
 
 

 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 

 

 

СПИСЪК 

   

на приетите студенти в магистърски програми  

за учебната 2018/2019 г. 

 

втори прием – м. септември 2018 г. 
 

 

Специалност Език на медиите и рекламата. 

Подготовка и редактиране на текстове, 
редовно обучение за кандидати, които са бакалаври или магистри 

                      в други професионални направления, държавна поръчка, 2 семестъра 

 

№ Име, презиме, фамилия БАЛ 

1. Петър Димитров Петров 10,90 

 

Специалност Литература и култура, 
редовно обучение за кандидати, които са бакалаври или магистри 

в същото професионално направление, държавна поръчка, 2 семестъра 

 
№ Име, презиме, фамилия БАЛ 

1. Дарин Бисеров Цанев 8,43 

 

Специалност Английска филология. Лингвистика и превод,  

редовно обучение за кандидати, които са бакалаври или магистри 

в същото професионално направление, държавна поръчка, 2 семестъра 

 

 

№ Име, презиме, фамилия БАЛ 

1. Моника Пламенова Стефанова 8,06 

 

Специалност Английска филология. Лингвистика и превод,  

задочно обучение за кандидати, които са бакалаври или магистри 

в същото професионално направление, държавна поръчка, 2 семестъра 

 

№ Име, презиме, фамилия БАЛ 

1. Ивелин Стефанов Байчев 7,47 

 

Специалност Английска филология. Лингвистика и превод,  

задочно обучение за кандидати, които са бакалаври или магистри 

в други професионални направления, платено обучение, 2 семестъра 

 

 

№ Име, презиме, фамилия БАЛ 

1. Станислав Недков Стоянов 9,64 

 

 

 

 



 
 

 

Специалност Англицистика. Език, култура, литература, 

редовно обучение за кандидати, които са бакалаври или магистри 

в същото професионално направление, държавна поръчка, 2 семестъра 

 

№ Име, презиме, фамилия БАЛ 

1. Дебора Даниелова Димова 10,59 

 

 

Специалност Медии и пиар комуникация, 

редовно обучение за кандидати, които са бакалаври или магистри 

                      в други професионални направления, платено обучение, 2 семестъра 

 

№ Име, презиме, фамилия БАЛ 

1. Георги Венциславов Милтенов 11,12 

 

Специалност Медии и пиар комуникация, 

задочно обучение за кандидати, които са бакалаври или магистри 

                      в други професионални направления, платено обучение, 2 семестъра 

 

 

№ Име, презиме, фамилия БАЛ 

1. Христина Йорданова Стефанова 9,06 

2. Виктор Станчев Станев 8,19 

 

Специалност Педагогика на обучението по български език и литература,  

задочно обучение за кандидати, които са бакалаври или магистри 

                      в други професионални направления, платено обучение, 4 семестъра 

 

№ Име, презиме, фамилия БАЛ 

1. Светлана Николова Янакиева 11,94 

2. Пламена Руменова Павлова 11,44 

3. Кирил Димов Димов 9,18 

4. Галя Иванова Георгиева 9,16 

 

 


