
НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ – СОФИЯ 

 

ФАКУЛТЕТ ЗА ИЗЯЩНИ ИЗКУСТВА 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 2 

  
Днес, 07.12.2022 г., ФС на ФИИ  се проведе  онлайн заседание  от 14.00 часа при 

следния дневен ред: 

1. Кадрови въпроси.  

2. Докторантски въпроси. 

3. Учебни въпроси. 

4. Разни. 

Присъстват: проф. Св. Бенчев, проф. В. Паунов, проф. Д.Минчева, проф. д-р 

Д.Христова, проф. д-р Здр. Василева, проф. д-р Й. Йотов, проф. д-р Кр. Борисова, 

проф. д-р Н. Младенов, проф. д.изк. П.Цанев, проф. д.изк. Св.Стефанов, доц. д-р 

Б.Доневска, доц. Д.Колибаров, доц. Н.Цачев, доц. д-р Р. Далкалъчева, доц. д-р Р. 

Панкова, доц. д-р Ст.Дечев, доц. Цв. Христов, ст. преп. В. Василев, ас. д-р 

В.Маринчевски, ас. д-р Л.Драганов, Г. Йонова, М.Венкова.  

Гости: доц. П.Добрев. 

Отсъстват: проф. Г.Янков /отпуск/, проф. Л.Каралеев /пенсионер/, ст.пр. 

Страхил Ненов, М.Даниел.   

Заседанието бе водено от  проф. Светозар Бенчев - Декан на ФИИ. Секретари 

– Зл.Боджова, Н. Илиева.  

Проф. Бенчев откри заседанието и даде думата на ръководителите на 

катедри  

По т. 1 от дневния ред: 

Катедра „Рисуване“ 

Проф. Д.Минчева запозна присъстващите с решението на катедрата 

часовете по „Перспектива“  водени от хон.преп. Александра Гогова да бъдат 

поети от гл.ас. д-р  Стоян Дечев, считано от летния семестър на 

настоящата уч. 2022/2023 год. 



ФС на ФИИ единодушно прие предложението на катедрата гл.ас. д-р Стоян 

Дечев да води часовете по „Перспектива“, считано от началото на летния 

семестър на настоящата уч. 2022/23 год. 

Катедрата кани хон.доц. Кирил Матеев по уч. дисциплина „Рисуване“ със 

студентите от спец. „Метал“, както следва: 1 курс – 2 ч. лекции, 2 курс – 3 ч. 

лекции, 3 курс – 3 ч. лекции и 4 курс – 3 часа лекции. Общо 11 часа лекции 

седмично, считано от началото на учебната 2022/23 година.  

ФС на ФИИ единодушно прие предложението на катедрата. 

 

Катедра „Психология на изкуството, художествено образование  и 

общообразователни дисциплини“ 

 Доц. Д-р Р.Панкова  представи предложение за хоноруван преподавател по 

френски език в НХА-Филиал Бургас.  Радостина Георгиева, както следва: 

1 ви курс - 2 часа седмично, с първо ниво на владеене и 2 часа с второ ниво. 

Общо 4 часа седмично, зимен и летен семестър.  

2-ри  курс - 2 часа седмично, с първо ниво на владеене и 2 часа с второ ниво.  

Общо 4 часа седмично, зимен и летен семестър. 

Общо с двата курса 8 часа седмично, зимен и летен семестър. 

ФС на ФИИ прие предложението на катедра „ПИХООД“. 

По т. 2 от дневния ред: 

Катедра „Живопис“ 

Проф. д-р Здр. Василева докладва взетите решения на катедрено заседание, 

както следва: 

1.Промяна на заглавието на дисертационният труд на Ивелина Георгиева - 

старо заглавие: „Емпатия срещу интелект: някои избрани примери от 

битието на живописта“ и ново заглавие: „Емпатия: милениалният мироглед в 

живописта на избрани автори от първите две десетилетия на 21 век“. Приет 

е и частично изменения на индивидуалния учебен план на докторанта. 

ФС на ФИИ прие промяната на заглавието на дисертационния труд  на 

Ивелина Георгиева и представения индивидуален учебен план. 

