
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ЗАЧИСЛЯВАНЕ НА ДОКТОРАНТИ 

 

І. По професионално направление 2.3. Философия 

Специалност „Философия“  

 

ДАНИ КЪНЧЕВ КОТЕВ – за редовен докторант по професионално направление 2.3. 

Философия (Въведение във философията) към катедра „Философия“ с научен 

ръководител доц. д-р Здравко Василев Попов 

 

БИЛЯНА ЙОРДАНОВА ПОПОВА – за редовен докторант по професионално 

направление 2.3. Философия (Философия с преподаване на английски език) към 

катедра „История на философията“ с научен ръководител доц. д-р Тодор Петков 

Тодоров 

 

ЯН МАРИ МИХАЕЛ АНДРЕ ДЕ ХЕУС – за редовен докторант по професионално 

направление 2.3. Философия (Философия с преподаване на английски език) към 

катедра „Философия“ с научен ръководител проф. д.ф.н. Мария Иванова Димитрова 

 

ИЛОНА ИВОВА ВЪЧЕВА – за редовен докторант 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 

 

НИКИФОР СТЕФАНОВ АВРАМОВ – за редовен докторант по професионално 

направление 2.3. Философия (Философия на Новото време – ХVІІ-ХVІІІ век) към 

катедра „История на философията с научен ръководител проф. д.ф.н. Стилиян Йотов 

Йотов 

 

Катедра Реторика 

 

СТАНУЛ ГРОЗДАНОВ ГРОЗЕВ – за редовен докторант по професионално 

направление 2.3. Философия (Теория на аргументацията) към катедра „Реторика“ с 

научен ръководител проф. д.ф.н. Донка Иванова Александрова 

 

РОСЕН ЕМИЛОВ БЪЧВАРОВ – ЕГН 7709285047, за редовен докторант по 

професионално направление 2.3. Философия (Невербална комуникация в реториката) ) 

към катедра „Реторика“ с научен ръководител проф. д.ф.н. Величко Димитров 

Руменчев 

 

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

културата 

Специалност „Социология“  

ДЕНИЦА БОЖИЛОВА СТОИЛОВА – за редовен докторант по професионално 

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

Икономическа социология) към катедра „Социология“ с научен ръководител доц. д-р 

Благовест Атанасов Георгиев 

 

 

 

 

 



ІІІ. По професионално направление 3.2. Психология 

Катедра „Социална, трудова и педагогическа психология“  

 

ЕВЕЛИНА МИХАЙЛОВА ПРОДАНОВА –за редовен докторант по професионално 

направление 3.2. Психология (Организационна психология) към катедра „Социална, 

трудова и педагогическа психология“ с научен ръководител проф. д.пс.н. Снежана 

Евлогиева Илиева 

 

СЮЗАН СЕЙФЕТИНОВА МЕХМЕДОВА – за редовен докторант по професионално 

направление 3.2. Психология (Организационна психология) към катедра „Социална, 

трудова и педагогическа психология“ с научен ръководител проф. д.пс.н. Снежана 

Евлогиева Илиева 

 

МАРИЯ МИЛКОВА МИНКОВА – за редовен докторант по професионално 

направление 3.2. Психология (Трудова психология) ) към катедра „Социална, трудова и 

педагогическа психология“ с научен ръководител проф. д.пс.н. Снежана Евлогиева 

Илиева 

 

 

ІV. По професионално направление 3.3. Политически науки  

 

Катедра „Публична администрация“ 

 

ЛИЛИЯ ИВАНОВА ЕЛЕНКОВА – за редовен докторант по професионално 

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

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

 

ТАНЯ РАЛЧЕВА ИВАНЧЕВА –   за задочен докторант по професионално направление 

3.3. Политически науки (Публична администрация) към катедра Публична 

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

 

ПАВЕЛ ИВАНОВ ИВАНОВ – за задочен докторант по професионално направление 

3.3. Политически науки (Публична администрация) към катедра Публична 

администрация с научен ръководител доц. д-р Красен Стефанов Станчев 

 

Катедра „Политология“ 

 

ДИМИТЪР АЛЕКСАНДРОВ МИТЕВ –  за редовен докторант по професионално 

направление 3.3. Политически науки (Съвременна българска политика) към катедра 

„Политология“ с научен ръководител проф. д-р Александър Трифонов Томов 

 

Катедра „Европеистика“ 

 

АНДОН ГЕОРГИЕВ ТАШУКОВ – за редовен докторант по професионално 

направление 3.3. Политически науки „Европеистика – Право на ЕС) към катедра 

„Европеистика“ с научен ръководител доц. д-р Юлия Иванова Захариева 

 

 

 



V. По професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни 

науки  

Катедра „БИНКП“ 

 

РОСЕН КРАСИМИРОВ СТЕФАНОВ – за редовен докторант по професионално 

направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Теория на 

научната информация – информационно обслужване) към катедра „БИНКП“ с научен 

ръководител доц. д-р Елица Иванова Лозанова - Белчева 


