
 

П Р О Т О К О Л 

№ 3 
 

Днес, 11.01.2023 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. 

5.  

Присъстват: проф. В. Паунов, проф. Г.Янков 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.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, М.Даниел.  

Гости: доц. П.Добрев. 

 

Отсъстват: проф. Св. Бенчев - в командировка, проф. Л.Каралеев /пенсионер/, 

доц. д-р Б.Доневска – в командировка, ст.пр. Страхил Ненов.   

Заседанието бе водено от  доц. д-р Регина Далкалъчева-  Зам.-Декан на ФИИ. 

Секретари – Зл.Боджова, Н. Илиева.  

 

Доц. д-р Регина Далкалъчева откри заседанието и даде думата на 

ръководителите на катедри  

По т. 1 от дневния ред: 

Катедра „Стенопис“ 

Доц. П.Добрев докладва, че катедра „Стенопис“ кани за втори семестър, хон. 

ас. д-р Аксиния Пейчева по учебната дисциплина „Живопис“ в 3-ти курс ОКС 

Бакалавър  със 7 часа лекции седмично и по учебната дисциплина „Стенопис“ в 3-

ти курс ОКС Бакалавър с 3 часа лекции седмично. Общо 150 часа семестриално. 

ФС на ФИИ прие единодушно предложението на катедрата.  

Катедра „Графика“ 

Проф. д-р Христова представи предложение на катедрата дисциплината 

„Спец курс“  от летния семестър на уч. 2022/23 г., в която да се изучава  

„печат с ризограф“. Ризографът се намира в галерия КООП, която стартира 

инициатива за популяризиране на ризографския печат и създаване на печатен 

център на територията на галерията, който да се използва от студенти, 

колеги и ученици на преференциални цени и условия. Колегите от катедрата 

бяха запознати с технологичните детайли и възможности на ризографския 

печат, който набира все по-голяма популярност сред графичните среди в 

Европа като евтина алтернатива на ситопечата и чрез който се 

отпечатват оригинални графики и авторски книги. 

Представени са портфолио с произведения, отпечатани с тази технология, 

както и биографиите, портфолиата и препоръките на Яна Абрашева и 

Денислав Големанов, които ще работят с ризографа и ще запознаят 

студентите със спецификите на цветоотделянето и създаването на цветни 

изображения по този метод.  



Това налага някои промени в хоноруваните преподаватели в катедрата за 

летния семестър. Яна Абрашева и Денислав Големанов ще водят „Спец курса“, 

който се провежда във II-ри бакалавърски курс, с 2 уч. ч. седмично, 30 ч. на 

семестър, летен семестър, съответно всеки от тях с по 1 уч. ч. седмично, 15 

ч. на семестър, за летния семестър. 

ФС на ФИИ прие с болшинство предложението на катедрата.  

Редовният докторант Павел Лефтеров, който водеше часовете по Спец курс 

през зимния семестър, сега ще води уч. дисциплина по „Дигитално 

проектиране на графично произведение“ в IV курс бакалаври в София и Бургас, 

зимен и летен семестър по 2 часа седмично, 30 ч. на семестър. Тази 

дисциплина през зимния семестър е била водена от проф. д-р Десислава 

Христова-Тошева. 

Катедра „Изкуствознание“ 

Проф. д.изк. Св.Стефанов докладва  следните предложения на катедрата: 

1.Покана за хоноруван преподавател в МП "Фотография" доц.д-р  Димитър 

Добревски  по  уч. дисциплина "Композиция на фотографското изображение", с 

4 часа лекции седмично, Общо  - 60 часа зимен семестър. На същият да бъде 

изплатен хонорар, считано от началото на учебната 2022/23 година. 

Поканата се налага поради прекратяване на редовния трудов договор на доц. 

Добревски и преминаването му от редовен в хоноруван преподавател. 

ФС на ФИИ прие единодушно предложението на катедрата. 

