯВАНЕ НА ДОКТОРАНТИ 

Държавна поръчка 

І. Професионално направление 2.3. Философия 

Специалност Философия 

СТАВРОС ПАНАЙОТУ – за редовен докторант по професионално направление 2.3. 

Философия /Философия с преподаване на английски език/ с научен ръководител  проф. 

д.ф.н. Мария Иванова Димитрова към катедра „Философия“; 

 

ПЬОТР ВАЛДЕМАР ПИЕТРЖАК – за редовен докторант по професионално 

направление 2.3. Философия /Философия с преподаване на английски език/ с научен 

ръководител доц. д-р Веселин Христов Дафов към катедра „Философия“; 

 

ГАЛИНА СТОЯНОВА РАЙКОВА – за редовна докторантка по професионално 

направление 2.3. Философия /Философия с преподаване на английски език/ с научен 

ръководител  проф. д.ф.н. Мария Иванова Димитрова към катедра „Философия“; 

 

ЕВАНГЕЛОС КУМПАРУДИС - за редовен докторант по професионално направление 

2.3. Философия /Философия с преподаване на английски език/ с научен ръководител 

проф. д-р Александър Любенов Гънгов към катедра „Логика, етика и естетика“; 

 

ФРАНЧЕСКО ТРУПИЯ – за редовен докторант по професионално направление 2.3. 

Философия /Философия с преподаване на английски език/ с научен ръководител  проф. 

д.ф.н. Пламен Матеев Макариев към катедра „Философия“; 

 

КИРИАКОС ЙОСИФ ВЕЛОПУЛОС – за задочен докторант по професионално 

направление 2.3. Философия /Философия с преподаване на английски език/ с научен 

ръководител доц. д-р Веселин Христов Дафов към катедра „Философия“; 

 

ИВАН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ –  за редовен докторант по професионално направление 

2.3. Философия /Философия на правото/ към катедра „Философия“ с научен ръководител 

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

АНГЕЛ ГЕНАДИЕВ ИВАНОВ – за редовен докторант по професионално направление 

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

ръководител доц. д-р Иван Георгиев Колев; 

ЮЛИАН ЛАМБОВ ГЕОРГИЕВ – за редовен докторант по професионално направление 

2.3. Философия /Философия на изкуството/ към катедра „Философия“ с научен 

ръководител доц. д-р Иван Георгиев Колев; 

 

МАДЛЕН ГРИГОРИЕВА АНГЕЛОВА – за  редовна докторантка  по професионално 

направление 2.3.Философия /Българска философия/  към катедра „История на 

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



 

МАРИЯ СТОЙКОВА ТИМЧЕВА – за  редовна докторантка  по професионално 

направление 2.3.Философия /Нова философия – 19 век/  към катедра „История на 

философията” с  научен ръководител проф.д-р Харалампи Георгиев Паницидис; 

 

БИСТРА МИНКОВА ГОСПОДИНОВА – за  редовна докторантка  по професионално 

направление 2.3.Философия /Философия на Средновековието и Ренесанса/  към катедра 

„История на философията” с  научен ръководител проф.д.ф.н. Олег Георгиев Георгиев; 

 

На неусвоени бройки: 

 

ЕЛИЦА ВЛАДИМИРОВА КАЛДРЪМОВА –  за  редовна докторантка  по 

професионално направление 2.3.Философия /Философия на Средновековието и 

Ренесанса/  към катедра „Философия” с научен ръководител проф.д.ф.н. Цочо Христов 

Бояджиев на незаета бройка по 2.3. Философия /Антична философия/; 

 

Катедра „Реторика“  

ГЕОРГИ ПЕТРОВ МЕРДЖАНОВ-  за  редовен докторант по професионално 

направление 2.3 Философия (История на реториката) към катедра “Реторика” с научен 

ръководител  доц. д-р Герасим Иванов Петрински; 

ДЕНИЦА ЙОРДАНОВА МЕДАРСКА –  за  редовна докторантка  по професионално 

направление 2.3 Философия (Аргументация на политическите послания в предизборните 

кампании и след изборите)  към катедра “Реторика”  с научен ръководител  проф. дфн 

Донка Иванова Александрова. 

 

ІІ. По професионално направление 3.2. Психология 

Специалност Психология – катедра „Обща, експериментална и генетична 

психология“, 

ВЕЛИНА НАДАРОВА ХРИСТОВА – за редовна докторантка по професионално 

направление 3.2 Психология (Обща психология. Психологическо измерване и оценяване 

- Психодиагностика) с научен ръководител доц. д-р Емилия Борисова Алексиева; 

ПАУЛИНА ЦВЕТАНОВА ЦВЕТКОВА – за задочна докторантка по професионално 

направление 3.2 Психология (Обща психология. Психологическо измерване и оценяване 

- Психодиагностика) с научен ръководител доц. д-р Емилия Борисова Алексиева. 