2. Промяна на заглавието на дисертационният труд на Величко Раклеов, 

старо заглавие: „Образът на жената-майка в някои образци на българската 

живопис от Освобождението до наши дни“ и ново заглавие: „Образът на 



майката в творчеството на седем български художници: Иван Мърквичка, 

Елена Карамихайлова, Никола Маринов, Владимир Димитров- Майстора, Иван 

Милев, Васил Стоилов и Иван Ненов“.  

ФС на ФИИ прие промяната на заглавието на дисертационния труд  на 

Величко Раклеов. 

3. Катедрата е разгледала и приела годишните отчети на докторантката 

Гергана Николова и научен ръководител проф. Б.Бояджиев. 

ФС на ФИИ прие представените отчети. 

4. Катедрата е разгледала и приела годишните отчети на докторанта Драго 

Дочев и научен ръководител проф. Св.Бенчев. 

ФС на ФИИ прие представените отчети. 

5.Катедрата е разгледала и одобрила молбата на докторант Диана 

Костелянчик - Жекова /Заявление до Ректора от дата 19.11.2022 /, за 

продължаване на докторантура, след двугодишно прекъсване по майчинство. 

ФС на ФИИ прие предложението на катедрата. 

7. След подадено заявление до Ректора от 24.10.2022, на 26.10.2022 на 

заседание на катедрата се провела вътрешна защита на докторантката в 

задочна форма Елена Георгиева. Темата на дисертационния труд е 

„Сецесионът в творчеството на Иван Милев и Густав Климт. Сравнителен 

анализ.“, с научен ръководител проф. д-р Красимира Коева. След направени 

положителни изказвания и коментари за текста на докторант Е. Георгиева, 

катедрата единодушно е гласувала отчисляване с право на защита. 

ФС на ФИИ единодушно реши да бъде отчислена с право на защита задочен 

докторант Елена Георгиева, с научен ръководител проф. д-р Кр.Коева. 

8. На същото заседание катедрата е предложила и научно жури  за 

докторант Елена Георгиева, в състав: 

Вътрешни членове: 

1. доц. д-р Бойка Доневска 

2. проф.Божидар Бояджиев 



Резерва - доц. д-р Мария Андиркова 

Външни членове: 

1. проф. д-р Галина Лардева-Минкова - АМТИ 

2. д.н. проф. Антоанета Анчева   

3. доц. д-р Калина Христова - НБУ 

Резерва - проф. д-р Марин Добрев 

ФС на ФИИ прие състава на предложеното научно жури.  

7. Докторантът в редовна форма на обучение Деян Янев е подал заявления до 

Ректора/ от дата 21.10.2022/ за шестмесечно удължаване на 

докторантурата си, с цел да допише, прецизира и редактира текста. Тема на 

докторантурата: „Психологически илюзии и заблуди, като средство на 

живописта през първите две декади на двадесет и първи век“. Научен 

ръководител проф. д.изк. Петер Цанев. 

ФС на ФИИ разрешава да бъде удължен срока на докторантурата на Деян Янев 

с 6/шест/ месеца, считано от 06.11.2022 г. 

8. Докторантът в редовна форма на обучение Драго Дочев също е подал 

заявление до Ректора с молба да бъде удължен с шест месеца крайният срок на 

докторантурата му, на тема: „Гротеската в живописта.  Изследване на 

различни примери, категоризиращи и сравняващи развитието на гротеската в 

немския експресионизъм“. Научен ръководител проф. Светозар Бенчев. 

 ФС на ФИИ разрешава да бъде удължен срока на докторантурата на Драго 

Дочев с 6/шест/ месеца, считано от 06.11.2022 г. 

Катедра „Стенопис“ 

Доц. П.Добрев представи решение на катедрата за удължаване срока на 

обучение на редовния докторант Никола Грозданов с шест месеца. Научен 

ръководител проф. д-р Николай Драчев. 

ФС на ФИИ разрешава да бъде удължен срока на докторантурата на Никола 

Грозданов с 6/шест/ месеца, считано от 06.11.2022 г. 

 



Катедра „Скулптура“ 

Доц. Цв.Христов представи решенията на катедрата: 

1.Проведена е вътрешна защита на докторантката Елена Яневска и катедрата 

предлага да бъде отчислена с право на защита. Тема на дисертацията: „Лавата 

като материал в световната скулптура и присъствието и като тема през 

последните 20 години.”, с научен ръководител доц. Цветослав Христов 

ФС на ФИИ единодушно реши  редовната докторантка Елена Яневска да бъде 

отчислена с право на защита. 

