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НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ – СОФИЯ 

ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА 

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 4 

 

      Днес 02.06.2020 г. се проведе заседание на Факултетния съвет при Факултета за приложни 

изкуства при следния дневен ред: 

1. Изготвяне на график за дипломни защити; 

2. Докторантски въпроси (отчисляване на докторанти); 

3. Кадрови въпроси; 

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

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 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. 

ОТСЪСТВАХА: доц. д-р Яна Костадинова, студент Станислава Филипова, Дарена Донева, Анастасия 

Михайлова. 

ГОСТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО: доц. Марина Райчинова, доц. Мартин Петков. 
 
Заседанието бе водено от декана на факултета доц. Мирослав Богданов. Секретар Т. Рафаилова. 

 

     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:  

 

 О. К.С. „БАКАЛАВЪР” и  „МАГИСТЪР“ – РЕДОВНА ЮНСКА СЕСИЯ, ВИПУСК 2019/2020год. 

О. К. С. “МАГИСТЪР”– ПОПРАВИТЕЛНА ЮНСКА СЕСИЯ, ВИПУСК 2019/2020год.  

ДАТА СПЕЦИАЛНОСТ НАЧИН/ЧАС 

29.06.2020г. 

/понеделник/ 

спец. „СЦЕНОГРАФИЯ”, бул. Ц. Шосе № 73, ател. № 30 
Онлайн  

10:00 

спец. „ ДИЗАЙН НА ПОРЦЕЛАН И СТЪКЛО”, бул. Г.М.Димитров 100 
Присъствено 

11:00 

30.06.2020г. 

/вторник/ 
спец. „РЕКЛАМЕН ДИЗАЙН”, бул. Ц. Шосе № 73, ател. № 30 

Присъствено 

11:00 

01.07.2020г. 

/сряда/ 

спец. „КЕРАМИКА”, бул. Г.М.Димитров 100 
Присъствено 

11:00 

спец. „ИНДУСТРИАЛЕН ДИЗАЙН”, бул. Дондуков 56 
Онлайн  

 10:00 

спец. „ДИЗАЙН ЗА ДЕТСКАТА СРЕДА”, бул. Ц. Шосе № 73, ател. №30 
Присъствено 

10:30 

02.07.2020г. 

/четвъртък/ 
спец. „РЕЗБА”, бул. Ц. Шосе № 73, ател. № 30 

Присъствено 

10:00 
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спец. „МОДА ”, бул. Дондуков 56 
Присъствено 

11:00 

спец. „МЕТАЛ”, бул. Ц. Шосе № 73, ател. № 30 
Присъствено 

13:00 

спец. „ ТЕКСТИЛ- ИЗКУСТВО И ДИЗАЙН”, бул. Г.М.Димитров 100 
Присъствено 

11:00 

 

По т. 2 от дневния ред 

 

        ФС на ФПИ единодушно прие отчетите на докторанта ас. Венцислав Шишков на тема 

„Българската монета като художествено произведение от втората половина на ХХ век до днес“ 

и научния му ръководител доц. Емил Бачийски. 

 

         ФС на ФПИ единодушно прие предложението за отчисляване на докторанта ас. Венцислав 

Шишков на тема „„Българската монета като художествено произведение от втората половина на 

ХХ век до днес“,с научен ръководител до. Емил Бачийски и научното жури. 

 

    По т. 3 от дневния ред  

 

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

Греди Асса - за втори път. 
 

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

Любомир Стойков - за втори път. 
 

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

Анна Аврамова - за трети път. 
 

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

Татяна Стоичкова - за първи път. 
 

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

Валентин Лилов - за първи път. 
 

       ФС на ФПИ прие да предложи на АС да бъде поканена за гост-преподавател проф. Иван 

Славов в катедра „Метал“ по дисциплината „Скулптура” в бакалавърска степен в 1, 3 и 4 

курсове и в 1 Магистърски за дисциплините „Метал“ и „Проектиране и изпълнение на 

дипломна работа“ , за срок от една година, считано от 01.09.2020 г. 

 

 По т. 4 от дневния ред  

 

Специалност «Дизайн за детската среда» 

     

   Въз основа на полученият резултат ФС на ФПИ прие да бъде поканена за хон. преп. инж. 

Елисавета Йорданова по дисциплината „Технически параматери на средства за игра” в 

бакалавърска степен и по дисциплината „Средства за игра“ в 1-ви магистърски курс в 

специалност „Дизайн за детската среда“ за уч. 2020/2021г 
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Специалност «СЦЕНОГРАФИЯ» 

 

    Въз основа на полученият резултат факултетният съвет прие направеното предложение да бъде 

поканена на хон. преп. Петя Боюкова по учебната дисциплина „История на костюма” – 8 часа 

седмично в 1,2,3 ОКС БА и 4 часа седмично като асистент по дисциплината „Сценография и 

костюмография. Дипломен проект“ – 4к. за периода 02.05.2020 – 02.06.2020. 

 

Специалност «РЕЗБА» 

 

    Въз основа на полученият резултат факултетният съвет прие направените предложения за 

покана на хонорувани преподаватели за учебната 2020/2021г. 

 

Специалност «ИНДУСТРИАЛЕН ДИЗАЙН» 

 

    Въз основа на полученият резултат факултетният съвет прие направените предложения за 

покана на хонорувани преподаватели за учебната 2020/2021г. 

 

 

   По т. 5 от дневния ред 

 

  Бяха разгледани текущи въпроси на факултета. 

 

  

            С изчерпване на дневния ред заседанието на ФС приключи в 13:00 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т. РАФАИЛОВА                                                                     ДОЦ. МИРОСЛАВ БОГДАНОВ 

ЕКСПЕРТ УВ                                                                           ДЕКАН НА ФПИ: 


