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НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ – СОФИЯ 
ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА 

 
 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 
 
 

П Р О Т О К О Л 
№ 6 

 
Днес 03.07.2020 г. се проведе заседание на Факултетния съвет при Факултета за приложни изкуства 
при следния дневен ред: 

1. Утвърждаване на промяна в състава на ФКК; 
2. Кадрови въпроси; 
3. Учебни въпроси; 
4. Разни 

 
ПРИСЪСТВАХА: проф. д-р Арсен Минков, проф. Велислав Минеков, проф. Греди Асса, доц. д-р 
Величка Минкова, доц. д-р Вержиния Маркарова, доц. Емил Бачийски, доц. д-р Магдалена 
Серафимова, доц. д-р Мариела Гемишева, доц. Мирослав Богданов, доц. д-р Момчил Мирчев, 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: проф. Майа Богданова, проф. Петър Бонев, доц. д-р Димитър Добревски, доц. Роберт 
Цанев, доц. д-р Яна Костадинова, студент Станислава Филипова, Дарена Донева. 
ГОСТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО: доц. Марина Райчинова. 
 
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:  
Проф. А. Минков изчете списъка с членовете на ФКК и пита дали някой има въпроси. 
   
Проф. А. Минков помоли членовете на ФС да гласуват с така изброените членове на ФКК: 
1. проф. Валентин Лилов – „Резба“ 
2. проф. Божидар Бончев – „ Керамика“ 
3. доц. Марина Райчинова - „Сценография“ 
4. доц.д-р Вержиния Маркарова – “Текстил – изкуство и дизайн“ 
5. доц. Емил Бачийски - „Метал“ 
6. доц. д-р Димитър Добревски – „Индустриален дизайн“ 
7. доц. д-р Татяна Стоичкова – „Рекламен Дизайн“ 
8. доц. д-р Момчил Мирчев – „Дизайн на порцелан и стъкло“ 
9. доц. д-р Величка Минкова - „Дизайн за детската среда“ 
10. доц. д-р Мариела Гемишева – „Мода“ 
11. доц. Стефан Белишки – „Реставрация“ 
Факултетният съвет прие направените промени в състава на ФКК при НХА. 
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По т. 2 от дневния ред:  
 
ФС на ФПИ единодушно прие да бъде удължен с една година трудовия договор на доц. Мартин Петков 
- за първи път. 
 
Факултетният съвет прие направените предложения за покана на хонорувани преподаватели в спец. 
Керамика и спец. Дизайн на порцелан и стъкло. 
 
ФС на ФПИ след повторно прегласуване прие единодушно да бъде назначен за асистент по 
дисциплината „Стъкло“ д-р Елизар Милев на щатното място на проф. Стоян Гайдов. 
 
Факултетният съвет прие направеното предложение за покана на хонорувани преподаватели в спец. 
Метал по дисц. Техника и технология – д-р Михаела Каменова. 
 
По т. 3 от дневния ред:  
 
ФС на ФПИ единодушно прие предложението за научното жури за защита на дисертационния труд 
на Елица Белишка, на тема „СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ В ГРАФИЧНИЯ ДИЗАЙН НА НАСТОЛНИ ИГРИ 
ЗА ДЕЦА” , с научен ръководител доц. д-р В. Минкова. 
 
ФС на ФПИ единодушно прие предложението за отчисляван с право на защита на докторантката 
Гергана Мутафчиева, с тема Съвременни тенденции и развитие на осветителните обекти в сферата на 
силикатния дизайн“. 
 
ФС на ФПИ единодушно отчислява докторанта доц. Стефан Белишки, на тема на тема „Стенописите 
на руски художници в църквите от ХХ век в България в контекста на тяхното опазване и реставрация. 
Проучване на стенописите в храм „Св. Николай Чудотворец” в София“   и единодушно приема 
предложеното научно жури. 
 
 
По т. 4 от дневния ред:  
 
Бяха разгледани текущи въпроси на факултета. 
 
 
 
 
С изчерпване на дневния ред заседанието на ФС приключи в 12:15 часа. 
 
 
 
 
 
Т. РАФАИЛОВА      ДОЦ. МИРОСЛАВ БОГДАНОВ 
ЕКСПЕРТ УВ       ДЕКАН НА ФПИ: 


