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П Р О Т О К О Л 

 № 1 

 

      Днес 28.09.2022 г. се проведе заседание на Факултетния съвет при Факултета за приложни 

изкуства при следния дневен ред: 

1. Кадрови въпроси: 

- допълване на покана на хонорувани преподаватели за уч. 2022/2023г.; 

2.  Разни. 

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

проф. д-р Татяна Стоичкова, доц. д-р Величка Минкова, доц. Емил Бачийски, доц. д-р Яна 

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

Серафимова, доц. д-р Момчил Мирчев, доц. Станко Войков, доц. д-р Стефан Белишки, доц. д-р 

Яна Костадинова, ас. Венцислав Шишков, ст. преп. д-р Росен Тошев, ст. преп. д-р Теодор Лихов, 

студенти Преслава Петранова, Радина Кафедарова, Алиса Стоилова. 

ОТСЪСТВАХА: проф. Велислав Минеков (отпуск), доц. д-р Вержиния Маркарова (болна), доц. 

д-р Мариела Гемишева, доц. Роберт Цанев. 

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

 

Доц. Богданов запозна членовете на съвета с дневния ред и допълни, че има постъпило 

предложение като 2 точка да бъде Учебни въпроси, точка 3 Разни.  Доц. Богданов предложи да 

бъде гласуван предложения дневен ред както следва: 

1. Кадрови въпроси: 

- допълване на покана на хонорувани преподаватели за уч. 2022/2023г.; 

2. Учебни въпроси;   

3. Разни. 

След проведено явно гласуване се получиха следните резултати: 

             „ЗА” – 19; 

                       „НЕ” – няма. 

      Въздържали се – няма. 

  По т. 1 от дневния ред:  

 Доц. д-р Костадинова докладва решение на катедра „Моден дизайн“ с протокол № 128 от 

26.09.2022г за покана на хонорувани преподаватели за уч. 2022/2023г, във връзка с 

обезпечаването на учебния процес във Филиал Бургас. Катедрата кани като хонорувани 

преподаватели: 

1. хон. преп. д-р Милка Григорова Александрова, по уч. дисц. „Моден проект“ (Оформл. и 

мениджмънт на търговски пространства, в III курс, с 2 часа лек. и 1 часа упр. седмично за зимен 

и летен семестър); 

- по уч. дисц. „Теория на модата“, във II курс - с 2 часа лекции седмично за зимен и летен 

семестър – за филиала на НХА в гр. Бургас; 

Общо: 120 часа лекции и 30 часа упр. за зимен и летен семестър; 

2. хон. преп. д-р Николай Викторов Божилов, по уч. дисц. „Компютърно проектиране“ в I и 

II курс - с по 2 часа лек. и 2 часа упр. седм. за зимен и летен сем. 

Общо: 120 часа лекции и 120 часа упр. за зимен и летен семестър; 

3. хон. преп. Невена Панайотова Йорданова, по избир. уч. дисц. „Компютърно конструиране“ 

2 /CAD_CAM система/ в III курс, с 2 часа лек. и 1 час упр. за зимен и 1 час лек. и 1час упр. седм. 

за летен семестър;  Общо: 30 часа лекции и 15 часа упр. за зимен и 15 часа лекции и 15 часа упр. 

за летен семестър; 

4. хон. преп. д-р Eвелина Георгиева Миткова, по уч. дисц. „Ергономия“, във 2 курс с 2 часа 

лекции седм. за зимен и летен семестър; Общо: 60 часа лекции за зимен и летен семестър. 
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5. хон. преп. арх. Харалан Йовчев, по уч. дисц. „Архитектура“, във II курс - с 3 часа лекции 

седм. За зимен семестър;  Общо: 45 часа лекции за зимен семестър; 

6. хон. преп. д-р Александър Александров Гергинов, 

- по уч. дисц. „Рисуване (модна илюстрация)“ на спец. „Мода“, за филиала на НХА в гр. Бургас 

– в III курс, с 2 часа лек. и 2 часа упр. седм. Зимен семестър; 

- по уч. дисц. „Моден проект“ на спец. „Мода“ - във III курс, с 4 часа лек. седм. Зимен семестър; 

- по уч. дисц. „Моден проект“ на спец. „Мода“ - във IV курс, с 4 часа лек. седм. Зимен семестър; 

Общо: 150 часа лекции и 30 часа упр. за зимен семестър, 

 Във връзка с обезпечаването на учебния процес в София за учебната 2022/2023 година, 

членовете на катедра „Моден дизайн“ обсъдиха възможностите за разпределение на 

хоноруваните преподаватели и взеха следните решения: 

Катедрата кани като хоноруван преподавател: 

1. хон. преп. д-р Александър Александров Гергинов, 

- по уч. дисц. „Рисуване (модна илюстрация)“ на спец. „Мода“ - във II и III курс, с по 2 часа лек. 

