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НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ – СОФИЯ 

ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА 

 

П Р О Т О К О Л  № 5                                                 ПРЕПИС! 

 

      Днес 26.01.2021 г. се проведе заседание на Факултетния съвет при Факултета за 

приложни изкуства при следния дневен ред: 

1. Учебни въпроси – зачисляване на новоприетите докторанти; 

2. Изготвяне на график за дипломни защити за м. Март 2021г – редовна сесия за Магистри 

и поправителна сесия за Бакалаври; 

3. Разни. 

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

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

Маркарова, доц. Емил Бачийски, доц. д-р Димитър Добревски, доц. д-р Мариела Гемишева, 

доц. Мирослав Богданов,  доц. д-р Момчил Мирчев, доц. Станко Войков, доц. д-р Яна 

Костадинова, доц. Роберт Цанев, доц. Стефан Белишки, ас. Венцислав Шишков, ст.преп. д-р 

Теодор Лихов, ст.преп Росен Тошев. 

 

ОТСЪСТВАХА: доц. д-р Магдалена Серафимова (в отпуск), доц. д-р Татяна Стоичкова, 

студент Дарена Донева, Станислава Филипова, Иванина Иванова. 

ГОСТ: доц. д-р Марина Райчинова. 

 Заседанието бе водено от декана на факултета доц. М. Богданов, секретар Т. Рафаилова. 

 Доц. Мирослав Богданов запозна членовете на ФС с дневния ред. Доц. д-р Белишки 

предложи да бъде добавена точка Кадрови, тъй като се налага да докладва допълнителни 

часове на поканени хонорувани преподаватели. Доц. Богданов предложи да бъде гласуван 

дневния ред както следва: 1. Учебни въпроси – зачисляване на новоприетите докторанти; 2. 

Изготвяне на график за дипломни защити за м. Март 2021г – редовна сесия за Магистри и 

поправителна сесия за Бакалаври; 3. Кадрови въпрос; 4 Разни. И така предложеният дневен 

ред беше приет единодушно. 

 

 По т. 1 от дневния ред:  

 

 Катедра „Сценография“ 

      Доц. Марина Райчинова прочете доклад на комисията провела конкурсни изпити за 

двама редовни докторанти в катедра „Сценография“. На проведените изпити са се явили 2 

кандидата – Анна Нарцис Шопова и Борис Георгиев Георгиев. Катедрата предлага 

докторанти: 

1. Анна Шопова да бъде зачислен в катедра "Сценография" с научен ръководител проф. 

Светослав Кокалов, а работното заглавие на научното изследване е: „Съвременна 

сценография за драматичен театър в алтернативни пространства на традиционни 

театрални институции“. 

2. Борис Георгиев, да бъде зачислен в катедра „Сценография“ с научен ръководител проф. 

д-р Васил Рокоманов, а работното заглавие на научното изследване е: „Мобилни сцени: 

история, техника, перспектива“. 

     Факултетният съвет единодушно зачислява за редовни докторанти в катедра 

„Сценография” Анна Нарцис Шопова и Борис Георгиев Георгиев. Факултетният съвет прие 

работните теми и научните им ръководители. 

 

Катедра „Резба“ 

    Проф. Петър Бонев прочете доклад на комисията провела конкурсни изпити за двама 

редовни докторанти в катедра „Резба“. На проведените изпити се е явила 3 кандидати – 

Александрина Иванова, Антон Георгиев и Андриана Коцева. Катедрата предлага 

докторантите: 



 

2 

 

1. Антон Георгиев да бъде зачислен в катедра «Резба» с научен ръководител доц. Роберт 

Цанев и тема на научното изследване „Животинските изображения в българската резба в 

края на ХХ-ти и началото на ХХI-ви век“. 

2. Андриана Коцева да бъде зачислена в катедра „Резба“ с научен ръководител проф. 

Валентин Лилов и тема на научното изследване „Изследване на новите възможности пред 

съвременната резба – обзор, тенденции, проблеми и решения през последните тридесет 

години“. 

 

     Факултетният съвет единодушно зачислява за редовни докторанти в катедра „Резба” 

Антон Георгиев и Андриана Коцева. Факултетният съвет прие темите и научните им 

ръководители. 

