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НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ – СОФИЯ 

ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА 

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 3 

 

 

      Днес 19.05.2020 г., ФС на ФПИ проведе онлайн заседание от 11.00 часа при следния дневен 

ред: 

1. Докторантски въпроси; 

2. Кадрови въпроси; 

3. Покана на хонорувани преподаватели за учебната 2020/2021г.; 

4. Гласуване на членове на ФКК; 

5. Разни. 

ПРИСЪСТВАХА: проф. д-р Арсен Минков, проф. Велислав Минеков, проф. Греди Асса, проф. 

Майа Богданова, проф. Петър Бонев, доц. д-р Величка Минкова, доц. д-р Вержиния Маркарова, 

доц. д-р Димитър Добревски, доц. Емил Бачийски, доц. д-р Магдалена Серафимова,  доц. д-р 

Мариела Гемишева, доц. Мирослав Богданов, доц. д-р Яна Костадинова доц. д-р Момчил 

Мирчев, доц. Роберт Цанев, доц. Станко Войков, доц. Стефан Белишки,  доц. д-р  Татяна 

Стоичкова,  ас. Венцислав Шишков, ст.преп. д-р Теодор Лихов, ст.преп Росен Тошев, студент 

Иванина Иванова, Дарена Донева. 

ОТСЪСТВАХА: студент Станислава Филипова, Анастасия Михайлова. 

ГОСТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО: гл. ас. д-р Красен Троански, доц. Марина Райчинова, доц. Мартин 

Петков. 

Заседанието бе водено от декана на факултета доц. Мирослав Богданов. Секретари Т. Рафаилова, 

М. Иванова. 

Доц. Богданов запозна членовете на ФС с дневния ред на заседанието. Членовете на ФС 

единодушно приеха така предложения дневния ред. 

 

По т. 1 от дневния ред:  

 

     Деканът на ФПИ откри заседанието и даде думата на ръководителите катедри да докладват 

решенията на катедрите. 

 

            Катедра „Керамика и Дизайн на порцелан и стъкло“ 

 

ФС на ФПИ единодушно прие да бъде дадена отсрочка до следващия Факултетен съвет, 

катедрата да докладва становището си относно продължението на обучението на 

докторантката Мария Славкова, с научен ръководител проф. Ивана Енева. 
 

ФС на ФПИ единодушно прие промяната в заглавието на тема на дисертацията на 

докторантката Гергана Мутафчиева от „Дизайн на осветителни тела от фина керамика“ 

на „Съвременни тенденции и развитие на осветителните обекти в сферата на силикатния 

дизайн“. 

 

 ФС на ФПИ единодушно прие да бъде дадена отсрочка до следващия Факултетен съвет 

докладва становището относно продължението на обучението на докторанта Мариан 

Стоянов, с научен ръководител д-р Васил Харизанов.  
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   Катедра „Сценография“ 

 

  ФС на ФПИ единодушно прие промяната в заглавието на темата на докторантката 

Невена Георгиева от „Развитие на идеите за визуален театър в периода между края на 

20-ти и началото на 21-ви век“ на „Отражението на идеи и тенденции от модернизма 

върху европейския визуален театър в началото на XXI-ви век“. 
 

 ФС на ФПИ единодушно прие промяна в учебния план след двегодишно прекъсване на 

докторантката Велина Кокалова, с научен ръководител доц. Марина Райчинова. 
 

   Катедра „Метал“ 

 

ФС на ФПИ единодушно прие предложението за отчисляване на докторанта Виктор Павлов 

на тема „Цифровите технологии в ювелирното изкуство“, с научен ръководител проф. 

Димитър Делчев и научното жури. 

 

По т. 2 от дневния ред  

 

   Катедра „Индустриален дизайн“ 

 
ФС на ФПИ единодушно прие решението за покани за титуляр по дисциплината „Фотография“ в 

катедра Индустриален дизайн, щатният преподавател гл. ас. д-р Иван Кюранов, считано от 

началото на летния семестър – 10.02.2020 г. 

 

Доц. Богданов помоли колегите в края на заседанието да почетат паметта на д-р Стефан 

Енев с минута мълчание. 

 

ФС на ФПИ единодушно прие да бъде удължен с една година трудовия договор на доц. д-р 

Димитър Добревски - за втори път. 
 

ФС на ФПИ единодушно прие да бъде удължен с една година трудовия договор на проф. д-р 

Милена Николова - за трети път. 
 

ФС на ФПИ единодушно прие да бъде удължен с една година трудовия договор на доц. 

Станко Войков - за първи път. 
 

   Катедра „Дизайн за детската среда“ 

 

ФС на ФПИ единодушно прие да бъде удължен с една година трудовия договор на доц. 