и 2 часа упр. седм. зимен семестър; 

2. по уч. дисц. „Моден проект“ на спец. „Мода“ - във IV курс, с 5 часа лек. седм. зимен семестър;   

Общо: 135 часа лекции и 60 часа упр. за зимен семестър  

След проведено явно гласуване се получиха следните резултати: 

                  „ДА” – 19 

                  „НЕ” – няма. 

      Въздържали се – няма. 

   Въз основа на полученият резултат факултетният съвет прие поканата на хонорувани 

преподаватели в катедра „Моден дизайн“ за филиал Бургас и София.  

 Доц. д-р Костадинова докладва, кои щатни преподаватели ще водят лекции във филиала в 

Бургас: 

СПИСЪК НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ, ПЪТУВАЩИ ОТ СОФИЯ 

проф. Майа Богданова 

I курс Конструиране и дизайн на облеклото, 4 часа, зимен и летен семестър 

II курс Конструиране и дизайн на облеклото, 3 часа, зимен и летен семестър 

III курс Конструиране и дизайн на облеклото, 4 часа, зимен и летен семестър 

IV курс Конструиране и дизайн на облеклото, 3 часа, зимен и летен семестър 

доц. Яна Костадинова 

I курс История на костюма, 4 часа, зимен и летен семестър 

II курс История на костюма, 2 часа, зимен и летен семестър 

III курс История на костюма, 2 часа, зимен и летен семестър 

IV курс История на костюма, 2 часа, зимен 

ст.пр. Катерина Цанева 

I курс Моден проект, 4 часа, зимен и летен семестър 

II курс Моден проект, 4 часа, зимен и летен семестър 

След проведено явно гласуване се получиха следните резултати: 

                  „ДА” – 19 

                  „НЕ” – няма. 

      Въздържали се – няма. 

   Въз основа на полученият резултат факултетният съвет прие списъка на щатните 

преподаватели, които ще водят лекции във филиал Бургас в спец. Моден дизайн. 

 Доц. д-р Лазарова докладва решение на катедра „Дизайн за детската среда“ с протокол № 01-

2022/23 от 19.09.2022г за покана на хонорувани преподаватели за уч. 2022/2023г, катедрата 

кани като хонорувани преподаватели: 

ХОНОРУВАНИ: 

 ХОН ПРЕП. Д-Р ЕЛИЦА БЕЛИШКА /поканва се по заместване на гл. ас. д-р Петя  
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Благоева, която ползва отпуска по майчинство за часовете по дисциплината „ПРИЛОЖНА 

ГРАФИКА“/. Доц. д-р Лазарова представи на членовете на ФПИ портфолио и СВ на д-р Елица 

Белишка: 

 (зимен и летен семестър) 

         

Курс 
Семестър 

Хорариум [часове] 

Лекции Упражнения 
Други форми на 

аудиторна заетост 
Общо 

I 
1 30 13 2 45 

2 30 13 2 45 

II 
3 30 13 2 45 

4 30 13 2 45 

III 
5 30 13 2 45 

6 30 13 2 45 

IV 
7 30 13 2 45 

8 30 13 2 45 

Всичко :  240 104 16 360 

Седмична заетост по 3 учебни часа на курс. Общо 12 учебни часа. 

  ХОН.ПР. ДОЦ. ТЕОДОРА МЕХАНДОВА 

- Магистърска програма „Интериор“ – зимен (трети) семестър – ДИПЛОМНА РАБОТА 

8 учебни часа лекции седмично – 120 учебни часа семестриално 

- НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ ПО ДОКТОРАНТУРА „Естетика и иновация в италианския 

дизайн на детската играчка (3-8 години) през 20 – 21 век“ на задочен докторант Даниела 

Цветкова, трета учебна година: 4 часа седмично, 60 часа семестриално /зимен и летен семестър/, 

120 часа годишно. 

