
 
НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ – СОФИЯ 

 
ФАКУЛТЕТ ЗА ИЗЯЩНИ ИЗКУСТВА 

 
 

 
П Р О Т О К О Л 

№ 1 
  
Днес, 16.09.2021 г., ФС на ФИИ  се проведе  онлайн заседание  от 13.00 часа 
при следния дневен ред: 

1. Докторантски въпроси. 

2. Учебни въпроси. 

3. Кадрови въпроси. 

4. Разни. 

Присъстват: проф. Св. Бенчев, проф. Б.Бояджиев, проф. В. Паунов, проф. 
Г.Янков, проф. Д.Минчева, проф. д-р Кр. Борисова, проф. Л.Каралеев, проф. 
д-р Н. Младенов, проф. д.изк. П.Цанев, проф. д.изк. Св.Стефанов, доц.д-р 
Б.Доневска, доц. Д.Колибаров, доц. д-р  Здр. Василева, доц. д-р Й.Йотов,  
доц. д-р Р. Панкова, доц. Цв. Христов, ас. д-р В.Колев, ас. Л.Драганов.  
Гости: доц. П.Добрев, доц. д-р В. Господинов. 
Отсъстват: проф. д-р Д.Христова - отпуск, доц. д-р Р. Далкалъчева - отпуск, 
проф. Ст.Памукчиев, ст.пр. Страхил Ненов, А.Лазарков,  М. Вацова,М. 
Миладинова,М. Стоева.   
Заседанието бе водено от проф. Св.Бенчев –  Декан на ФИИ. Секретари – 
Зл.Боджова, Н. Илиева.  
По т. 1 от дневния ред: 
Проф. Бенчев откри заседанието и приветства присъстващите с новата 
учебна година с пожелания за спорна работа и творчески успехи. 
Катедра „Живопис“ 
Доц. д-р Здравка Василева информира, че на свое заседание катедрения 
съвет е разгледал постъпила молба от Гергана Табакова за преминаване от 
редовна форма на обучение в самостоятелна, което е съгласувано с научния 
ръководител проф. д.ф.н. Правда Спасова. 
ФС на ФИИ единодушно реши да премине от редовна форма на 
обучение в самостоятелна форма на обучение докторантката ГЕРГАНА 
ТАБАКОВА, с научен ръководител проф. д.ф.н.  Правда Спасова, катедра 
„Живопис“, считано от 24.09.2021 г. 



По т. 2 от дневния ред: 
Проф. д-р Кр.Борисова докладва пред ФС приетия на катедрено заседание 
индивидуален учебен план на Албена Венциславова Цветкова за 
приравняване към обучението на студентите от о.к.с. „бакалавър“  в 
областта на изобразителното изкуство. В едногодишния план са включени 
1050 учебни часа с 60 кредита. 
ФС на ФИИ единодушно прие представения индивидуален учебен план на 
Албена Цветкова, студентка в МП. „Визуална комуникация“. 
Проф. д-р Кр. Борисова представи и следните допълнителни часове на 
студентите от 1 курс, о.к.с. магистър, които трябва да положат през уч. 
2021/2022 г., както следва: 

1. Румен Поибренски да положи допълнителни часове по дисциплините 

„Плакат“, „Визуална фантазия“ и „Шрифт и калиграфия“. Хорариум 90 

часа и 3 кредита. 

2. Рами Маруан Ал-Хамуд да положи допълнителни часове по 

дисциплините „Визуална комуникация“ и „Шрифт и калиграфия“. 

Хорариум 60 часа и 5 кредита. 

3. Ясмин Сюлейдин Бошнак да положи допълнителни часове по 

дисциплините „Плакат“, „Визуална комуникация“ и „Шрифт и 

калиграфия“. Хорариум 90 часа и 5 кредита. 

4. Мариам Насири да положи допълнителни часове по дисциплините 

„Визуална комуникация“ и „Плакат“. Хорариум 60 часа и 4 кредита. 

5. Ие Ронг да положи допълнителни часове по дисциплините „Плакат“, 

„Визуална комуникация“ и „Шрифт и калиграфия“. Хорариум 90 часа 

и 5 кредита. 

ФС на ФИИ единодушно прие представените допълнителни часове, на 
студентите в о.к.с. „магистър“, спец. „Плакат и визуална комуникация“. 
/Плановете са приложени към настоящия протокол/. 

По т. 3 от дневния ред: 
Катедра „Живопис“ 
Доц. д-р Здр. Василева представи решението на катедрата за покана на 
проф. Румен Райчев за хон. преподавател по „Цветознание“ в 1 курс, с 2 ч. 
лекции седмично за зимен семестър. Общо 30 часа. 
ФС прие предложението на катедра „Живопис“. 
На следващия ФС ще представи преподавател по „Графични техники“ за 
студентите от трети курс в София и Бургас. 
Катедра „Скулптура“ 



Доц. д-р В.Господинов представи решение на катедрата за покана на 
следните хонорувани преподаватели: 
Поради прием на студенти в о.к.с. „магистър” и във връзка с втората 

магистърска програма „Скулптура, форма и движение”, катедра 

„Скулптура” предлага за новата учебна 2021 – 2022 година зимен семестър 

по дисциплината „Скулптурни трансгресии” зимен семестър с 8 часа 

седмично, 120 часа семестриално хоноруван преподавател проф. Емил 

Попов.  

