РЕЗУЛТАТИ ОТ ВТОРАТА ПОКАНА ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ ПО
ПРОГРАМАТА НА ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО
ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

След проведен конкурс Комисията за подбор на кандидатите за отпускане на стипендии
по Програмата на финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство
класира следните кандидати:
1. гл. ас. д-р Светлана Йорданова Неделчева – Шуменски университет „Епископ
Константин Преславски”, Факултет по хуманитарни науки, катедра „Английска
филология”
2. Вержиния Христова Велкова – преподавател по английски език в Центъра за чужди
езици към Нов български университет – гр. София
3. ст. ас. Симона Христова Георгиева-Бали – Нов български университет – гр. София,
Институт за чуждоезикова специализация
4. Слава Димитрова Черпокова - Нов български университет, преподавател по английски
език във Факултет за базово образование
5. ст. ас. Милка Стефанова Хаджикотева - преподавател по английски език в Центъра за
чужди езици към Нов български университет – гр. София
6. доц. д-р Любима Димитрова Деспотова-Толева – Медицински университет – гр.
Пловдив, Факултет по обществено здраве
7. ст. ас. Ирина Петкова Казанджиева-Йорданова – Висше училище по застраховане и
финанси, гр. София
8. Добромира Господинова Хичева – старши преподавател по английски език,
Университет по архитектура, строителство и геодезия – гр. София, Департамент по
приложна лингвистика и физическа култура, направление „Чужди езици”
9. доц. д-р Боряна Георгиева Иванова - Пловдивски университет „Паисий
Хилендарски”, Педагогически факултет

10. гл. ас. д-р Николай Атанасов Попов – Югозападен университет „Неофит Рилски” –
гр. Благоевград, Правно-исторически факултет, катедра „Международно право и
международни отношения”
11. Йорданка Димитрова Николова – старши преподавател по английски език, Бургаски
свободен университет, катедра „Чужди езици”
12. доц. д-р Лина Георгиева Анастасова – Бургаски свободен университет, Център по
икономически и управленски науки
13. Тихомир Николов Стайков – Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Бургас,
счетоводител във финансов отдел на Научно-изследователския център
14. гл. ас. д-р Виолета Динкова Дириманова – Аграрен университет, гр. Пловдив,
Факултет по икономика, катедра „Мениджмънт и маркетинг”
15. доц. д-р Мария Димитрова Стойчева – Софийски университет „Св. Климент
Охридски”, Философски факултет
16. д-р Иво Стефанов Инджов – – Софийски университет „Св. Климент Охридски”,
Философски факултет
17. Веселина Георгиева Иванова – старши преподавател по английски език, Висше
строително училище „Любен Каравелов” – гр. София
18. ст. н. с. I степен дфн Иван Атанасов Младенов – Българска академия на науките,
Институт по литература
19. ст. н. с. II степен, дин Лиляна Видинова Симеонова – Българска академия на
науките, Институт по Балканистика
20. доц. д-р Александър Петков Петков - Русенски университет „Ангел Кънчев”,
Факултет „Бизнес и мениджмънт”
21. Маргарита Георгиева Станчева – старши преподавател по английски език в
Академия на МВР – гр. София
22. Вероника Иванова Георгиева – студент в образователно-квалификационна степен
„Бакалавър” по специалност „Икономика” в Университета за национално и световно
стопанство – гр. София
23. Сияна Илиянова Тимчева – студент в образователно-квалификационна степен
„Бакалавър” по специалност „Политически науки” в Университета за национално и
световно стопанство – гр. София
24. Яна Пламенова Василева – студент в образователно-квалификационна степен
„Бакалавър” по специалност „Скандинавистика” в Софийския университет „Св.
Климент Охридски”

25. Евгени Яшков Овчинников – студент в образователно-квалификационна степен
„Магистър” по специалност „Философия на английски език” в Софийския университет
„Св. Климент Охридски”
26. доц. д-р Георги Христов Георгиев – Шуменски университет „Епископ Константин
Преславски”, Факултет по математика и информатика
27. доц. Диана Георгиева Иванова – Медицински университет – гр. Варна, катедра по
биология, молекулна медицина и нутригеномика
28. ст. н. с. д-р Мариана Александрова Петкова – Селскостопанска академия, Институт
по животновъдни науки, Костинброд
29. доц. д-р Румен Костадинов Улучев - Висше транспортно училище „Тодор
Каблешков”, гр. София
30. доц. д-р Даниела Иванова Тупарова – Дурева - Югозападен университет „Неофит
Рилски”, катедра „Информатика”
31. гл. ас. Мима Христова Тодорова - Тракийски университет, Стара Загора, Аграрен
факултет
32. доц. д-р Цветелин Теодосиев Десев - Университет по хранителни технологии – гр.
Пловдив, катедра „Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарски
продукти”
33. Христо Димитров Панайотов - Университет „Проф. д-р Асен Златаров”- гр. Бургас,
лектор по информационни технологии
34. доц. д-р Христина Георгиева Янчева - Аграрен университет – гр. Пловдив, катедра
„Растениевъдство”
35. проф. Недю Иванов Попиванов - Софийски университет „Св. Климент Охридски”,
Факултет по математика и информатика
36. доц. д-р Радан Иванов Иванов - Висше строително училище „Любен Каравелов” –
гр. София, катедра „Механика”
37. ст. н. с. Александра Иванова Грънчарова - Българска академия на науките, Институт
по управление и системни изследвания
38. Антоанета Панкова Панова-Караджова - Българска академия на науките, секция
„Биоиндикация и екологичен риск”
39. ст. н. с. Светлана Милчева Момчилова - Българска академия на науките, Институт
по органична химия с център по фитохимия

40. н. с. Снежанка Петрова Костова - Българска академия на науките, Институт по
управление и системни изследвания
41. доц. д-р Йоана Емилова Русева - Русенски университет „Ангел Кънчев”, Факултет
„Елетротехника, електроника и автоматика”
42. гл. ас. Ирена Маринова Вълова - Русенски университет „Ангел Кънчев”, катедра
„Компютърни системи и технологии”
43. Мария Борисова Илиева – студент по специалност „Мениджмънт на туризма” в
Икономическия университет – гр. Варна
44. Марина Христова Станчева – студент по специалност „Международни икономически
отношения” в Икономическия университет – гр. Варна
45. Петър Георгиев Карагьозов – студент по специалност „Икономически и социални
науки в сферата на туризма” в Икономическия университет – гр. Варна
46. Мария Маринова Пенева – студент по специалност „Туризъм” в Икономическия
университет – гр. Варна
47. Васил Георгиев Паскалев – студент по специалност „Маркетинг” в Икономическия
университет – гр. Варна
48. Живко Добрев Петров – студент по специалност „Архитектура” в Университета по
архитектура, строителство и геодезия – гр. София
49. Ивелин Владиленов Матев – студент по специалност „Архитектура” в Университета
по архитектура, строителство и геодезия – гр. София
50. Йорданка Емилова Колева– студент по специалност „Архитектура” в Университета
по архитектура, строителство и геодезия – гр. София

