
 ФАКУЛТЕТ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО 

СПИСЪК 

на приетите студенти в магистърски програми  

от учебната 2020/2021 г. 

 

първи прием – юли 2020 г. 
 

Специалност Изящни изкуства – графика, 

редовно обучение, за кандидати, които са бакалаври или магистри  

от специалности, различни от ИИ-графика или „Педагогика на обучението по 

изобразително изкуство“ с изборна дисциплина „Графика“ 

държавна поръчка, 3 семестъра 

(2 семестъра държавна поръчка, 1 семестър платено обучение) 

 

№ Име, презиме, фамилия БАЛ 

1. Мартина Юриева Жила 5,81 

 

 

 

 

 

 

 

Специалност Изящни изкуства – 3D дизайн и триизмерна графика, 

редовно обучение, за кандидати, които са бакалаври или магистри  

в същото професионално направление,  

държавна поръчка, 2 семестъра 

 

№ Име, презиме, фамилия БАЛ 

1. Гергана Аноилова Паскалева 5,91 
 

Специалност Изящни изкуства – 3D дизайн и триизмерна графика, 

редовно обучение, за кандидати, които са бакалаври или магистри  

в същото професионално направление,  

платено обучение, 2 семестъра 

 

№ Име, презиме, фамилия БАЛ 

1.  Анелия Живкова Димитрова 5,72 
 

Специалност Изящни изкуства – графичен дизайн и визуални комуникации, 

редовно обучение, за кандидати, които са бакалаври или магистри  

в същото професионално направление,  

държавна поръчка, 2 семестъра 

 

№ Име, презиме, фамилия БАЛ 

1. Доротея Веселинова Стефанова 5,94 

2. Никола Георгиев Чобанов 5,84 

  

 

 

 



Специалност Изящни изкуства – пространствен дизайн, 

редовно обучение, за кандидати, които са бакалаври или магистри  

в същото професионално направление,  

държавна поръчка, 2 семестъра 

 

№ Име, презиме, фамилия БАЛ 

1. Ели Дамянова Иванова 5,95 
 

Специалност Изящни изкуства – стенопис, 

редовно обучение, за кандидати, които са бакалаври или магистри  

в същото професионално направление,  

държавна поръчка, 2 семестъра 

 

№ Име, презиме, фамилия БАЛ 

1. Дияна Николова Чергиланова 5,91 
2. Елпида Лазаро Лайлакиду 5,87 
3. Елена Христова Караиванова 5,86 

 

Специалност Изящни изкуства – живопис, 

редовно обучение, за кандидати, които са бакалаври или магистри  

в същото професионално направление,  

платено обучение, 2 семестъра 

 

№ Име, презиме, фамилия БАЛ 

1. Карина Георгиева Влаева 5,59 

 

Специалност Педагогика на обучението по изобразително изкуство, 

редовно обучение, за кандидати, които са бакалаври или магистри  

в същото професионално направление,  

държавна поръчка, 2 семестъра 

 

№ Име, презиме, фамилия БАЛ 

1. Христина Евгениева Георгиева 5,93 

2.  Полина Николаева Ковачева 5,77 

3. Кристияна Планимирова Стоянова 5,76 

4. Камелия Георгиева Рахнева 5,61 

 

Специалност Арттерапия, 

редовно обучение, за кандидати, които са бакалаври или магистри  

в друго професионално направление,  

платено обучение, 3 семестъра 

 

№ Име, презиме, фамилия БАЛ 

1. Теменужка Чавдарова Лалова 5,67 

2. Зорница Георгиева Няголова 5,63 

 