По  дисциплината „Цветътът в скулптурата” зимен и летен семестър с 2 

часа седмично, 30 часа семестриално, 60  часа годишно хоноруван 

преподавател д-р Нина Русева. 

ФС прие предложението на катедра „Скулптура“. 
Катедра „Графика“ 
Доц. д-р Й.Йотов докладва решение на катедрата за покана на докторанта 
Явор Костадинов да води часовете по уч. дисциплина „Живопис“ във 
филиала на НХА – Бургас. 
Проф. Св.Бенчев отбеляза,че един човек да пътува до Бургас за 4  уч. часа не 
е рентабилно и предлага да се обсъди и предложи на следващия ФС. 
Проф. В.Паунов информира, че и за тяхната специалност също няма 
преподавател по уч. дисциплина „Живопис“ и се присъединява към 
предложението на катедра „Графика“. 
Проф. Бенчев счита, че трябва да се потърси оптимален вариант, тоъй като 
часовете са малко и въпроса да остане за решаване от следващия ФС. 
Катедра „Книга, илюстрация, печатна графика“ 
Проф. В.Паунов докладва решението на катедрата за покана на хоноруван 
преподавател Емил Марков за филиала в Бургас за зимен и летен семестър, 
както следва: 
1 курс – о.к.с. „бакалавър“  
Композиция – илюстрация – 6 уч. часа 
Композиция книга – 4 уч. часа 
Печатна графика – 4 уч. часа 
Общо за 1, 2 и 3 седмица – 14 учебни часа. 
ФС прие предложението на катедра „Книга, илюстрация, печатна 
графика“. 
 
Катедра „Плакат и визуална комуникация“ 



Проф. д-р Кр. Борисова досладва следните решения на катедрата:  
Поради невъзможността на хон. преп. Георги Линков да води часовете по 
„Уебдизайн“с II курс и I курс магистри (София), Катедрата предлага те да 
бъдат поети дистанционно от редовен асистент ЖИВКА РАЙКОВА от 
Филиала на НХА – Бургас. По този начин към нейната настояща заетост от 
16 учебни часа във Филиала, ще се добавят следните часове в София: 

– по „Уебдизайн“ с II курс 2 ч. л.  
– по „Уебдизайн“ с I курс магистри 2 ч. л. и 2 ч. у. 
Общо 4 часа лекции и 2 часа упражнения седмично за семестър.  

ФС прие предложението на катедра „Плакат и визуална комуникация“. 

Във връзка с преподавателската дейност на докторантите /без заплащане/, 
катедрата предлага следното: 

– докторант Емилио Бората по учебната дисциплина „Живопис“ в първи, 
втори и трети бакалавърски курс (София) в специалност „Плакат и визуална 
комуникация“ с доц. д-р Стоян Дечев, поема общо 5 часа седмично за 
семестър. 

– докторант Ивайло Тодоров по учебната дисциплина „Компютърна 
графика“ в първи, втори, трети и четвърти бакалавърски курс (София) в 
специалност „Плакат и визуална комуникация“с гл. ас. д-р Георги Павлов, 
поема общо 4 часа седмично за семестър. 

ФС прие предложението на катедра „Плакат и визуална комуникация“. 
 
Катедра „Изкуствознание“ 
 
Доц.д-р Б.Доневска докладва решение на катедрата: 
МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО НА БЪЛГАРСКОТО 

ЧЕРНОМОРИЕ“ 

Специалност „Изкуствознание“, НХА 

Преподаватели 

ДРЕВНИТЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ В БЪЛГАРСКОТО ЧЕРНОМОРИЕ – 30 часа, I  

семестър, проф. д-р Зарко Ждраков 

ТРАКИЙСКОТО ИЗКУСТВО И ГРЪЦКИТЕ КОЛОНИИ – 60 часа, I  семестър, д-р 

Йото Йотов 



РИМСКИТЕ ГРАДОВЕ ПО БЪЛГАРСКОТО ЧЕРНОМОРИЕ – 90 часа, I  семестър, 

доц.д-р Милен Николов 

ВИЗАНТИЙСКА АРХИТЕКТУРА И ИЗКУСТВО ПО БРЕГОВЕТЕ НА ЧЕРНО МОРЕ – 

60 часа, I  семестър,  доц.д-р Росина Костова 

БЪЛГАРСКО СРЕДНОВЕКОВНО ИЗКУСТВО – 60 часа, I  семестър, проф.д-р 

Зарко Ждраков 

АРХИТЕКТУРА И ИЗКУСТВО ОТ ОСМАНСКИЯ ПЕРИОД И НАЦИОНАЛНОТО 

ВЪЗРАЖДАНЕ – 60 часа, I  семестър, проф. д-р Зарко Ждраков 

ПЕРСПЕКТИВИ НА КУЛТУРНИЯ ТУРИЗЪМ НА ЧЕРНОМОРИЕТО – 60 часа, II 

семестър, проф. д-р Румен Янков 

ИКОНОГРАФИЯ – 45 часа, I семестър , проф. д-р Зарко Ждраков 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ НА ИКОНОПИСТА – 60 часа, II семестър,  доц. 

