
НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ – СОФИЯ 

ФАКУЛТЕТ ЗА ИЗЯЩНИ ИЗКУСТВА 

Препис! 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 1 

  

Днес, 09.09.2020 г., ФС на ФИИ проведе  заседание  от 13.00 часа при следния дневен ред: 

1. Кадрови въпроси. 

2. Учебни въпроси. 

3. Разни. 

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

Д. Христова, проф. д-р Кр. Борисова, проф. д-р Н. Младенов, проф. д.изк. П. Цанев, проф. 

д.изк. Св. Стефанов, проф. Ст. Памукчиев, доц. д-р Б. Доневска, доц. д-р Й. Йотов, доц. д-р 

Р. Панкова, доц. Цв. Христов, ст. пр. Стр. Ненов, ас. Л.Драганов,  А. Лазарков, М. 

Миладинова,  

Гости: проф. д-р Кирил Божков, доц. П. Добрев. 

Отсъстват:  проф. Б. Бояджиев – отпуск, проф. Л. Каралеев – отпуск, доц. Д. Колибаров – сл. 

ангажиран, доц. д-р  Здр. Василева – отпуск, доц. д-р Р. Далкалъчева – отпуск, ас. В. Колев, 

М. Вацова, М. Стоева. 

Заседанието бе водено от проф. Светозар Бенчев – декан на ФИИ. Секретар – Зл. Боджова.  

По т. 1 от дневния ред: 

Проф. Бенчев откри заседанието и обяви една минута мълчание за поклон пред паметта 

на починалите наши колеги проф. Веселин Димчев и проф. Красимир Джидров, след което 

даде думата на ръководителите на катедри да докладват взетите решения: 

Катедра „Рисуване“ 

Проф. Десислава Минчева информира, че поради отказа на проф. Стоян Домусчиев да 

води часове през новата учебна година, неговите лекции ще бъдат поети от гл. ас. д-р 

Атанас Атанасов. 

От катедра „Рисуване“, в Бургас ще преподава проф. Светозар Бенчев. 



ФС прие направените предложения.   

Катедра „Живопис“ 

проф. д-р Кирил Божков докладва взетите решения от катедрата. 

Представи и списък на хоноруваните преподаватели, които ще преподават във филиала – 

Бургас  

ФС прие направените предложения. 

Катедра „Стенопис“ 

доц. Пенчо Добрев докладва взетите решения на катедрата за покана хонорувани 

преподаватели. 

ФС прие направените предложения. 

Катедра „Скулптура“ 

Доц. Цв. Христов докладва решенията на катедрата за покана на хонорувани 

преподаватели. 

ФС прие направените предложения. 

Катедра „Скулптура“  предлага за учебната 2020-2021 година да бъде поканен и назначен 

на половин щат проф. Христо Харалампиев в о.к.с.”бакалавър”  по дисциплината 

„Скулптура” - „Основи на обучение по скулптура. Творчески процес” – 2 курс – 9 часа 

лекции (8 часа) и упражнения (1 час) на седмица, 135 часа на семестър, 270 ч. годишно. 

ФС предлага да бъде назначен на ½ щат проф. Христо Харалампиев в катедра „Скулптура“. 

Катедра „Графика“  

Проф. д-р Д. Христова докладва хоноруваните преподаватели за филиала в Бургас 

ФС прие направените предложения. 

Катедра „Книга, илюстрация, печатна графика“ 

Проф. В. Паунов докладва решенията на катедрата за удължаване на трудовия договор на 

доц. Николай Алексиев с 1 година, във връзка с промените в ЗВО от февруари 2020 г. 

(Параграф 11 от Преходните и заключителните разпоредби). 

ФС предлага на АС да бъде удължен трудовия договор на доц. Николай Алексиев с 1 

година, във връзка с промените в ЗВО от февруари 2020 г. 