Обща заетост: Зимен семестър 12 часа седмично, ръководство на дипломна работа и 

ръководство на  докторантура; Летен семестър 4 часа седмично, ръководство на докторантура; 

  ХОН. ПР. СИМЕОН ВАСЕВ – КОНЦЕПТУАЛЕН ПРОЕКТ, магистърска програма 

Компютърни игри ( зимен и летен семестър) 

Курс Семестър 

Хорариум [часове] 

Лекции Упражнения 
Други форми на 

аудиторна заетост 
Общо 

I 
1 20 8 2 30 

2 20 8 2 30 

Всичко :  40 16 4 60 

2 учебни часа седмична заетост. 

  ХОН. ПР. ДОБРОСЛАВ ЧОХАДЖИЕВ 

- Художествено проектиране и анализ – първи курс бакалаври – зимен семестър 

30 часа лекции – 15 часа упражнения –  общо 45 часа семестриална заетост 3 учебни часа на 

седмица 

- Художествено проектиране и анализ – втори курс бакалаври – зимен семестър 

125 часа лекции – 8 часа упражнения – 2 часа друга семестриална заетост – общо 135 часа 

семестриална заетост,  9 учебни часа на седмица 

 ЩАТНИ ОТ ДРУГИ КАТЕДРИ: 

 АСИСТЕНТ МАРТИН МИКУШ, щатен преподавател от катедра Индустриален 

дизайн, на мястото на хон. пр. Александра Гогова 

Дисциплина ПЕРСПЕКТИВА – летен семестър на втори курс бакалаври 

Курс Семестър 

Хорариум [часове] 

Лекции Упражнения 
Други форми на 

аудиторна заетост 
Общо 

II 2 30   30 
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Всичко :  30   30 

 Асистент Мартин Микуш преподава „Пространство, цвят, дизайн“ към катедра ДДС и има 

часове в катедра Индустриален дизайн. Часовете по дисциплината „Пространство, цвят, 

дизайн“ са подадени на ФС от месец май 2022 г. : 5 часа в бакалавърска степен (2, 3, 4 курс) и 2 

часа за магистърска степен, при условие, че има приети магистри в програмите, изучаващи тази 

дисциплина. За часовете по перспектива през летен семестър е поканен допълнително. 

 ДОКТОРАНТИ: 

 ДОКТОРАНТ ГЕОРГИ ЦАНОВ ДИГИТАЛНО МОДЕЛИРАНЕ – четвърти курс 

бакалаври (зимен и летен семестър) 

Курс Семестър 

Хорариум [часове] 

Лекции Упражнения 
Други форми на 

аудиторна заетост 
Общо 

IV 
7 45 15  60 

8 45 15 - 60 

Всичко :  90 30  120 

Седмичната заетост е 4 учебни часа 

 

ТЕКСТУРИРАНЕ – първи магистърски курс – програма Компютърни игри (зимен и летен  

семестър) 

Курс Семестър 

Хорариум [часове] 

Лекции Упражнения 
Други форми на 

аудиторна заетост 
Общо 

I 
1 40 18 2 60 

2 40 18 2 60 

Всичко :  80 34 4 120 

Седмичната заетост е 4 учебни часа, Общо за двата предмета - 8 учебни часа 

 

 ДОКТОРАНТ БОЯН ДИМИТРОВ 

КОМПЮТЪРНО ПРОЕКТИРАНЕ I ЧАСТ – 2 курс бакалаври (зимен и летен семестър) 

Курс Семестър 

Хорариум [часове] 

Лекции Упражнения 
Други форми на 

аудиторна заетост 
Общо 

II 
3 20 10  30 

4 20 8 2 30 

Всичко :  40 18 2 60 

2 учебни часа седмично  

 МОДЕЛИРАНЕ НА ПЕРСОНАЖ - първи магистърски курс – програма Компютърни игри 

(зимен и летен семестър) 

Курс Семестър 

Хорариум [часове] 

Лекции Упражнения 
Други форми на 

аудиторна заетост 
Общо 

I 
1 31 12 2 45 

2 31 12 2 45 

Всичко :  62 24 4 90 

Седмичната заетост е 3 учебни часа. Общо за двата предмета – 5 учебни часа седмична заетост. 

 След проведено явно гласуване се получиха следните резултати: 

                  „ДА” – 19 

                  „НЕ” – няма. 
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      Въздържали се – няма. 