Стефан Белишки 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА В МУЗЕОЛОГИЯТА - 60 часа, II семестър,  гл.ас.д-р 

Сузана Каранфилова 

АРТМЕНИНДЖМЪНТ - - 60 часа, 30 часа ,първи семестър, 30 часа, втори 

семестър – доц.д-р Татяна Стоичкова/общ магистърски курс/ 

ИСТОРИЯ НА МОДЕРНОТО ИЗКУСТВО -60 часа, 30 часа ,първи семестър, 30 

часа, втори семестър – проф.д.изк. Свилен Стефанов/общ магистърски 

курс/ 

 

НОВО И СЪВРЕМЕННО БЪЛГАРСКО ИЗКУСТВО – 60 часа, II семестър, гл.ас.д-

р Сузана Каранфилова 

ХУДОЖЕСТВЕНИ СБИРКИ И АВТОРИ ОТ ЧЕРНОМОРСКИТЕ НИ ГРАДОВЕ – 60 

часа, II семестър, доц.д-р Бойка Доневска 

ФОТОГРАФИЯ – ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА – 105 часа, II семестър,  ст.преп. д-р 

Росен Тошев 



ПСИХОЛОГИЯ НА ТВОРЧЕСТВОТО - 60 часа, 30 часа ,първи семестър, 30 

часа, втори семестър – проф.д.изк. Петер Цанев/общ магистърски курс/ 

Спец. курс 

КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО В НЕСЕБЪР – 30 часа, I семестър, проф.д-р Зарко 

Ждраков 

или 

Спец.курс 

КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО НА СТРАНДЖАНСКИЯ КРАЙ – 30 часа, II 

семестър, доц.д-р Милен Николов 

Преподаватели от НХА: 

Проф.д-р Зарко Ждраков – 225 часа, I семестър 

Проф.д.изк. Свилен Стефанов /общ магистърски курс/ 

Доц.д-р Бойка Доневска – 60 часа, II семестър 

Гл.ас.д-р Сузана Каранфилова – 120 часа, II семестър 

Доц.д-р Стефан Белишки – 60 часа, II семестър 

Проф.д.изк. Петер Цанев/общ магистърски курс/ 

Доц.д-р Татяна Стоичкова/общ магистърски курс/ 

Ст.преп.д-р Росен Тошев – 105 часа, II семестър 

Хонорувани преподаватели: 

Доц.д-р Милен Николов - 90 часа (30 часа, спецкурс ?) 

Проф.д-р Румен Янков – 60 часа 

Доц.д-р Росина Костова- 60 часа 

Д-р Йото Йотов – 60 часа 

Преподаватели по общоакадемични дисциплини: 

Доц.д-р Бойка Доневска : Обща история на изкуството, I семестър – 6, 

спецкурс – 4 часа, общо 10 часа седмично; II семестър – 5 часа 



Проф.д-р Зарко Ждраков - I семестър, История на българското изкуство – 3 

часа седмично 

Проф.д.изк. Свилен Стефанов – Модерно изкуство, II семестър, – 4 часа 

седмично 

ФС прие предложенията на катедра „Изкуствознание“. 
 
Катедра „Рисуване“ 
 
Проф. Д.Минчева докладва протоколно решение  от заседание на 
катедрата, с което  правят следното предложение 

1. Георги Терзиев за хон. преп. по уч. дисциплина „Рисуване“, МП 

„Арттерапия“, НХА – Филиал Бургас, с общо 4 часа лекции и упр. 

седмично. 

2. Теодора Пунчева за хон. преп. по уч. дисциплина „Рисуване“ в спец. 
„Стенопис“, с общо 8 часа лекции и упр. седмично. 

ФС прие предложенията на катедра „Рисуване“. 
 
Катедрата предлага доц. Кирил Матеев да бъде назначен на допълнителен 
трудов договор по уч. дисциплина „Рисуване“ в НХА – Филиал Бургас. 
Проф. Бенчев информира, че допълнително ще бъдат поканени 
преподавателите за Бургас, след като се уточни учебната програма. 
 