Проф. В. Паунов представи на ФС списъка на преподавателите от катедрата, които ще 

водят лекции във филиала на НХА в Бургас. 

ФС прие направените предложения. 

Катедра „Плакат и визуална комуникация“ 



Проф. д-р Кр. Борисова докладва решението на катедрата за покана на хон. преподаватели. 

и покана на хонорувани преподаватели във Филиал Бургас.: 

ФС прие направените предложения от катедра „Плакат и визуална комуникация“. 

Катедра „Изкуствознание“ 

Доц. д-р Б. Доневска докладва решение на катедрата за преподаватели във 

филиала на НХА в гр. Бургас.  

ФС прие направените предложения. 

Доц. д-р  Доневска информира, че поради пенсионирането на проф. д-р Бисерка Пенкова 

ще се наложи промяна в списъка на хоноруваните преподаватели, което ще докладва на 

следващия ФС.  

Доц. д-р Румяна Панкова докладва взетите решения на катедрата. 

Катедра „Психология на изкуството, художествено образование и общообразователни 

дисциплини“ 

1. Предложение за хон. преподаватели – Филиал Бургас. 

ФС прие направените предложения. 

2. Покана за хонорувани преподаватели в подготвителното отделение по 

български език за чужденци.  

ФС прие направените предложения. 

Покана за гост-преподавател по психология на личността: проф. д.ф.н Владимир 

Никитин в летния семестър х 30 ч в НХА – СОФИЯ и  х 30 ч летен семестър в НХА – 

Филиал Бургас.   

ФС прие направеното предложение при условие, че финансовите средства ще 

бъдат осигурени от катедрата от фонд „Развитие“. 

 

По т. 2 от дневния ред: 

Катедра „Живопис“ 

Проф. д-р К.Божков докладва решение на катедрата за частична промяна в учебния план 

на специалността, а именно изпита по „Изпълнение в материал на стенописни техники“ в 3 

курс, водена от ас. Любомил Драганов да бъде преместен и проведен през изпитната 

сесия на зимен семестър на уч. 2020/2021 г. Това се налага поради дистанционното 

обучение през последния учебен семестър. 



ФС прие предложението. 

Катедра „Стенопис“ 

Доц. П. Добрев докладва, че катедрата единодушно е решила да прехвърли изпита за 

втори курс „Стенопис“ по учебната дисциплина „Изпълнение в материал“ поради 

непредвидените обстоятелства, свързани с пандемията, за зимната сесия на 2020/21 

ФС прие предложението. 

Катедра „Скулптура“ 

Доц. Цв. Христов информира, че на следващото заседание на ФС ще докладва решението 

на катедрата за докторанта Антон Панчев Данаилов с научен ръководител доц. д-р 

Валентин Господинов. Датата на приключване е била 01.06.2020 г., но няма информация 

до къде е стигнал  до този момент. 

Катедра „Плакат и визуална комуникация“ 

Проф. д-р Кр. Борисова представи решение на катедрата за частична промяна в учебния 

план за специалността във филиала в Бургас, а именно по  дисциплината „Екранна 

графика“ 1 час зимен семестър (2020/2021) се премества в летен семестър (2020/2021). 

ФС прие направеното предложение. 

По т. 3 от дневния ред: 

Проф. Бенчев информира присъстващите, че на 28.09. 2020 ще се проведе среща с 

членовете на Настоятелството на НХА. Изпълнен е с оптимизъм за съвместната им работа. 

Един от приоритети в следващите срещи е приоритетите на НХА и с какво могат да 

помогнат. Тези, които не са представили своите предложения да помислят върху 

възможността за развитие на катедрите и НХА, могат да направят това, което ще помогне 

на Ръководството да ги включи в общата визия  за развитие на академията. 

Заседанието завърши в 15:00 часа. 

 

СЕКРЕТАР:       ДЕКАН НА ФИИ: 

/Зл. Боджова/       /проф. Св. Бенчев/ 

 