   Въз основа на полученият резултат факултетният съвет прие поканата на хонорувани 

преподаватели в катедра „Дизайн за детската среда“.  

 Проф. Бонев докладва решение на катедра „Резба“ с протокол от 27.09.2022г часовете по 

„Компютърно проектиране“ да бъдат водени от докторантката в катедра „резба“ Андриана 

Коцева, поради отказа на предишния преподавател. Всички членове на катедрата единодушно 

одобряват предложението, което ще бъде внесено в предстоящ ФС за решение. 

След проведено явно гласуване се получиха следните резултати: 

                  „ДА” – 19 

                  „НЕ” – няма. 

      Въздържали се – няма. 

   Въз основа на полученият резултат факултетният съвет прие поканата на хонорувани 

преподаватели в катедра „Резба“.  

 Доц. Бачийски докладва решение на катедра „Метал“ с протокол от 28.09.2022г за покана на 

хонорувани преподаватели за уч. 2022/2023г, катедрата кани като хонорувани преподаватели. 

Поради излизането в отпуск на проф. Велислав Минеков и изпълнението му на длъжността 

Министър на Културата на Република България, в листата с предложения за хонорувани 

преподаватели за учебната 2022-2023 година към катедра „Метал“, се налагат известни 

корекции: 

1. До завръщането на проф. Минеков, катедра „Метал“ кани за хоноруван преподавател д-р 

Михаела Каменова по дисциплината МЕТАЛ в 1 бакалавърски курс (общо 6 часа седмично - 

5 часа лекции и 1 час упражнения). 

2. По дисциплината КОМПЮТЪРНО ПРОЕКТИРАНЕ (2 часа лекции в 1 бакалавърски курс), 

катедра „Метал“ кани за хоноруван преподавател Андриана Коцева – редовен докторант в 

катедра „Резба“.   

След проведено явно гласуване се получиха следните резултати: 

                  „ДА” – 19 

                  „НЕ” – няма. 

      Въздържали се – няма. 

   Въз основа на полученият резултат факултетният съвет прие поканата на хонорувани 

преподаватели в катедра „Метал“.  

 Доц. д-р Мирчев докладва решение на катедра „Керамика и Дизайн на порцелан и стъкло“ с 

протокол № 22 от 23.09.2022г да покани за асистент на временен трудов договор (със срок 5 

години) Вера Гезенко за нуждите на спец. „Дизайн на порцелан и стъкло“, с натовареност: по 

уч. дисц. „Порцелан“– в I курс с 6 часа упр. седмично и във II курс с 6 часа упр. седм., IV курс 

4 уч. часа седмично зимен и летен семестър на щатното място на проф. Георги Георгиев.  

Доц. д-р Мирчев представи на членовете на ФС портфолио и СВ на кандидатката за асистент 

Вера Гезенко. 

След проведено явно гласуване се получиха следните резултати: 

                  „ДА” – 19 

                  „НЕ” – няма. 

      Въздържали се – няма. 

   Въз основа на полученият резултат факултетния съвет прие да бъде назначен за 

асистент по „Порцелан“ Вера Гезенко на щатното място на проф. Георги Георгиев, 

считано от новата уч. 2022/2023 г, за срок от 5 години. 

 Доц. Войков докладва за решение на катедра „Индустриален дизайн“ с протокол от 27.09.2022г, 

катедрата предлага се на доц. д-р Добревски да бъдат възложени следните дисциплини като 

хоноруван преподавател: 

 „Теория на композицията и формообразуването“ (1 курс) 3 ч. седм. хор. / 90 ч. годишно 
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„Дизайн“ (1 курс) 3 ч. седм. хор. / 90 ч. годишно 

„Дизайн“ (2 курс) 3 ч. седм. хор. / 90 ч. годишно 

Часовете се възлагат до назначаването на щатен преподавател в катедрата, за зимен и летен 

семестър на учебната 2022/23 година с обща седмична/годишна натовареност 9 / 270 часа, плюс 

допълнителни часове за изпити по съответните дисциплини през изпитните сесии. 

След проведено явно гласуване се получиха следните резултати: 

                  „ДА” – 19 

                  „НЕ” – няма. 

      Въздържали се – няма. 

   Въз основа на полученият резултат факултетният съвет прие поканата на хоноруван 

преподавател в катедра „Индустриален дизайн“.  

