
 
 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 

 

 

СПИСЪК 

   

на приетите студенти в магистърски програми  

за учебната 2020/2021 г. 
 

 

четвърти прием – м. октомври 2020 г. 
 

 

Специалност Английски език и чуждоезиково обучение в средното училище, 

задочно обучение, за кандидати, които са бакалавър или магистър 

от друго професионално направление, платено обучение, 4 семестъра 

 

№ Име, презиме, фамилия БАЛ 

1.  Гергана Христова Ненчева-Талева 16,61 

2.  Кристина Василева Вълчева 14,87 

3.  Стела Георгиева Кутова 13,89 

4.  Блага Сашева Стефанова 12,75 

5.  Боряна Николаева Атанасова 12,70 

 

 

Специалност Българският език като втори език (преподаване на български език в 

чуждоезикова среда и сред малцинствени общности), 

задочно обучение, за кандидати, които са бакалавър или магистър 

от същото професионално направление, платено обучение, 2 семестъра 

 

№ Име, презиме, фамилия БАЛ 

1. Грета Димитрова Новакова 11,68 

 

 

Специалност Английска филология. Лингвистика и превод,  

задочно обучение, за кандидати, които са бакалавър или магистър 

от други професионални направления, платено обучение, 2 семестъра 

 

№ Име, презиме, фамилия БАЛ 

1. Грациела Пламенова Георгиева 15,25 

2. Виктория Дамянова Друмева 15,13 

 

Специалност Англицистика. Език, култура, литература,  

задочно обучение, за кандидати, които са бакалавър или магистър 

в същото професионално направление, платено обучение, 2 семестъра 

 

№ Име, презиме, фамилия БАЛ 

1. Кристина Василева Обретенова 14,39 



 
 

 

 

 

Специалност Медии и пиар комуникация, 

задочно обучение, за кандидати, които са бакалавър или магистър   

в друго професионално направление, платено обучение, 2 семестъра 

 

№ Име, презиме, фамилия БАЛ 

1. Георги Иванов Георгиев 13,34 

 

Специалност Немски език и чуждоезиково обучение в средното училище, 

задочно обучение, за кандидати, които са бакалавър или магистър 

от друго професионално направление, платено обучение, 4 семестъра 

 

№ Име, презиме, фамилия БАЛ 

1 Бояна Анатолиева Цветкова 14,41 

 

 

Специалност Педагогика на обучението по български език и литература,  

задочно обучение, за кандидати, които са бакалавър или магистър 

от друго професионално направление, платено обучение, 4 семестъра 

 

№ Име, презиме, фамилия БАЛ 

1.  Цвета Димова Виткова 17,91 

2.  Албена Начева Костова 17,09 

3.  Анелия Петрова Смуглева 14,48 

4.  Николинка Иванова Тодорова 14,43 

5.  
Марияна Веселинова Сиракова-

Пенкова 
14,09 

6.  Николина Димитрова Велчева 15,72 

7.  Дана Георгиева Стойнова 13,53 

8.  Мария Койчева Водева 12,73 

 

Специалност Литература и култура, 

задочно обучение, за кандидати, които са бакалавър или магистър 

от друго професионално направление, платено обучение, 2 семестъра 

 

№ Име, презиме, фамилия БАЛ 

1. Даниела Душкова Павлова 17,44 

 

 
 

Специалност Психология на езиковата комуникация, 

задочно обучение, за кандидати, които са бакалавър или магистър 

от друго професионално направление, платено обучение, 2 семестъра 

 

№ Име, презиме, фамилия БАЛ 

1. Ралица Сталинова Друмева 17,40 



 
 

 

 

 

Специалност Библиотечно-информационни дейности. Комуникационен и 

библиотечен мениджмънт, 

задочно обучение, за кандидати, които са бакалавър или магистър 

от друго професионално направление, платено обучение, 2 семестъра 

 

№ Име, презиме, фамилия БАЛ 

1 Албена Димитрова Щаракова 17,55 

 

 

 

Специалност Транслатология с два чужди езика 

 (немски език и втори чужд език) 

задочно обучение, за кандидати, които са бакалавър или магистър 

в същото професионално направление, платено обучение, 3 семестъра 

 

№ Име, презиме, фамилия БАЛ 

1. Станимира Тошкова Стоянова 17,00 

 
 

Специалност Транслатология със славянски или балкански език 

 (новогръцки език) 

редовно обучение, за кандидати, които са бакалавър или магистър 

в друго професионално направление, платено обучение, 4 семестъра 

 

№ Име, презиме, фамилия БАЛ 

1. Стела Илиева Митинкова 13,98 

 

 
 

 
 