 

Катедра „Мода“ 

       Доц. д-р Яна Костадинова прочете доклад на комисията провела конкурсни изпити за 

един редовен докторант катедра „Мода“. На проведените изпити се е явил 1 кандидат – Иван 

Филипов Гинчев. Кандидата има изискуемият се от закона успех и комисията предлага да 

бъде зачислена за редовен докторант. Катедрата предлага докторант Иван Гинчев да бъде 

зачислен в катедра « Мода», тема на научното изследване „Генеалогия на феномена 

„социалистическа мода“ и развитието й в България от 60-те до 80-те години на ХХ век.“, 

с научен ръководител доц. д-р Мариела Методиева Гемишева. 

 

    Факултетният съвет единодушно зачислява за редовен докторант в катедра „Мода” Иван 

Филипов Гинчев. Факултетният съвет прие темата и научния ръководител. 

 

Катедра „Кермика и Дизайн на порцелан и стъкло“ 

     Доц. д-р Момчил Мирчев прочете доклад на комисията провела конкурсни изпити за 

двама редовни докторанти в спец. Керамика на катедра „Керамика и Дизайн на порцелан и 

стъкло ”. На проведените изпити са се явили 2 кандидатки – Мария Деянова Дянкова и 

Десислава Николаева Терзиева. Катедрата предлага кандидатките: 

1. Мария Дянкова да бъде зачислена като докторант с редовна форма на обучение с 

тема на дисертационния труд "Процеси, явления и тенденции в българската керамика през 

80-те и 90-те години (1981-1990)" и научен ръководител доц. д-р Момчил Мирчев. 

2. Десислава Терзиева да бъде зачислена като докторант редовна форма на обучение с 

тема „Развитието на българската керамика през 70-те и 80-те години (1961-1980) на 20-

ти век. Творчеството на Венко Колев и влиянието му в българската керамика“ и научен 

ръководител проф. Божидар Бончев. 

 

    Факултетният съвет единодушно зачислява за редовни докторанти в катедра „Керамика и 

Дизайн на порцелан и стъкло” Мария Дянкова и Десислава Терзиева. Факултетният съвет 

прие темите и научните им ръководители. 

      

     Доц. д-р Момчил Мирчев прочете доклад на комисията провела конкурсни изпити за 

един редовни докторанти в спец. Дизайн на порцелан и стъкло на катедра „Керамика и 

Дизайн на порцелан и стъкло”. На проведените изпити са се явил 1 кандидат – Тодор 

Методиев Горанов. Катедрата предлага кандидата: Тодор Горанов да бъде зачислен като 

докторант с редовна форма на обучение с тема на дисертационния труд "Техника и 

технология на витража в православната иконография" и научен ръководител доц. д-р 

Момчил Мирчев. 

   

  Факултетният съвет единодушно зачислява за редовен докторант в катедра „Керамика и 

Дизайн на порцелан и стъкло” Тодор Методиев Горанов. Факултетният съвет прие темата и 

научния ръководител. 

     

Катедра „Дизайн за детската среда“ 

   Проф. д-р Арсен Минков прочете доклад на комисията провела конкурсни изпити за един 

редовен докторант катедра „Дизайн за детската среда“. На проведените изпити се е явил 1 



 

3 

 

кандидат – Георги Данаилов Цанов. Катедрата предлага докторант: Георги Цанов да бъде 

зачислен в катедра "Дизайн за детската среда", с тема на научното изследване 

„Персонажът в съвременната компютърна игра за деца“ с научен ръководител проф. д-р 

Арсен Минков. 

 

 Факултетният съвет единодушно зачислява за редовен докторант в катедра „Дизайн за 

детската среда” Георги Данаилов Цанов. Факултетният съвет прие темата и научния 

ръководител. 

 

Катедра „Мода“ 

  Доц. Райчинова докладва с протокол на катедра Сценография № 51 / 18.01.2021 с 

предложение за научно жури за защита на научния труд на докторанта Невена Георгиева, с 

тема „Отражения на идеи и тенденции от модернизма и постмодернизма върху европейския 

визуален театър в началото на ХХI век“: 

 Вътрешни: 

Проф. д-р В. Рокоманов  

Доц. д-р В. Шурелов  

Проф. д-р М. Вапцарова  

 

Външни: 

Проф. д-р Н. Йорданов  

Проф. д-р на изк. К. Николова  

Доц. д-р М. Каланова  

Доц. д-р Ас. Терзиев  

     Факултетният съвет единодушно прие предложеното научно жури на докторанта Невена 

Георгиева.  