 Доц. Войков информира членовете на ФС за одобрена кандидатурата на ас. арх. Мартин Микуш 

за осъществяване на академичен обмен по програмата Еразъм+ в ART & DESIGN INSTITUT 

/ADI/ гр. Прага в периода от 5 до 12 ноември 2022 г. В периода на командировката ас. арх. 

Мартин Микуш ще бъде заместван от доц. Станко Войков. 

 По т. 2 от дневния ред:  

 Доц. Войков докладва решение на катедра „Индустриален дизайн“ с протокол от 27.09.2022г 

предлага следния индивидуален учебен план на новоприетия студент в продължение на два 

допълнителни семестъра (1 учебна година) в магистърска програма „Автомобилен и 

машиностроителен дизайн“ Стефан Антонов Костов, завършил специалност „Скулптура“ в 

Национална художествена академия през 2022 г. 

През допълнителната година в о.к.с „магистър“, да изучава и положи изпити по следните 

дисциплини от учебния план за о.к.с. „бакалавър“ на специалност „Индустриален дизайн“ с 

годишен хорариум/ЕСТК:  

1. Дизайн (Методика на дизайна) (1 курс) 180 / 13 

2. Дизайн (Проектиране на производствена среда и съоръжения) (3 курс) 300 / 20 

3. Теория на композицията и формообразуването (1 курс) 90 / 8 

4. Компютърно проектиране (1 курс) 60 / 2, (2 курс) 60 / 2 и (3 курс) 60 / 2 

5. Приложна графика (2 курс) 60 / 2 и (3 курс) 60 / 2 

6. Техника и технология (1 курс) 60 / 2 и (2 курс) 60 / 2 

7. Инженерно проектиране (2 курс) 60 / 2 и (3 курс) 60 / 2 

 След проведено явно гласуване се получиха следните резултати: 

                  „ДА” – 19 

                  „НЕ” – няма. 

      Въздържали се – няма. 

   Въз основа на полученият резултат факултетният съвет прие така предложения 

индивидуален учебен план на студента Стефан Костов. 

 Доц. д-р Мирчев докладва за постъпила и разгледана молба в катедра „Керамика и Дизайн на 

порцелан и стъкло“ и взето решение с протокол № 22 / 23.09.2022г на проведеното заседание за 

редовен докторант Десислава Терзиева към спец. „Керамика“ с научен ръководител проф. Б. 

Бончев, за прекъсването й поради майчинство за срок от 2 (две) години считано от 1 юли 2022 

г. Има входирана молба до ректора. 

След проведено явно гласуване се получиха следните резултати: 

                 „ДА” – 19 

                  „НЕ” – няма. 

      Въздържали се – няма. 

   Въз основа на полученият резултат факултетният съвет прие предложеното прекъсване 

на докторант Десислава Терзиева за срок от 2 (две) години. 

 

 



 

7 

 

По т. 3 от дневния ред: 

 Проф. Бонев докладва предложение на катедра „Резба“ с протокол от 15.09.2022г за 

удостояването на проф. Антон Дончев по случай 80-годишнината му с почетно звание „Доктор 

хонорис кауза“ на Национална Художествена Академия. Всички членове на катедрата 

единодушно одобряват предложението. 

Доц. Богданов благодари за направеното предложение и се радва, че има такова за преподавател 

и от факултета за Приложни изкуства. 

След проведено явно гласуване се получиха следните резултати: 

                  „ДА” – 19 

                  „НЕ” – няма. 

      Въздържали се – няма. 

   Въз основа на полученият резултат факултетният съвет прие направеното предложение 

за удостояване на проф. Антон Дончев с почетно звание „Доктор хонорис кауза“ на 

Национална Художествена Академия.  

 

Доц. д-р Белишки запозна членовете на ФС с възникнал проблем – ново протичане на таваните 

в ремонтираните ателиета на катедра Реставрация след поройният дъжд от предния ден. 

 

Ст. преп. д-р Тошев анонсира за предстояща лекция на гостуващ лектор от Полша на 30.09.2022 

от 11 часа в ат. 30 в сградата на бул. Цариградско шосе. 

 

 

 

 

 

 

 

С изчерпване на дневния ред заседанието на ФС приключи в 14:20 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т. РАФАИЛОВА                                                                    ДОЦ. МИРОСЛАВ БОГДАНОВ 

ЕКСПЕРТ УВ                                                                          ДЕКАН НА ФПИ: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