2.Хон.доц. д-р Марияна Витанова по „Писане на научен текст“ /1-ва избираема 

дисциплина/ - 45 часа, зимен семестър – 2 курс, и 45 часа летен семестър, 1 

курс в програмата о.н.с. „доктор. Общо 90 часа годишно. 

ФС на ФИИ прие единодушно предложението на катедрата. 

По т. 2 от дневния ред: 

Катедра „Живопис“ 

Проф. д-р Здр. Василева докладва решение на катедрата, с което   

докторантът в редовна форма Драго Дочев на тема: „Гротеската в 

живописта. Изследване на различни примери, категоризиращи и сравняващи 

развитието на гротеската в немския експресионизъм“ ,  с научен ръководител 

проф. Светозар Бенчев,  се  отчислява без право на защита. На предишното 

заседание на ФС е гласувано удължаване на срока на докторантурата, но това 

не се приема, поради изключителното закъснение и минаването на законовите 

срокове. 

ФС на ФИИ прие единодушно отчислява без право на защита редовният 

докторант Драго Дочев. 

Катедра „Стенопис“ 

доц. д-р Добрев информира ФС за установено по сигнал на УМО документално 

несъответствие. Искането за удължаване срока на докторантурата на Никола 

Грозданов е одобрено от катедрата (протокол №85 от 11.10.2022) и от 

факултетния съвет, каквото е и желанието на докторанта. В неговото 

заявление до Ректора, обаче, е допусната грешка и вместо удължаване, е 

написано прекъсване. За да се отстрани формалното несъответствие, Никола 

Грозданов е подал ново заявление до Ректора, в което  декларира  своето 

желание за удължаване, като поднася своите извинения за допуснатата грешка.  

След разискване на причините, довели до объркването, катедрата 

препотвърждава своето решение, като одобри  удължаването на срока на 

неговата докторантура с шест месеца. 



ФС на ФИИ прегласува единодушно удължаването на срока на докторантурата 

на Николай Грозданов с шест месеца, считано от 18.10.2022 г. 

Катедра „Скулптура“ 

Доц. Цв. Христов представи отчетите на редовните докторанти и техните 

научни ръководители, както следва: 

1.Александър Александров с научен ръководител доц. д-р Валентин Господинов. 

ФС на ФИИ прие единодушно представените отчети. 

2.Рафаил Георгиев с научен ръководител доц. Цветослав Христов. 

ФС на ФИИ прие единодушно представените отчети. 

Катедра „Изкуствознание“ 

Проф. д.изк. Св.Стефанов докладва  предложението на катедрата за 

отчисляване без право на защита на редовният докторант Антон Терзиев, 

поради  изтичане на докторантурата още през 2021 г. и неположени изпити, 

съгласно учебния план. 

ФС на ФИИ прие единодушно отчислява без право на защита редовният 

докторант Антон Терзиев. 

Проф. Д.Минчева сподели проблем с ас. Рада Пилюшка, чийто трудов договор 

приключва на 8.2.2023  г. Още не е завършила докторантурата си и не би ли 

могло да се удължи срока на договора й с една година. 

Проф. В.Паунов съобщи, че подобен проблем има и в тяхната катедра с ас. 

Бояна Павлова, но тя е подала молба за вътрешна защита. Договорът й също е 

до края на м. февруари 2023 г. и моли, да се проведе заседание на ФС в началото 

на м. февруари. 

Доц. д-р Р.Далкалъчева предложи  да се направят необходимите проучвания  в 

УМО и тогава да се постави въпроса на ФС. 

По т. 3 от дневния ред: 

Доц.д-р Р. Далкалъчева  представи съгласувания график на дипломните защити. 

По т. 4 от дневния ред: 

Проф. д-р Н.Младенов напомни, че ръководителите на катедри трябва да 

представят бройките за прием на  студенти и докторанти за следващата 

учебна 2023/2024 год. 

Заседанието бе закрито в 15.50 часа. 

 

СЕКРЕТАР:      ЗАМ.-ДЕКАН: 

 /Златка Боджова/     /доц.д-р Регина Длкалъчева/ 