Теодора Механдова - за втори път. 
 

   Катедра „Сценография“ 

 

ФС на ФПИ единодушно прие да бъде удължен с една година трудовия договор на проф. 

Светослав Кокалов - за първи път. 
 

ФС на ФПИ единодушно прие да бъде удължен с една година трудовия договор на проф. д-р 

Васил Рокоманов - за втори път. 
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 ФС на ФПИ единодушно прие да бъде назначена за асистент докторанта Михаела 

Добрева по дисциплината „Компютърно проектиране и моделиране“ в ОКС БА и 

„Компютърно моделиране и анимация“ в ОКС МА на щатното място на д-р Стефан 

Минчев, считано от 01.09.2020 г. 

 

   Катедра „Текстил – изкуство и дизайн“ 

 

ФС на ФПИ единодушно прие хон. преп. Адела Горанова да бъде назначена за асистент по 

дисциплината „Текстил - композиция“ на щатното място на проф. Анна Бояджиева, считано 

от 01.09.2020 г. 

 

 ФС на ФПИ прие да предложи на АС да бъде поканена за гост-преподавател Рени Хаим 

Пилософ-Бахнева в катедра „Текстил-изкуство и дизайн“ по дисциплината „Текстил” в 

бакалавърска степен и „Текстилен дизайн“ в магистърска степен, за срок от една година, 

считано от 01.09.2020 г. 

 

ФС на ФПИ единодушно прие да бъде удължен с една година трудовия договор на проф. 

Вихрони Попнеделев - за трети път. 

 

    Катедра „Керамика и Дизайн на порцелан и стъкло“ 

 

Проведе се явно гласуване и въз основа на полученият резултат ФС на ФПИ прие с 

болшинство да бъде назначен за асистент по дисциплината „Стъкло“ д-р Елизар Милев на 

щатното място на проф. Стоян Гайдов, считано от 01.09.2020г. 
 

   Катедра „Мода“ 
 
ФС на ФПИ единодушно прие да покани преподавател Боряна Цанева по дисциплината 

„Живопис“ във филиал Бургас, считано от началото на летния семестър – 10.02.2020 г. 
 

По т. 3 от дневния ред  

 

Проведе се явно гласуване и въз основа на полученият резултат ФС на ФПИ единодушно 

прие предложените за покана хонорувани преподаватели в катедрите: 

 

Специалност «СЦЕНОГРАФИЯ» 

Специалност «ДИЗАЙН ЗА ДЕТСКАТА СРЕДА» 

Специалност «РЕСТАВРАЦИЯ» 

Специалност «МОДА» 

Специалност «ТЕКСТИЛ» 

Специалност «МЕТАЛ» 

Специалност «РЕКЛАМЕН ДИЗАЙН» 

 

По т. 4 от дневния ред 

 

  Проведе се явно гласуване и въз основа на полученият резултат ФС на ФПИ единодушно 

прие членовете ФКК при ФПИ: 

 

1. ас. Венцислав Шишков - „Метал“ 

2. доц. д-р Величка Минкова - „Дизайн за детската среда“ 
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3. гл. ас. д-р Светлин Балездров – „Рекламен Дизайн“ 

4. доц. д-р Мариела Гемишева – „Мода“ 

5. гл. ас д-р Розина Макавеева- „Сценография“ 

6. гл ас. д-р Никофор Харалампиев – „Реставрация“ 

7. доц. д-р Димитър Добревски – „Индустриален дизайн“ 

8. ас. Любомир Григоров – „Резба“ 

9. преп. д-р Васил Харизанов – „Дизайн на порцелан и стъкло“ 

10. проф. Божидар Бончев – „ Керамика“ 

11. доц.д-р Вержиния Маркарова – “Текстил – изкуство и дизайн“ 

 

По т. 5 от дневния ред 
 

      След настояване на голяма част от катедрите във ФПИ и кратки обсъждания ФС на 

ФПИ предложи Декана на ФПИ да внесе предложение за разглеждане от АС за 

дипломниците да бъде назначена втора дата за допълнителна редовна сесия през 

септември като графика за провеждането да е съобразен с приемните изпити за 

магистърска степен. И до тогава по предложение на катедрите и при изготвен график на 

желаещите преподаватели и студенти да им бъде осигурен достъп до ателиетата за 

довършване на дипломните работи за втората редовна сесия. Времето за посещение да 

бъде до края на юли и от началото на септември до датите на защитите. 

  

 Заседанието завърши в 15:00 часа. 

   

 

 

 

 

 

 

СЕКРЕТАР: /п/                                                                     ДЕКАН НА ФПИ: /п/ 

                  /Т. Рафаилова/                                                                       / доц. М. Богданов/ 