2. Представени са отчетите на редовния докторант Георги Георгиев и 

неговият научен ръководител доц. Цветослав Христов 

Представените отчети бяха приети от ФС на ФИИ. 

3. Представени са отчети на докторанта в самостоятелна форма на 

обучение ас. Стефан Иванов си научния му ръководител доц. Цветослав 

Христов. 

Представените отчети бяха приети от ФС на ФИИ. 

Катедра „Графика“ 

Проф. д-р Д.Христова запозна ФС с решенията приети на катедрено 

заседание: 

1. Докторанта втора година Светослав Босаков, с научен ръсоводител проф. 

д-р Й.Йотов прави корекция в заглавието на докторантския си труд: от  

„Пространствени конструкции на базата на взаимодействие на различни 

перспективни системи“ се променя на: „Проявления на архитектурата в 

пространствените конструкции, базирани на различни перспективни 

системи“. Подзаглавие: „Изследване върху произведения от европейската 

графика в периода XVIII – XX век“. 

ФС на ФИИ прие предложението  на катедрата. 

2. Промяна в индивидуалния план на докторанта  Светослав Босаков за 

четвъртата избираема дисциплина от предишния план, която се налага от 

закриването на курса „Балканско православно изкуство“. Новият актуализиран 



курс по „История на българското изкуство“ се води от гл. ас. д-р Сузана 

Карамфилова. 

ФС на ФИИ прие предложената актуализация на индивидуалния план на 

докторанта Светослав Босаков. 

3.Постъпила е молба от докторантката Дарена Георгиева за удължаване на 

срока на обучение с 6 месеца поради включване на нови материали в 

дисертацията, считано от 06.11.2022 г. 

ФС на ФИИ  реши да бъде удължен срока на докторантурата на Дарена 

Георгиева, с научен ръководител проф. д-р Й.Йотов, с 6/шест/месеца, считано 

от 06.11.2022 г. 

4.Представени са отчетите на докторантката Дарена Георгиева и научния й 

ръководител проф. д-р Йохан Йотов. 

ФС на ФИИ прие представените отчети. 

5.Представени са отчетите на докторантката Зоран Мише  и научния му 

ръководител доц. д-р Васил Колев 

ФС на ФИИ прие представените отчети. 

6.Представени са отчетите на докторантката Павел Лефтеров  и научния 

му ръководител проф. д-р Десислава Христова. 

ФС на ФИИ прие представените отчети. 

Катедра „Книга, илюстрация и печатна графика“ 

Проф. Виктор Паунов представи решенията на катедрата: 

1.Представение са отчетите на редовната докторантка Дора Иванова и 

научния й ръководител доц. д-р Регина Далкалъчева. 

ФС на ФИИ прие представените отчети. 

2. Представени са отчетите на докторантката в самостоятелна форма на 

обучение ас. Бояна Павлова и научния й ръководител доц. д-р Илия Груев. 

ФС на ФИИ прие представените отчети. 



Катедра „Плакат и визуална комуникация“ 

Проф. д-р Кр.Борисова представи взетите решения от  катедреното им 

заседание: 

1.Състав на научно жури за докторант Жаклина Жекова: 

Вътрешни НХА: 

проф. д-р Николай Младенов 

доц. д-р Мария Андиркова 

резерва: проф. Георги Янков 

Външни: 

доц. д-р Красимира Друмева (8.2. Изобразително изкуство, ВТУ, В. Търново) 

доц. д-р Александър Гьошев (8.2. Изобразително изкуство,АМТИИ, Пловдив) 

доц. д-р Живка Христова Бушева (8.1. Теория на изкуствата) 

резерва: доц. д-р Иво Попов (8.2. Изобразително изкуство, НБУ, София) 

ФС на ФИИ прие състава на научното жури. 