ЕВГЕНИЯ ИЛКОВА ЙОРДАНОВА - ХРИСТОВА – за редовна докторантка по 

професионално направление 3.2 Психология (Културна и диференциална психология с 

обучение на български език) с научен ръководител проф. д.пс.н. Ирина Любенова 

Зиновиева; 



РОЗАЛИНА ЕВГЕНИЕВА ГЕНЕВА – за редовна докторантка по професионално 

направление 3.2 Психология (Психология на здравето) с научен ръководител проф. 

д.пс.н. Соня Методиева Карабельова; 

МАРИЯ ВАСИЛЕВА ДОБРЕВА – за редовна докторантка по професионално 

направление 3.2 Психология (Психология на здравето) с научен ръководител проф. 

д.пс.н. Соня Методиева Карабельова. 

 

Специалност Психология – катедра „Социална, трудова и педагогическа 

психология“ 

РОСИЦА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА –  за редовна докторантка по професионално 

направление 3.2. Психология /Консултативна психология/ с научен ръководител  доц. 

д.пс.н. Теодора Стойчева Стоева; 

МАРТИН ВАЛЕНТИНОВ КОЛЕВ - за редовен докторант по професионално 

направление 3.2. Психология /Клинична психология/ с научен ръководител  доц. д-р 

Павлина Петкова Петкова; 

ВЕСЕЛИН ЯНКОВ ВЕСЕЛИНОВ – за задочен докторант по професионално 

направление 3.2. Психология /Клинична психология/ с научен ръководител доц. д-р 

Румяна Крумова – Пешева; 

ДЕСИСЛАВА ПЛАМЕНОВА ПЕТРОВА -  за редовна докторантка по професионално 

направление 3.2. Психология /Педагогическа психология/ с научен ръководител  проф. 

д.пс.н. Йоана Димитрова Янкулова; 

На неусвоена бройка: 

РУМЕН АНАТОЛИЕВ ДИМИТРОВ – за  редовен докторант по професионално 

направление 3.2. Психология /Клинична психология/ с научен ръководител доц. д-р 

Румяна Крумова – Пешева на неусвоена бройка по 2.3. Психология /Организационна 

психология/. 

  

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

културата 

Специалност „Културология“  

РОСИЦА РАНГЕЛОВА БОЛГУРОВА  -  за редовна докторантка по професионално 

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

Културна антропология) към катедра “История и теория на културата“  с научен 

ръководител проф. д.с.н. Ивайло Стефанов Дичев; 



ВЛАДИСЛАВ ВЕСКОВ ПЕТКОВ –  за редовен докторант по професионално 

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

Културна антропология) към катедра “История и теория на културата“  с научен 

ръководител проф. д.с.н. Ивайло Стефанов Дичев; 

ПАУЛА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА –  за редовна докторантка по професионално  

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

Смислово конституиране и феноменологична културология) към катедра “История и 

теория на културата” с научен ръководител проф. д.ф.н. Димитър Йорданов Гинев; 

АНГЕЛИНА КОНСТАНТИНОВА ЧИПЕВА –  за редовна докторантка по 

професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата 

(Културология. История на средновековната българска култура, ХІ - ХV век) към 

катедра “История и теория на културата“  с научен ръководител доц. д.н. Цветелин 

Йорданов Степанов; 

МИЛЕНА ПЕТКОВА КОЛЕВА - ЗВЪНЧАРОВА –  за редовна докторантка по 

професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата 

(Културология. Валидиране на знания и умения в областта на културата) към катедра 

“История и теория на културата“  с научен ръководител доц. д.н. Иван Димов Кабаков; 

КРАСИМИРА СЪБЕВА КАНЕВА –  за редовна докторантка по професионално 

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

История на българската култура - ХХ век) към катедра “История и теория на културата“  

с научен ръководител доц. д.н. Иван Еленков Еленков. 

На неусвоена бройка: 

ЧАВДАР ВАЛЕНТИНОВ ДИМИТРОВ – за редовен докторант по професионално  

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

Смислово конституиране и феноменологична културология) към катедра “История и 

теория на културата” с научен ръководител проф. д.ф.н. Димитър Йорданов Гинев, на 

неусвоената бройка по Социология, антропология и науки за културата (Културология. 