Катедра „Психология  на изкуството, художествено образование и 
общоакадемични дсциплини“ 
Доц.д-р Р.Панкова докладва решенията на катедра „ПИХООД“: 

1. Хон.проф. д.ф.н. Правда Спасова  по уч. дисциплини „Философия“  в 3 

курс  със студентите от ФИИ и ФПИ с 2 часа лекции, седмично, зимен 

семестър и „Визуална кулртура“  в 4 курс, със студентите от втора 

специалност „ТПХО“ , ФИИ и ФПИ с 2 часа лекции седмично, зимен 

семестър.  

2. Хон.доц. д.ф.н. Иван Колев по учебната дисциплина „Естетика“ със 

студентите от 3 и 4 курс, ФИИ и ФПИ, по 2 часа лекции седмично, 

зимен и летен семестър. Общо 120 часа лекции годишно. 

ФС прие предложенията на катедра „ПИХООД“. 
Катедрата предлага часовете на студентите от втора специалност, 4 курс по 
задължително избираемата дисциплина „Социолно-образователни 



проекти“ – 2 ч. лекции, седмично, зимен и летен семестър да бъдат поети 
от редовен преподавател Албена Спасова. 
ФС прие предложението на катедра „ПИХООД“. 
 
Редовни и хонорувани преподаватели във филиала на НХА – Бургас 
 

1. д-р Мина Спасова - хоноруван преподавател по “Философия“ със 

студентите от 3 курс, 2 часа лекции седмично, зимен и летен 

семестър. 

Мотивация:  доктор по философия и главен асистент в БАН, Мина 
Спасова притежава необходимата професионалната квалификация и 
подготовка да бъде привлечена като хоноруван преподавател по 
философия, като допълнително благоприятно обстоятелство е нейното 
местоживеене в Бургас. 

 
2.  хон. преп. д-р Вяра Границка –  Специализираща арттерапевтична 

практика – 6     часа седмично, зимен и летен семестър . 

3. хон. преп. Христо Колев – Психопатология на изкуството – 4 часа 

седмично  в маг.програма „Арт терапия“ – (само зимен семестър) 

4. Таня Дапчева: 

“Английски език” - 
поема 1-ви курс всички специалности - 2 часа седмично 
2-ри курс всички специалности – 2 часа седмично 

 
5. Вера Владова: 

"Френски език" 
поема 1-ви курс всички специалности - 2 часа седмично 
 
6.  Панйот Стефанов   

“Спорт” - поема  1-ви курс всички специалности – 2 часа седмично 
 
Базови учители: СУ "Кирил и Методий" 
1. Атанас Стоянов-  
Текуща педагогическа практика - 3 курс - 3 часа седмично/ първи 
семестър 
Хоспетиране - 3-ти курс / 2 часа седмично 
Предипломна педагогическа практика 4 курс - 2 часа седмично/ първи 
семестър 



4-ти курс - 3 часа седмично / втори семестър 
 
2. Златина Владимирова Браткова - Тренчева- 
Текуща педагогическа практика - 3 курс - 3 часа седмично/ първи 
семестър 
Хоспетиране - 3-ти курс / 2 часа седмично 
Предипломна педагогическа практика 4 курс - 2 часа седмично/ първи 
семестър 
4-ти курс - 3 часа седмично / втори семестър 
 
3. Таня Стоянова - Попова  
Текуща педагогическа практика - 3 курс - 3 часа седмично/ първи 
семестър 

       Хоспетиране - 3-ти курс / 2 часа седмично 
Предипломна педагогическа  практика  4 курс - 2 часа седмично/ първи 
семестър 
4-ти курс - 3 часа седмично / втори семестър 
4.Директор: Снежана Няголова 
 

Редовни и хонорувани преподаватели в НХА – София 
Предложение за хонорувани преподаватели в подготвително отделение   
по български език за чужденци: 
1. доц. д-р Йовка Дапчева  - 19 часа седмично, зимен семестър и 10 часа 
седмично летен семестър;  
2. доц. д-р Ивайло Пеев: 9 часа седмично зимен семестър, 6 часа седмично 
летен и  х 2 ч в I к ОКС Б  и  х 2 ч  в II к ОКС Б, 4 часа седмично, зимен и 
летен семестър. 
3. хоноруван преподавател доц. д-р Маргарита Бакрачева в I к ОКС М Арт 
терапия – общо 60 ч. х 2 ч. в зимен и летен семестър.   
4.   хон. преп. Христо Колев – Психопатология на изкуството – 4 часа 
седмично  в маг.програма „Арт терапия“ – (само зимен семестър)                                                     
5. хон. преп. д-р Вяра Границка в I к ОКС М арт терапия –  
“Специализираща арт терапевтична практика“ –150 ч.;  90 ч. I -ви семестър 
х 6 ч.;  60 ч. II – ри семестър х 2 ч. в НХА София . 
6. хон. преп. д-р Николай Маринов: лекции по методика за надарени деца 
в IV к ОКС Б – 60 ч. х 30 ч в зимен и летен семестър. 
Предложение за базови учители:  

1. Иванка Пехливанова (6-то ОУ “Граф Игнатиев“)112 ч х 56 ч. на 

семестър (упражнения) 



2. Христина Стоянова (СМГ “Паисий Хилендарски“) 112 ч х 56 ч. на 

семестър (упражнения)                                        

Предложение за хон. преп.  по “Хоспетиране“ и  „Текуща педагогическа 
практика“: 

1. Симона Костадинова с 10 часа упражнения, зимен и летен семестър. 