2.Състав на научно жури за докторант Кристина Костова: 

Вътрешни НХА: 

проф. д-р Кристина Борисова 

проф. Виктор Паунов 

резерва: проф. Георги Янков 

Външни: 

доц. д-р Екатерина Тодорова (7.4. Обществено здраве, НБУ, София)  

доц. д-р Васил Загоров (3.5. Обществени комуникации и информационни 

науки, УНиБИТ, София) 

доц. д-р Иво Попов (8.2. Изобразително изкуство, НБУ, София) 

резерва:  

доц. д-р Ралица Мирчева (8.2. Изобразително изкуство, НБУ, София) 

 

Забележка: доц. д-р Екатерина Тодорова е водещ специалист по проблемите на 

дислексията и е консултант на докторант Кристина Костова по 

разискваните от нея проблеми, поради което Катедрата прецени за 

необходимо нейното становище/рецензия във връзка с настоящия 

докторантски труд. Доц. д-р Васил Загоров, като специалист по обществени 

комуникации и информационни науки, би могъл да изрази становище по 



дисертационния труд на Кристина Костова с оглед връзките на засегнатата 

от нея проблематика в план-дисонанс спрямо обществените нужди на 

съвременните реалии у нас. 

ФС на ФИИ прие състава на научното жури.. 

3.Представени са отчетите на редовния докторант Ивайло Тодоров и научен 

ръководител проф. д-р Кристина Борисова. 

ФС на ФИИ прие представените отчети. 

4.Представени са отчетите на редовния докторант Емилио Бората и 

научния му ръководител проф. Георги Янков. 

ФС на ФИИ прие представените отчети. 

5.Представени са отчетите на редовния докторант Тома Гълов и научния му 

ръководител доц. д-р Стоян Дечев. 

ФС на ФИИ прие представените отчети. 

6. Представени са отчетите на редовния докторант Мартин Сейчев и 

научния му ръководител доц. д-р Ненко Атанасов. 

ФС на ФИИ прие представените отчети. 

Катедра „Изкуствознание“ 

Доц. д-р Б.Доневска представи взетите решения от заседание на катедрата: 

1.Постъпила е молба от редовната докторантка Мирослава Стоянова за 

удължаване срока на докторантурата с 6/шест/ месеца, считано от 

06.11.2022 г.  

 ФС на ФИИ разрешава да бъде удължен срока на докторантурата на 

Мирослава Стоянова с 6/шест/ месеца, считано от 06.11.2022 г. 

2. Постъпила е молба от редовната докторантка Надежда Павлова за 

удължаване срока на докторантурата с 6/шест/ месеца, считано от 

06.11.2022 г. 

ФС на ФИИ разрешава да бъде удължен срока на докторантурата на Надежда 

Павлова с 6/шест/ месеца, считано от 06.11.2022 г. 



3. Постъпила е молба от редовната докторантка Гергана Мудова за 

удължаване срока на докторантурата с 6/шест/ месеца, считано от 

06.11.2022 г. 

ФС на ФИИ разрешава да бъде удължен срока на докторантурата на Гергана 

Мудова с 6/шест/ месеца, считано от 06.11.2022 г. 

4.Предсатавени отчети на докторанта Гергана Мудова и научен 

ръководител проф. д.изк. Свилен Стефанов. 

ФС на ФИИ прие представените отчети. 

5.Представин отчети на докторанта Антони Райжеков и научен 

ръководител доц. д-р Венелин Шурелов. 

ФС на ФИИ прие представените отчети. 

6.Катедрата предлага да бъде отчислен с право на защита редовния 

докторант Антони Райжеков, с научен ръководител доц. д-р Венелин 

Шурелов. 

ФС на ФИИ единодушно реши  редовната докторантка Антони Райжеков да 

бъде отчислен с право на защита. 

7.Представени са отчетите на редовния докторант Атанас Чонгаров и 

научния му ръководител проф. д.изк. Свилен Стефанов. 

ФС на ФИИ прие представените отчети. 

8.Представени са отчетите на редовния докторант Иво Райков с научен 

ръководител доц. д-р Бойка Доневска. 

ФС на ФИИ прие представените отчети. 

9.Представени са отчетите на редовната докторантка Карина Попова с 

научен ръководител доц. д-р Иван Кюранов. 

ФС на ФИИ прие представените отчети. 

10.Представени са отчетите на редовната докторантка Изабела Манолова с 

научен ръководител  доц. д-р Иван Кюранов. 

ФС на ФИИ прие представените отчети. 