Ренесанс, Реформация и Барок). 

ИЛИЯНА МАРИНОВА ЧОЕВСКА –  за редовна докторантка по професионално 

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

Валидиране на знания и умения в областта на културата) към катедра “История и 

теория на културата“  с научен ръководител доц. д.н. Иван Димов Кабаков, на неусвоена 

бройка по Социология, антропология и науки за културата (Културология. История на 

жените и половете) 

 

Специалност „Социология“ 

НИНА РОЗИНОВА ДЕНИСОВА  - за редовна докторантка  по професионално 

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



към катедра „Социология“   с научен ръководител доц. д-р Калоян Валентинов 

Харалампиев. 

 

ІV. Професионално направление 3.3. Политически науки 

Специалност „Политология“ 

ИВАН-ПЕТЪР ЖИВКОВ ЙОВЧЕВ – за редовен докторант по професионално 

направление 3.3 Политически науки /Сравнителна политология/ към катедра 

„Политология“ с научен ръководител  доц. д-р Румяна Петрова Коларова; 

ДАНИЕЛ МИХАЙЛОВ НЕДЕЛЧЕВ – за редовен докторант по професионално 

направление 3.3 Политически науки / Съвременна българска политика / към катедра 

„Политология“ с научен ръководител  доц. д-р Татяна Иванов Буруджиева; 

ЕМИЛ КРАСИМИРОВ МАРКОВ  - за редовен докторант по професионално 

направление 3.3 Политически науки /Съвременна българска политика / към катедра 

„Политология“  с научен ръководител доц. д-р Мария Андонова Пиргова. 

Специалност „Европеистика“,  

ЕМИЛИЯ ГЕОРГИЕВА МАРИНЧЕВА – за редовна докторантка по професионално 

направление 3.3. Политически науки (Eвропеистика – Икономически изследвания на ЕС) 

към катедра “Европеистика” с  научен ръководител  доц. д.п.н. Калоян Димитров 

Симеонов; 

ГЕРГАНА АНТОНОВА ТОШЕВА – за редовна докторантка по професионално 

направление 3.3. Политически науки (Eвропеистика – История на европейската 

интеграция – източно разширяване на ЕС) към катедра “Европеистика”  с  научен 

ръководител  доц. д-р  Мирела Велкова Велева – Ефтимова. 

 

Специалност „Публична администрация“ 

ПЛАМЕНА ТОНЕВА ИВАНОВА – за редовна докторантка  по  професионално 

направление 3.3. Политически науки (Публична администрация)  към катедра “Публична 

администрация” с научен ръководител   доц. д-р Татяна Трифонова Томова;  

ТИХОМИРА АЛЕКСАНДРОВА КОСТОВА – за редовна докторантка  по 

професионално направление 3.3. Политически науки (Публична администрация) към 

катедра “Публична администрация” с научен ръководител   доц. д-р Милена Христова 

Стефанова; 

ЕЛЕНА СТЕФАНОВА ИВАНОВА – за задочна докторантка  по  професионално 

направление 3.3. Политически науки (Публична администрация) към катедра “Публична 

администрация” с научен ръководител   доц. д-р Албена Георгиева Танева;  



ДИАНА АНГЕЛОВА ДОНЧЕВА – за задочна докторантка  по  професионално 

направление 3.3. Политически науки (Публична администрация)  към катедра “Публична 

администрация” с научен ръководител   проф. д.п.н. Тодор Александров Танев;  

 

V. Професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни 

науки 

Специалност Библиотечно-информационни науки  

НИКОЛА СТЕФАНОВ НИКОЛОВ – 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.ф.н. Оля Борисова Харизанова; 

ВЯРА КИРИЛОВА БЕЛЕВА –  за редовна  докторантка 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;   

ИВА СТОЯНОВА СТОЯНОВА – за редовна докторантка 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;  

НАДЯ ДИМИТРОВА КАРАЧОДЖУКОВА – за редовна докторантка по  професионално 

направление 3.5.Обществени комуникации и информационни науки (Книгознание, 

библиотекознание,библиография - обработка на информационни ресурси) към катедра 

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

доц. д-р Милена Миланова Миланова;  

ГЕОРГИ МЕТОДИЕВ ПЕТРОВ – за редовен докторант по  професионално направление 

3.5.Обществени комуникации и информационни науки (Книгознание, библиотекознание, 

библиография - дигитализация на културното наследство) към катедра 

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

доц. д-р Цветанка Христова Панчева;  

АСЕН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ – за редовен докторант 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 проф. д.ф.н. Боряна 

Владимирова Христова.  

 