Общо 300 часа. 

2. Галя Страшилова с 10 часа упражнения, зимен и летен семестър. 

Общо 300 часа. 

Директор на  6-то ОУ  „Граф Н.П. Игнатиев“– Ивелина Спасова 
Директор на СМГ „Паисий Хилендарски“ – д-р Антоан Тонев 

ФС прие предложенията на катедра „ПИХООД“. 
 
 
Проф. Бенчев предложи да бъде избрана комисия за провеждане на 
тайното гласуване с председател: доц. д-р Здравка Василева и членове: 
ст.пр. Страхил Ненов и ас. д-р Любомил Драганов. 
ФС на ФИИ прие състава на комисията за тайното гласуане, което ще се 
проведе на 17 /8.30 до 17.00 ч./ и 20.09. 2021 г. до 13.00 часа. 
 
Катедра „Книга, илюстрация, печатна графика“ 
Проф. В.Паунов докладва решение на катедрата за назначаване на 
КРАСИМИР ИВАНОВ за редовен асистент по „Шрифт и калиграфия“ и 
„Графичен дизайн“ на щатното място освободено от пенсиониралият се 
доц. Николай Алексиев, със седмична натовареност 18 часа, както следва: 
Бакалавър III к-с 
Дисциплина „Шрифт и калиграфия“ - 2 уч. ч.  
Бакалавър IV к-с 
Дисциплина „Шрифт и калиграфия“ - 2 уч. ч.  
Магистърска програма „Графичен дизайн“: 
Магистър I к-с 
Дискиплини: „Илюстрация – картинно съобщение“ – 3 уч. ч.,“Графичен 
дизайн“ – 5 уч. ч., „Типография“ – 2 уч. ч. 
Магистър II к-с 
подготовка и изпълнение на дипломен проект - 4 уч. ч.  
Проведено беше тайно гласуване за назначаване на асистент  по „Шрифт и 
калиграфия“ и „Графичен дизайн“ с кандидат  Красимир Андреев. 
По  списъчен състав на ФС  – 19 хабилитирани души. Присъствали на 
заседанието 16. Гласували –15 



Получи се следния резултат: 
С „ДА“ – 15 
С „НЕ“ – няма 
Невалидни – няма 
Въз основа на получения резултат КРАСИМИР АНДРЕЕВ ИВАНОВ е избран 
за редовен асистент  по „Шрифт и калиграфия“ и „Графичен дизайн“ в 
катедра „Книга, илюстрация и печатна графика“. Същият да бъде 
назначен от началото на уч. 2021/2022 година за срок от 5 години. 
 
Катедра „Рисуване“ 

Проф. Д.Минчева  докладва решение на катедрата за назначаване на 
ЕМАНУЕЛА КОВАЧ за редовен асистент по „Рисуване“ на освободеното 
щатно място от пенсиониралия се проф. Иван Димов. 
Проведено беше тайно гласуване за назначаване на асистент  по 
„Рисуване“ с кандидат  Емануела Ковач. Ще преподава в спец. „Графика“ 
със 17 часа седмична натовареност. 
По  списъчен състав на ФС  – 19 хабилитирани души. Присъствали на 
заседанието 16. Гласували –15 
Получи се следния резултат: 
С „ДА“ – 13 
С „НЕ“ – 2 
Невалидни – няма 
Въз основа на получения резултат ЕМАНУЕЛА КОВАЧ е избрана за 
редовен асистент  по  „Рисуване“ в катедра „Рисуване“. Същата да бъде 
назначена от началото на уч. 2021/2022 г. за срок от 5 години. 
 
Катедра „Психология на изкуството, художествено образование и 
общоакадемични дисциплини“ 
 
Доц. д-р Р.Панкова докладва решението на катедрата за начначаване на д-
р ПАВЛИНА ОБРЕТЕНОВА за редовен асистент на освободеното щатно място 
от пенсиониралата се проф. д.ф.н. Правда Спасова. 
Спец. „Теория и практика на художественото образование“ 
Психология х 2 часа седмично, II курс, зимен и летен семестър; 
Приложно-експериментална психология х 2 часа седмично, зимен и летен 
семестър;  
Курсова работа х 2 ч седмично в III курс, летен семестър и хоспетиране х 2 
ч. седмично в  III курс   летен семестър  х 3 групи, една група е от 10 
студента  в ПФ . 



