
РЕШЕНИЯ ОТ АС, СЪСТОЯЛ СЕ НА 29.04.2020 г.  
(ПРОТОКОЛ № 4) 

     

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:  

1. Вземане на решение за участие на новоучредения „Югоизточен регионален 
иновационен център „Криейтив Лаб““ в текуща процедура за подбор 
BG16RFOP002-1.027 – Създаване и развитие на Регионални иновационни 
центрове (РИЦ) по ОПИК 2014-2020 г. с проектно предложение "Създаване на 
Югоизточен регионален иновационен център в креативните и рекреативните 
индустрии". Проектното предложение е с бюджет до 8 /осем/ милиона лева, 
като НХА няма да участва с парична вноска за финансиране на проекта. 

2. Актуализиране на Правилника за устройството и дейността на филиала на НХА 
в гр. Бургас 

3. Резултати от проведени конкурси за: РАПО, Главен счетоводител и Експерт 
подготовка на европейски проекти. 

4. Предложение за стартиране на процедури по докторантски защити. 
5. Предложение за членове в съвета на настоятелите на НХА. 
6. Разни 
 

 
По точка 1 от дневния ред  
„Вземане на решение за участие на новоучредения „Югоизточен 
регионален иновационен център „Криейтив Лаб““ в текуща процедура за 
подбор BG16RFOP002-1.027 – Създаване и развитие на Регионални 
иновационни центрове (РИЦ) по ОПИК 2014-2020 г. с проектно 
предложение "Създаване на Югоизточен регионален иновационен център 
в креативните и рекреативните индустрии". Проектното предложение е с 
бюджет до 8 /осем/ милиона лева, като НХА няма да участва с парична 
вноска за финансиране на проекта.“ 

 

АС гласува и реши: Националната художествена акдемия да участва с новоучредения 
„Югоизточен регионален иновационен център „Криейтив Лаб““ в текуща процедура за 
подбор BG16RFOP002-1.027 – Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове 
(РИЦ), с проектно предложение "Създаване на Югоизточен регионален иновационен 
център в креативните и рекреативните индустрии". Проектното предложение е с 
бюджет до 8 /осем/ милиона лева, като НХА няма да участва с парична вноска за 
финансиране на проекта 

 
По точка 2 от дневния ред  
„Актуализиране на Правилника за устройството и дейността на филиала на 

НХА в гр. Бургас“ 

АС гласува и реши: Приема актуализирания Правилника за устройството и дейността на 
филиала на НХА в гр. Бургас, както следва: 

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Project/New/403521b3-ae1b-4dc7-9eeb-f7975ae6988d
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Project/New/403521b3-ae1b-4dc7-9eeb-f7975ae6988d
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В чл. 7 – отпада т.2 
В чл. 11 „Помощник-Директорът..... Директора.“ 
В чл. 11, ал.1 „Помощник-директорът........него.“ 
Чл.12 „.... от: Помощник-Директора 
В чл. 13 т. 1. Помощник-директор 
В чл. 29 (2) „... Председател – Директорът на филиала; .....“ 
 
 
 

По точка 3 от дневния ред  
„Резултати от проведени конкурси за: РАПО, Главен счетоводител и 
Експерт подготовка на европейски проекти“ 

Няма решения 
  

По точка 4 от дневния ред  
„Предложение за стартиране на процедури по докторантски защити“  

 
АС гласува и реши: Приема стартирането на процедурите по докторантски защити да се 
провеждат онлайн, във връзка с извънредното положение и писмо на министъра на 
образованието и науката  

 

По точка 5 от дневния ред  
„Предложение за членове в съвета на настоятелите на НХА.“ 
 

Очакваме предложения за следващия академичен съвет 

 
По точка 6 от дневния ред  
„Разни“ 
 

Няма решения 

 

Ректор на НХА: 
  Проф. Георги Янков 

 

 

 

 

 