 

        По т. 2 от дневния ред  

 

О. К. С. „МАГИСТЪР” – РЕДОВНА ЯНУАРСКА СЕСИЯ, ВИПУСК 2020/2021 год.  

О.К.С. „БАКАЛАВЪР” и “МАГИСТЪР”– ПОПРАВИТЕЛНА ЯНУАРСКА СЕСИЯ, 

ВИПУСК 2019/2020год. 

ДАТА СПЕЦИАЛНОСТ ЧАС 

22.03.2023г.  

/понеделник/ 
спец. „РЕСТАВРАЦИЯ”, бул. Ц. Шосе № 73, ател. № 30  10,30 

25.03.20121г.  

/четвъртък/ 
спец. „МОДА”, ул. Шипка № 1, ат. 103 11,00 

26.03.2021г 

/петък/ 

спец. „КЕРАМИКА”, бул. Г.М.Димитров 100 11,00 

спец. „ДИЗАЙН НА ПОРЦЕЛАН И СТЪКЛО”, бул. Г.М.Димитров 100 12,00 

27.03.2021г 

/събота/ 
спец. „СЦЕНОГРАФИЯ”, бул. Ц. Шосе № 73, ат. 30 10,30 

29.03.2021г 

/понеделник/ 
спец. „МЕТАЛ”, бул. Ц. Шосе № 73, ател. № 30 11,00 

30.03.2021г 

/вторник/ 

спец. „ИНДУСТРИАЛЕН ДИЗАЙН”, бул. Дондуков 56 10,00 

спец. „ДИЗАЙН ЗА ДЕТСКАТА СРЕДА”, бул. Ц. Шосе № 73, ат. № 30 10,00 

31.03.2021г. 

/сряда/ 
спец. „РЕЗБА”, бул. Ц. Шосе № 73, ател. № 30 10,00 
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    По т. 3 от дневния ред  

 

Катедра „Реставрация“ 

   Доц. д-р Ст. Белишки докладва решение на катедра Реставарция с протокол № 230 / 

21.01.2021г предлага на ФС за летния семестър на учебната 2020-2021 да бъдат поканени 

извънредно като хонорувани преподаватели Виолета Караилиева и Александър Вътов с по 

четири часа упражнения седмично, съответно в дисциплините “Реставрация на стенна 

живопис” четвърти курс и “Реставрация на кавалетна живопис” втори курс. Това се налага 

поради състоянието на доц. Тъпанов, което все още не е напълно стабилно в процеса на 

възстановяване след боледуването му, и поради натоварване извън норматива с 

допълнителни часове на останалите редовни преподаватели. 

          Факултетният съвет единодушно прие допълнителното натоварване на хон. преп. 

Виолета Караилиева и Александър Вътов с по четири часа упражнения седмично, съответно 

в дисциплините “Реставрация на стенна живопис” четвърти курс и “Реставрация на 

кавалетна живопис” втори курс. 

 

Катедра „Мода“ 

   Доц. д-р Костадинова докладва решение на катедра Мода с протокол № 114/ 22.01.2021г за 

покана по дисциплината Ергономия за Филиал Бургас хон. преп. Евелина Миткова, II курс – 

4 часа седмично, летен семестър - 60 часа. 

 

   Факултетният съвет единодушно прие направеното предложение за покана на хоноруван 

преподавател в катедра Мода за филиал Бургас. 

 

Доц. д-р Костадинова докладва протокол № 114/ 22.01.2021г на катедра Мода за обсъдено 

връчено предизвестие за пенсиониране на доц. Анна Аврамова, което влиза в сила на 23 

март 2021 година. С цел да се финализират поставените семестриални задачи, беше взето 

решение доц. Аврамова да бъде поканена на временен трудов договор за оставащите месеци 

април, май и юни до края на учебната 2020/2021 година. 

 

   Факултетният съвет единодушно прие направеното предложение за покана на временен 

трудов договор на доц. Анна Аврамова за летен семестър на уч. 2020/2021г. 

 

По т. 4 от дневния ред 

 

Бяха разгледани текущи въпроси на факултета. 

 

 

 

 

С изчерпване на дневния ред заседанието на ФС приключи в 14:30 часа. 

 

 

 

 

 

Т. РАФАИЛОВА                                                                    ДОЦ. МИРОСЛАВ БОГДАНОВ 

ЕКСПЕРТ УВ                                                                          ДЕКАН НА ФПИ: 