Преддипломна педагогическа практика и държавен изпит в  IV курс 
бакалавър – 5 часа 
МП „Арттерапия“ – 1-М курс 
Базирани върху изкуство психологически експерименти х 4 часа 
седмично, зимен и летен семестър  
1-М курс за студентите от ФИИ и ФПИ: 
Психология на творчеството х 2 часа седмично, II курс, зимен и летен 
семестър 
Общия брой часове:   27 ч   (седмичен норматив),  10 ч  лекции  и    17 ч   
упражнения 
                                   555 ч.   (годишен норматив), 300 ч.  лекции   и 255 ч  
упражнения 
Проведено беше тайно гласуване за назначаване на асистент  по  
„Психология“ и „Психология на творчеството“ в катедра  „Психология на 
изкуството, художествено образование и общоакадемични дисциплини“, с 
кандидат д-р Павлина Обретенова  
По  списъчен състав на ФС  – 19 хабилитирани души. Присъствали на 
заседанието 16. Гласували –15. 
Получи се следния резултат: 
С „ДА“ – 15 
С „НЕ“ – няма 
Невалидни – няма 
Въз основа на получения резултат д-р ПАВЛИНА ОБРЕТЕНОВА е избрана 
за редовна асистентка  по  „Психология“ и „Психология на творчеството“ 
в катедра „Психология на изкуството, художествено образование и 
общоакадемични дисциплини“. Същата да бъде назначена от началото 
на уч. 2021/2022 година за срок от две години. 
 
Филиал на НХА – Бургас 
 
Доц. Димо Колибаров докладва щатните преподаватели, които ще 
преподават на студентите от филиала – Бургас: 

НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ 
СПИСЪК 

НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ, КОИТО ВОДЯТ ЗАНЯТИЯ В НХА ФИЛИАЛ БУРГАС 
 

ФИИ 
 

1. проф. Георги Янков 
Плакат – 22 



22 месечно 
2. проф. Светозар Бенчев 

- Първи курс - 2 часа седмично / 10 часа месечно 
- Втори курс -  2 часа седмично (2-ра, 3-та и 4-та  учебна седмица) / 6 часа 
месечно 
- Трети курс - няма часове 
- Четвърти курс - 4 часа седмично (втора учебна седмица) / 4 часа месечно 
 
Общо часове за месец: 20 часа 

3. проф. д-р  Десислава Христова 

20 ч. графика, 20 ч. композиция и 4 ч. дигитално проектиране = 44 ч. 

общо 

4. проф. Виктор Паунов 

Дисциплина композиция – илюстрация: 

2 к-с ОКС Бакалавър – 5 ч. седм. (общо за сем. – 75 ч.) 

4 к-с ОКС Бакалавър – 9 ч. седм. (общо за сем. – 135 ч.) 

5. проф. Ивайло Мирчев – „Живопис“, „Композиция“ , „Проектиране и 

реализация на дипломна работа“ -  7 часа седмично, 210 годишно 

6. проф. д-р Кристина Борисова 

Шрифт – 44  
Подвързия – 8  
52 месечно 

7. проф. Майа Богданова - ФПИ 

8. проф. д-р Николай Младенов 

Плакат – 23 
23 месечно 

9. проф. д. изк. Петер Цанев  

окс. Бакалавър – История и теория на художественото образование 

– 45 часа, Информационни комуникационни технологии в 

обучението и работа в дигитална среда – 15 часа, Психология на 



изкуството – 30 часа, Методика на обучението по изобразително 

изкуство – 45 часа 

Общо: 135 часа, първи зимен семестър,   

окс. Бакалавър – История и теория на художественото образование 

– 45 часа, Информационни комуникационни технологии в 

обучението и работа в дигитална среда – 15 часа, Психология на 

изкуството – 30 часа, Методика на обучението по изобразително 

изкуство – 45 часа 

Общо: 135 часа – втори летен семестър;  

окс магистър Арттерапия - “Психологиески подходи в 

изкуствознанието” – 30 часа зимен семестър/ 30 часа летен семестър 

-  60 часа 

10. проф. д. изк. Свилен Стефанов – окс „магистър“ -  Арттерапия - 

„История на изкуството“ – 2-ри летен семестър  – 60 часа. 

       -  окс магистър «Културното наследство на българското Черноморие» – 
“История на модерното изкуство“ /общ магистърски курс/  60 часа - зимен  
30 часа и 30 часа летен семестър . 
11. доц. д-р Бойка Доневска – окс. Бакалавър “История на изкуството” - 

90 часа, първи зимен семестър “Проблеми на съвремената скулптура” - 60 

часа първи зимен семестър – Общо 150 часа за първи зимен семестър;  

окс. Бакалавър – История на изкуството – 75 часа за втори летен семестър, 

окс “магистър” -  Културното наследство на българското Черноморие – 

“Художествени сбирки и автори от Черноморските ни градове” - 60 часа. 

