
РЕШЕНИЯ ОТ АС, СЪСТОЯЛ СЕ НА 20.05.2020 г.  
(ПРОТОКОЛ № 6) 

     

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:  

1. Резултат от проведена процедура по избор за членове в Съвета на настоятелите в НХА.  
2. Кандидатстудентски изпити в Националната художествена академия 2020 г.  
3. Разни. 

 

 

По точка 1 от дневния ред  
„Резултат от проведена процедура по избор за членове в Съвета на настоятелите 
в НХА“ 

 

АС гласува и реши:  
Избран състав на Съвета на настоятелите на НХА, както следва: 
Светослав Николов  
Д-р Анатолий Кънев  
Доц. Румен Драганов  
Николай Банков  
Бертрам Ролман  

 
По точка 2 от дневния ред  
„Кандидатстудентски изпити в Националната художествена академия 2020 г.“ 

АС гласува и реши:  
Кандидатстудентските изпити в Националната художествена академия за учебната 2020/2021 
година да се проведат дистанционно, като кандидатите през платформата на 
кандидатстудентската кампания следва да изпратят имейл на кандидатстудентската 
електронната поща на специалността, за която кандидатстват.  
След успешното подаване на кандидатстудентските документи на кандидата ще бъдат 
изпратени наименованието на кандидатстудентската електронната поща на специалността и 
входящият му номер.   
Специалностите, за кандидатстудентските изпити 2020/2021, обединиха своите изисквания както 
следва:  
   

 за първия изпит кандидатстудентите следва да покажат от три до пет работи при 
предварително (по справочник) определените условия на изпита.  

 по изискване на катедрата за представяне на препоръчителен брой творби, 
кандидатстудентите, по избор, могат да покажат от три до пет изображения на 
свободни творчески работи.  

 за втория изпит кандидатстудентите следва да покажат от една до пет работи, като 
долната граница се определя по преценка от специалността.  

 За специалностите, където е заложено събеседване в стандартните приемни изпити, 
то да се проведе онлайн. 

Кандидатстудентите удостоверяват с декларация (попълнена при подаването на документи за 
кандидатстване) самостоятелното създаване на творбите си, като след записването си, в 
началото на учебната година в НХА, следва да представят оригиналите на изпитните работи. 
 

По точка 3 от дневния ред  
„Разни“ 

Няма решения 

Ректор на НХА:/п/ 
  Проф. Георги Янков 

 


