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 П Р О Т О К О Л 

 

№ 6 

 

      Днес 29.03.2022 г. се проведе заседание на Факултетния съвет при Факултета за 

приложни изкуства при следния дневен ред: 

1. Кадрови въпроси; 

2. Изготвяне на графика за дипломни защити през Април 2022г; 

3. Разни. 

ПРИСЪСТВАХА: проф. д-р Арсен Минков, проф. Петър Бонев, проф. д-р Маня Вапцарова, 

доц. д-р Вержиния Маркарова, доц. д-р Величка Минкова, доц. Емил Бачийски, доц. д-р Яна 

Костадинова, доц. Мирослав Богданов, доц. д-р Магдалена Серафимова, доц. Марина 

Райчинова, доц. д-р Момчил Мирчев, доц. д-р Мариела Гемишева, доц. Станко Войков, проф. 

д-р Татяна Стоичкова, доц. д-р Стефан Белишки, ас. Венцислав Шишков, ст. преп. д-р Теодор 

Лихов, студенти Преслава Петранова, Радина Кафедарова. 

ОТСЪСТВАХА: проф. Велислав Минеков, доц. Роберт Цанев (отпуска), доц. д-р Яна 

Костадинова, ст. преп. д-р Росен Тошев, студенти Алиса Стоилова. 

ГОСТ: гл. ас. д-р Красен Троански. 

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

 

Доц. Богданов запозна членовете на съвета със дневния ред и той беше приет единодушно: 

1. Кадрови въпроси; 

2. Изготвяне на графика за дипломни защити през Април 2022г; 

3. Разни. 

 По т. 1 от дневния ред:  

    Доц. д-р Костадинова докладва решение на катедра „Моден дизайн“ с протокол № 125 от 

08.03.2022г за откриване на процедура за прерастване на доц. д-р Мариела Гемишева, на 

основание глава 3, раздел 4, член 60-62 от правилника на НХА, за прилагане на ЗРАС. 

Катедра Моден дизайн предлага да бъде обявен конкурс за „Професор“ по дисциплините 

„Моден проект“ и „Модата на 20 век“, за срок от два месеца, на щатното място на заеманото 

от доц. д-р Мариела Гемишева. Дисциплините са обезпечени със съответния хорариум. 

 След проведено явно гласуване се получиха следните резултати: 

          С „ЗА” – 18; 

                    С „НЕ” – няма. 

      Въздържали се – няма. 

  Въз основа на полученият резултат факултетния съвет прие да бъде обявен конкурс за 

„Професор“ със срок от два месеца по дисциплината „Моден проект“ и „ Модата на 20 

век“  на щатното място на доц. д-р Мариела Гемишева. 

 

   Доц. д-р Костадинова докладва решение на катедра „Моден дизайн“ с протокол № 125 от 

08.03.2022г, на основание глава 3, раздел 2, член 45-52 от правилника на НХА за прилагане 

на 

ЗРАС, да бъде обявен конкурс за „Главен асистент“ по дисциплините „Теория на модата“ и 

„Модни прогнози“, за срок от два месеца на щатното място на проф. д. н. Любомир Стойков. 

Дисциплините са обезпечени със съответния хорариум. 

 След проведено явно гласуване се получиха следните резултати: 

          С „ЗА” – 18; 

                    С „НЕ” – няма. 

      Въздържали се – няма. 

Въз основа на полученият резултат факултетния съвет прие да бъде обявен конкурс за 

„Главен асистент“ със срок от два месеца по дисциплината „Теория на модата“ и 

„Модни прогнози“  на щатното място на проф. д. н. Любомир Стойков. 
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 Доц. Войков докладва решение на катедра „Индустриален дизайн“ с протокол от 

28.03.2022г., да бъде прекратен договорът на хоноруваният преподавател Цветан Стоянов по 

дисциплината „Скулптура“ в 1 курс ОКС Бакалавър 4 часа седмично 1 и 2 семестър, общо 

120 ч. годишно, по негово желание. До намирането на подходяща кандидатура часовете ще 

бъдат провеждани от доц. Илия Върбанов.    

 След проведено явно гласуване се получиха следните резултати: 

          С „ЗА” – 18; 

                    С „НЕ” – няма. 

      Въздържали се – няма. 

Въз основа на полученият резултат факултетния съвет прие да бъде прекратен 

договорът на хоноруван преп. Цветан Стоянов по негово желание. 

 

 По т. 2 от дневния ред:  

 

Г Р А Ф И К 
НА ДИПЛОМНИТЕ ЗАЩИТИ 

О. К. С.  „МАГИСТЪР”– РЕДОВНА АПРИЛСКА СЕСИЯ, ВИПУСК 2021/2022 год.   

 ДАТА СПЕЦИАЛНОСТ ЧАС 

6.04.2022г.  

/сряда / 
спец. „ИНДУСТРИАЛЕН ДИЗАЙН”, Шипка 1, ат. рисуване 10:00 

10.04.2022г. 

/неделя / 
спец. „МЕТАЛ”, бул. Ц. Шосе № 73, ат. № 30 11:00 

11.04.2022г. 

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

12.04.2022г. 

/вторник/ 

спец. „РЕЗБА”, бул. Ц. Шосе № 73, ат. №30  11:00 

спец. „КЕРАМИКА”, бул. Г. М. Димитров № 100, ат. № 44 11:00 

 

По т. 3 от дневния ред: 

    Бяха разгледани текущи въпроси на факултета. 

 

 

 

 

С изчерпване на дневния ред заседанието на ФС приключи в 15:30 часа. 

 
 
 
 
 
 
 Т. РАФАИЛОВА                                                                    ДОЦ. МИРОСЛАВ БОГДАНОВ 

ЕКСПЕРТ УВ                                                                          ДЕКАН НА ФПИ: 