11.Катедрата е взела решение да отчисли без право на защита следните 

докторанти:  

- Весела Генева с научен ръководител доц. д-р Бойка Доневска 

ФС на ФИИ отчислява без право на защита  докторантката Весела Генева. 

- Наталия Алексиева с научен ръководител проф. д.изк. Свилен Стефанов 

ФС на ФИИ отчислява без право на защита  докторантката Наталия 

Алексиева. 

- Огняна Вакавлиева с научен ръководител доц. д-р Бойка Доневска. 

ФС на ФИИ отчислява без право на защита  докторантите Огняна Вакавлиева. 

Гореизброените докторанти не са представили никакви разработки по 

темата на дисертационните си трудове след изтичане срока на 

докторантурите. 

ФС на ФИИ отчислява без право на защита  докторантите Весела Генева, 

Наталия Алексиева и Огняна Вакавлиева. 

Катедра „Психология на изкуството, художествено образование  и 

общообразователни дисциплини“ 

 Доц. Д-р Р.Панкова  представи решенията на катедрата: 

1.Успешно е минала вътрешна защита редовната докторантка Дина Стоева, 

тема:  „ Новата наративна картина: метамодернизъм в живописта.“ , с 

научен ръководител  проф. д.изк. Петер Цанев. Катедрата предлага да бъде 

отчислена с право на защита. 

ФС на ФИИ отчислява с право на защита редовната докторантка Дина 

Стоева, тема:  „ Новата наративна картина: метамодернизъм в 

живописта.“,  с научен ръководител  проф. д.изк. Петер Цанев. 

2. Катедрата е определила за публичната защита на докторантката Дина 

Стоева следното научно жури: 

Вътрешни: 

- проф.д.изк. Свилен Стефанов 

- проф.д.ф.н  Правда Спасова - 2.3 Философия 



- доц.д-р Венелин Шурелов - резерва 

Външни: 

- проф.д-р Анна Цоловска СУ 

- доц.д-р Боян Манчев - 2.3 Философия СУ 

- проф. д-р Галина Лардева - АМТИ 

- проф. д-р Любомир Караджов- резерва 

ФС на ФИИ прие състава на предложеното научно жури. 

3. Катедрата е определила състав на научното жури за публична защита на 

докторантката Василка Цанева, както следва: 

Вътрешни: 

- проф. Божидар Бояджиев 

- проф. Кирил Божков 

- доц. д-р Татяна Стоичкова - резерва                             

Външни: 

- проф. Анна Цоловска (СУ Св. Климент Охридски) 

- проф. Красимир Русев (ВТУ Св.Св. Кирил и Методий) 

- Бисера Вълева-Георгиева (СУ Св. Климент Охридски) 

- доц. д-р Калина Христова (НБУ) - резерва  

ФС на ФИИ прие състава на предложеното научно жури. 

4.Представени са отчетите на редовния докторант Илия Бояров с  научен 

ръководител доц. д-р Румяна Панкова. 

ФС на ФИИ прие представените отчети. 

5. Представени са отчетите на редовната докторантка Йоанна Рангелова с  

научен ръководител доц. д-р Румяна Панкова. 

ФС на ФИИ прие представените отчети. 

6. Представени са отчетите на редовната докторантка Симона Костадинова 

с  научен ръководител доц. д-р Румяна Панкова. 

ФС на ФИИ прие представените отчети. 

7.Представени са отчетите на редовната докторантка Христина Маринска  

с  научен ръководител проф. д.изк. Петер Цанев 



ФС на ФИИ прие представените отчети. 

8. Представени са отчетите на редовната докторантка Ясна Иванова  с  

научен ръководител проф. д.изк. Петер Цанев 

ФС на ФИИ прие представените отчети. 

По т. 3 от дневния ред: 

Катедра „Живопис“ 

Проф. д-р Здр.Василева  представи приетия на катедрено заседание 

индивидуален учебен план  на Светла Симеонова, студентка в приравнителна 

година  о.к.с. „магистър“.  

ФС на ФИИ прие единодушно представения индивидуален учебен план на 

Светла Симеонова. 

Катедра „Плакат и визуална комуникация“ 

Проф. д-р Кр.Борисова докладва  приетия план за допълнителни учебни часове 

по дисциплини за о.к.с. „бакалавър“ на студентката Юлиана Барон /Украйна, 

Одеса/, МП “Визуална комуникация“./Плана е приложен към протокола/. 