Общо за втори летен семстър 135 часа 

12. доц. д-р Величка Минкова - ФПИ 

13. доц. д-р Здравка Василева – „Живопис“, „Композиция“ , 

„Проектиране и реализация на дипломна работа“ -  10 часа седмично, 300 

годишно 



14. доц. д-р Илия Груев  

Дисциплина Шрифт и калиграфия: 

1 к-с ОКС Бакалавър – 2 ч. седм. (общо за сем. – 75 ч.) 

2 к-с ОКС Бакалавър – 2 ч. седм. 

3 к-с ОКС Бакалавър – 2 ч. седм. 

4 к-с ОКС Бакалавър –2 ч. седм. 

Общо 8 ч. седм. (общо за сем. – 120 ч.) 

15. доц. д-р Йохан Йотов 

20  ч. Графика и 12 ч. Композиция = 32 ч. общо 

16. доц. Николай Цачев 

 Дисциплина композиция – книга: 

          3 к-с ОКС Бакалавър – 3 ч. седм. (общо за сем. – 45 ч.) 
Дисциплина Печатна графика: 

          3 к-с ОКС Бакалавър – 5 ч. седм. (общо за сем. – 75 ч.) 
17. доц. д-р Регина Далкалъчева 

Дисциплина композиция – илюстрация: 

          3 к-с ОКС Бакалавър – 5 ч. седм. (общо за сем. – 75 ч.) 
Дисциплина композиция – книга: 

          3 к-с ОКС Бакалавър – 2 ч. седм. (общо за сем. – 30 ч.) 
18. доц. д-р Румяна Панкова 

окс Бакалавър – Педагогика – 30 часа, Психология – 30 часа, Приложно 

експериментална – 30 часа, Арттерапия – 30 часа, Социални и 

образователни проекти – 30 часа 

Общо: 150 часа зимен семестър, 

окс Бакалавър Педагогика – 30 часа, Психология – 30 часа, Приложно 

експериментална – 15 часа, Арттерапия – 30 часа, Социални и 

образователни проекти – 30 часа 

Общо: 135 часа  втори летен семестър 



окс. Магистър – Арттерапия и Културното наследство на българското 

Черноморие – “Психология на творчеството“ - / общ магистърски курс/ 60 

часа -  зимен семестър 30 часа и летен семестър 30 часа. 

19. ст. преподавател Валери Василев 

окс магистър  МП „Арттерапия“ – „Артстудио изобразителни форми и 

дейности в арттерапията“ – зимен семестър 150 часа и летен семестър и 

летен семестър 120 часа 

20. гл. ас. д-р Георги Павлов 

Визуална фантазия – 8 
Визуална комуникация – 12 
Плакат – 25 
45 месечно 
21. гл. ас. д-р Ненко Атанасов  

Плакат – 25 
Визуална фантазия – 8 
Визуална комуникация – 12 
45 месечно 
22. гл. ас. д-р Капка Кънева 

Дисциплина композиция – книга: 
2 к-с ОКС Бакалавър – 5 ч. седм. (общо за сем. – 75 ч.) 
Дисциплина Печатна графика: 
2 к-с ОКС Бакалавър –4 ч. седм. (общо за сем. – 60 ч.) 
Дисциплина композиция – книга: 
4 к-с ОКС Бакалавър – 9 ч. седм. (общо за сем. – 135 ч.) 
Дисциплина Печатна графика: 
4 к-с ОКС Бакалавър –5 ч. седм. (общо за сем. – 75 ч.) 
23. гл. ас. д-р Константин Костов -– „Живопис“, „Композиция“ , 

„Проектиране и реализация на дипломна работа“ -  11 часа седмично, 330 

годишно 

24. ас. д-р Васил Колев 

 38 ч. Композиция и 40 ч. Графика = 78 ч. общо 

25. ас. д-р Велико Маринчевски 

 28 ч. композиция и 24 ч. графика = 52 ч. общо 



26. ас. д-р Юлиан Станкулов -– „Живопис“, „Композиция“ , „Проектиране 

и реализация на дипломна работа“ -  13 часа седмично, 390 годишно 

27. ас. д-р Правдолюб Иванов / без допълнително споразумение 

„Проблеми на аудиовизуалните средства“ с 4 часа седмично в първи 
зимен семестърна 2-ри курс, общо 60 часа на семестър и по избираемата 
дисциплина Спецкурс -„Актуални визуални практики“ в 4 курс 2часа 
седмично първи семестър, общо 30 часа 
Общо: 90 часа първи зимен семестър 
28. ас.  Александара Гогова / онлайн  

„Перспектива“ – първи зимен семестър, първи курс – 30 часа зимен 
„Перспектива“ – първи зимен семестър, втори курс – 30 часа 
„Перспектива“ – първи зимен семестър, първи курс – 30 часа зимен 
„Перспектива“ – първи зимен семестър, втори курс – 30 часа 
Общо 60 часа първи зимен семестър 
Общо 60 часа втори летен семестър 

29. проф. д-р Зарко Ждраков – окс. Бакалавър – „История на 

изкуството“– 45 часа първи зимен семестър, о.к.с магистър  Културното 

наследство на българското Черноморие – „Древните цивилизации в 

българското Черноморие“, „Българско средновековно изкуство“, 

„Архитектура и изкуство от османският период и Националното 

възраждане“, „Иконография“, Спец. Курс „Културното наследство в 

Несебър“  –  225 часа , първи зимен семестър – Общо за първи зимен 

семестър 270 часа.  

