
       РЕШЕНИЯ ОТ АС, СЪСТОЯЛ СЕ НА 19.11.2021 г.  
(ПРОТОКОЛ № 19) 

     

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:  

1. Резултат от избора за попълване квотите в АС и КС на НХА 

2. Учебни въпроси – Информация относно възможностите за ПРИЗНАВАНЕ на оценките от 

държавните зрелостни изпити, за вход в НХА  

3. Кадрови въпроси 

3.1.  ФИИ  

3.1.1 Конкурс за доцент в кат. „Стенопис“ 

3.1.2 Конкурс за главен асистент в кат. „Графика“ 

3.2. ФПИ  

 3.2.1 Конкурс за професор в кат. „Мода“ и кат. „Дизайн за детската среда“ 

 3.2.2 Удължаване на трудов договор от катедра „Керамика и дизайн на порцелан 

и стъкло“, спец. „Керамика“ – проф. Божидар Бончев 

4. Предложение за изплащане на годишни възнаграждения, на Управителния съвет на 

фондация „Св. Пимен Зографски“  

5. Предложение за удостояване на Васил Симитчиев с почетното звание „доктор хонорис 

кауза на НХА“  

6. Разни 

6.1. Актуализиране на такси за кандидатстудентски курсове и консултации 

(предложение от УМО)  

6.2. Информация за Обществени поръчки и търгове  

6.2.1. Нов търг за помещенията, в сградата на НХА на бул. „Дондуков“ № 56 

6.2.2. Наемателите в сградите на НХА  

6.3. Уточнения по командироването на преподаватели от НХА – София, до Филиал на 

НХА – Бургас и обратно  

6.4. Информация стипендии  

6.5. Достъп до сградите на НХА  

7. Заседание на Научния съвет на НХА (състоящ се от всички хабилитирани преподаватели в 
АС), за избор на Председател 

 
По точка 1 от дневния ред  
„Резултат от избора за попълване квотите в АС и КС на НХА “ 

 

Няма решения 
 

 
По точка 2 от дневния ред  

  „Учебни въпроси – Информация относно възможностите за ПРИЗНАВАНЕ на 
оценките от държавните зрелостни изпити, за вход в НХА “ 

 

АС гласува и реши:  
При кандидатстване за уч. 2022/23 г. кандидатите за спец. „Изкуствозание“ могат да 
кандидатстват и с оценка получена от ДЗИ по изобразително изкуство, която ще се признава 
вместо I-ви изпит. 
 



По точка 3 от дневния ред  
„Кадрови въпроси “ 

 

3.1. ФИИ – Обявяване на конкурси за: 

3.1.1 Доцент по дисциплината „Стенопис“ и „Живопис“, в катедра „Стенопис“, със 

срок от два месеца от обнародването му в Държавен вестник, на щатното място, 

заемано от ас. д-р Любомил Драганов 

3.1.2 Главен асистент по дисциплината „Композиция“ и „Графика“, в катедра 

„Графика“, със срок от два месеца от обнародването му в Държавен 

вестник, на щатното място заемано от ас. д-р Велико Маринчевски 

3.2. ФПИ Обявяване на конкурси за: 

 

3.2.1 Професор по дисциплината „История на костюма, стил и мода“ в кат. 

„Мода“, със срок от два месеца от обнародването му в Държавен вестник,  на 

щатното място на доц. д-р Яна Костадинова.  
3.2.2. Професор по дисциплината „Композиция, комбинаторика и цветознание “ в 

кат. „Дизайн за детската среда“, със срок от два месеца от обнародването му в 

Държавен вестник,  на щатното място на доц. д-р Величка Минкова.   

 

3.2.3 Удължаване на трудовия договор на проф. Божидар Бончев от катедра 

„Керамика и дизайн на порцелан и стъкло“, спец. „Керамика“, за учебната 2021 – 

2022 г. (една година) 

 

   По точка 4 от дневния ред  
„Предложение за изплащане на годишни възнаграждения, на Управителния съвет 
на фондация „Св. Пимен Зографски.“ 

 
АС гласува и реши: Няма решения 

 
  По точка 5 от дневния ред  

  „Предложение за удостояване на Васил Симитчиев с почетното звание „доктор 

хонорис кауза на НХА “ 

АС гласува и реши: Академичният съвет присъжда почетното звание „Доктор хонорис кауза“ на 
Васил Симитчиев и предприема действия за връчването му. 
 

 По точка 6 от дневния ред  
  „Разни “ 

АС гласува и реши: 

6.1. Актуализира таксите за кандидатстудентски курсове и консултации, както следва 

6.1.1. При заплащане за 1 ден, с продължителност от 8 учебни часа, при 8 лв./час. 

При заплащане за цял месец – 4 посещения, по 8 учебни часа, при 7 лв./час 

6.1.2. 30 минутни персонални консултации при: 

6.1.2.1. Професор – 20 лв. 

6.1.2.2. Доцент – 18 лв. 

6.1.2.3. Преподавател – 16 лв. 

 6.2. Информация за Обществени поръчки и търгове  

6.2.1.Нов търг за помещенията, в сградата на НХА на бул. „Дондуков“ № 56 



6.2.2.Наемателите в сградите на НХА  

6.3.  Уточнения по командироването на преподаватели от НХА – София, до Филиал на 

НХА – Бургас и обратно – Реално направени разходите от преподавателите за 

транспорт до Бургас (София), да бъдат отчитани в целия размер, в който са 

направени. Когато преподавателите пътуват с личен автомобил, разходите за 

транспорт да бъдат съобразени с нормите по разписанието.  

6.4. Информация стипендии  

6.5. Достъп до сградите на НХА – заповед на ректора на НХА 

 
 
Ректор на НХА:/п/ 

  Проф. Георги Янков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