ФС на ФИИ прие плана за допълнителните учебни часове на Юлиана Барон.  

Катедра „Изкуствознание“ 

Доц. д-р Б.Доневска предложи частична промяна в учебния план на 

докторантската програма на НХА за учебната 2022/23 г., като часовете по 

„История и съвременни проблеми на визуалните изкуства“ (4 часа седмично), 

водени от проф.д.изк. Свилен Стефанов се прехвърлят от зимен в летен 

семестър.  

Причината за промяната  са организационни проблеми с включването в 

курсовете на извънредно приетите (за попълване на свободни докторантски 

бройки) докторанти и сравнително късното  уточняване на тяхната 

програма през настоящия семестър.  

След проведено единодушно явно гласуване ФС на ФИИ прие предложението за 

частична промяна в учебния план на докторантите. 

По т. 4 от дневния ред: 

Проф. Д.Минчева запозна присъстващите с докладната, която е подала до 

Ректора на НХА по повод странната ситуация получила се при изготвянето  

на справката за заетостта на преподавателите и помоли за подкрепата на 

ФС на ФИИ пред АС на НХА. 



Проф. Св.Бенчев подкрепя с ясното съзнание, ако една специалност реши да 

прави промени никой не може да я спира, но има фундаментални ценности, 

които трябва да бъдат опазени. 

Доц. д-р Р.Далкалъчева е имала възможността да се запознае с възникналата 

ситуация. Отклоняването на учебния процес от учебните програми и 

планове, които са акредитирани, може би е породено от незнание. 

Проф. Д.Минчева в разговор със  зав.катедра „Мода“ се установило, че те 

съкращават  времето за обучение по уч. дисциплина „Рисуване“ от 3 години на 

една  за студентите в София.  Ас. Емануела Ковач преподава по уч. дисциплина 

„Рисуване“ на студентите от същата специалност във Филиал – Бургас по  

учебния план, който е  тригодишен курс на обучение. Това се е практикувало 

от години.  Колегата Гергинов сега е доцент в спец. „Мода“  и не е ли редно по 

„Рисуване“ да е друг преподавател. 

Другият проблем е в катедра „Керамика“, където намаляват часовете в 

програмата сега. Счита, че такива промени трябва да са съобразени законово. 

Проф. Св. Бенчев смята, че е колегиална позиция на ФС да подкрепи една 

катедра от ФИИ. Предлага да се гласува докладната записка от катедра 

„Рисуване“. 

Проф. Здр.Василева да се представи едно писмено становище от всички 

катедри, защото все пак е нарушение. 

Проф. В.Паунов предложи ФС да гласува решение, с което специалностите, 

които искат да правят промени да се направи в законовия ред. До тогава да 

спазват програмите, както са досега. 

Доц. д-р Б.Доневска подкрепя проф. В.Паунов. Колегите са нарушили 

статуквото.  След като бъдат приети промените, тогава да приемат 

студенти по новия учебен план. Да се спазва Правилника за дейността на НХА 

и разпоредбите на ЗВО.  

В същата докладна записка проф. Д.Минчева е засегнала и проблема възникнал с 

моделите, които изключително трудно се намират. Предпоставки за това 

положение е ниското заплащане, несериозността на някои от моделите и   

отговорника на модели, който да търси  подходящи модели. Предлага и по-

високо заплащане на моделите. 

След проведеното явно гласуване ФС на ФИИ единодушно изказва своята 

подкрепа към докладната записка до Ректора от проф. Десислава Минчева. 



Деканът на ФИИ предложи за попълване квотата на ФИИ в Етичната комисия 

на НХА, следните преподаватели: гл.ас. д-р Капка Кънева и ас. Стефан Иванов. 

След проведеното гласуване ФС на ФИИ единодушно предлага  гл.ас. д-р Капка 

Кънева и  ас. Стефан Иванов за членове в Етичната комисия на НХА от 

квотата на ФИИ. 

С изчерпване на дневния ред  деканът закри заседанието в 15.50  часа. 

 

СЕКРЕТАР:      ДЕКАН: 

/Златка Боджова/      /проф. Светозар Бенчев/ 