30. гл. ас. д-р Сузана Каранфилова – окс. Магистър Културното 

наследство на българското Черноморие -  “Теория и практика на 

музеологията“ – 60 часа втори летен семестър и „Ново и съвременно 

българско изкуство“ – 60 часа втори летен семестър. Общо втори летен 

семестър - 120 часа  

31. доц. д-р Стефан Белишки – окс. Магистър Културното наследство на 

българското Черноморие “Техника и технология на иконописта - 60 часа, 

втори летен семестър 

32. ст. преп. д-р Росен Тошев – окс. Магистър Културното наследство на 

българското Черноморие – “Фотография “– Теория и практика - 105 часа 

втори летен семестър 

33. доц. д-р Венелин Шурелов – окс магистър Спец. курс (Арттерапия) – 

втори /летен семестър – 60 часа 



Преподаватели на щат в Бургас 
доц. Димо Колибаров 
26 ч. графика и 18 ч. композиция = 42 уч. ч. общо 
гл. ас. д-р Александър Ташев 
гл. ас. д-р Жанина Дубарова-Костадинова 
ас. Боряна Цанева - ФПИ 
ас. д-р Розанна Чижова  
aс. Живка Райкова 
ФС на ФИИ прие предложения преподавателски състав от ФИИ за 
филиала – Бургас. 
 
Катедра „Стенопис“ 
Доц. П.Добрев докладва решение на катедрата за обявяване на конкурс за 
доцент по „Стенопис“ и „Живопис“ на щатното място заемано от ас. 
Любомил Драганов. 
ФС на ФИИ взе решение да бъде обявен на конкурс за  доцент по 
„Стенопис“ и „Живопис“ на щатното място заемано от ас. Любомил 
Драганов със срок от три месеца. 
 
Катедра „Графика“ 
Доц. д-р Й.Йотов докладва решение на катедрата за обявяване на конкурс 
за главен асистент по „Композиция“ и  „Графика“  на щатното място заемано 
от ас. д-р Велико Маринчевски  със срок от два месеца. 
ФС на ФИИ взе решение да бъде обявен на конкурс за главен асистент по 
„Композиция“ и  „Графика“  на щатното място заемано от ас. д-р Велико 
Маринчевски  със срок от два месеца. 
 
По т. 4 от дневния ред: 
 
Проф. Д.Минчева информира присъстващите, че ст.пр. Радослав Симеонов  
желае да води лекциите си в ателието на бул. „Дондуков“ и да не бъде 
местен на ул. „Шипка“. Въпреки руината условията са по-добри от тези в 
новата сграда. Ако базата на „Дондуков“ се даде под наем той ще освободи 
ателието. 
Проф. Св.Бенчев отбеляза, че не е сигурен дали ателиетата са безопасни на 
„Дондуков“, макар, че се прави укрепване. 
Проф. д.изк. Кв.Стефанов предложи този въпрос да се остави за решение от 
Ръководството на НХА и спазване на предписанията от РЗИ за ползването на 
ателиетата на „Дондуков“. За какво е новата сграда? 



Проф. В.Паунов смята, че въпроса е сериозен и подкрепя проф. 
Св.Стефанов, тъй като колко се мъчихме за новата сграда и дали ФС си 
струва да се занимава с този проблем. 
Проф. Л.Каралеев мисли, че работата на ФС е да се занимае и с този въпрос. 
Ако не се води учебен процес, то апетите са големи за този терен. Подкрепя 
колегата Р.Симеонов да работи в ателието на бул. Дондуков. 
Проф. Св.Бенчев предложи да се остави тази тема за размисъл и да се 
обсъди по-нататък. 
Доц.д-р В.Господинов обясни, че тяхната катедра си решава пролема с  
„Дондуков“, ако има среща по въпроса за ателиетата там да бъде поканен. 
Проф. Бенчев информира, че на 20.09.2021 г. се открива новата учебна 
година в Бургас. 
Проф. Л.Каралеев информира, че в София откриването на учебната година 
е на 27.09. от 11.00 часа. 
Проф. Бенчев напомни отново за гласуването на урна в утрешния ден. 
ФС завърши в 15.30 часа. 
 
  
СЕКРЕТАР:      ДЕКАН НА ФИИ: 
/Зл. Боджова/     /проф. Светозар Бенчев/ 


