
РЕШЕНИЯ ОТ АС, СЪСТОЯЛ СЕ НА 12.07.2022 г.  
(ПРОТОКОЛ № 26) 

     

 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:  

1. Актуализиране на етичен кодекс  
2. Докладни от етичната комисия  
3. Академична комисия по качеството на обучението  
4. Кадрови въпроси  

4.1. Декан ФИИ  
4.2. Декан ФПИ  

5. Разни  
 
 

По точка 1 от дневния ред  
   „Актуализиране на етичен кодекс“ 
 
Няма решение. Остава за следващо заседание. 

 
По точка 2 от дневния ред  

   „Докладни от етичната комисия“ 
 
АС гласува и реши: Прави първо предупреждение за отстраняване от НХА на Димитрина 
Паскова – студентка във втори курс о.к.с. „бакалавър“, специалност „Плакат и визуална 
комуникация“, Филиал на НХА в Бургас. 
 

По точка 3 от дневния ред  
   „Академична комисия по качеството на обучението“ 
 
АС гласува и реши:  
3.1. Верифицира дипломните документи на: 

3.1.1. Вили Манолова Мачулекова в о.к.с. „Бакалавър“, специалност „История на 
изкуството“.  

3.1.2. Рафаил Любомиров Георгиев в о.к.с. „Магистър“, специалност „Скулптура“.  
3.1.3. Тодор Методиев Горанов в о.к.с. „Магистър“, специалност „Дизайн порцелан 

и стъкло“.  
3.1.4. Антон Петров в о.к.с. „Бакалавър“, специалност „Дизайн за детската среда“. 
3.1.5. Лъчезар Дочев в о.к.с. „Магистър“, специалност „Дизайн на порцелан и 

стъкло“. 
3.1.6. Момчил Александров Алексиев в о.к.с. „Магистър“, специалност „Дигитални 

изкуства“. 
3.2. Утвърждава учебния план и програми на кат. „Реставрация“, които са коректно 
направени и са изпълнени всички изисквания относно съдържание, брой часове, брой 
кредити и брой упражнения. 



3.3. Връща за доработване учебния план и програми на кат. „Скулптура“ за МП „Скулптура 
в обществена среда“. 
3.4. Утвърждава учебните планове и програми на кат. „Стенопис“ – МП „Иконопис“ и МП 
„Мозайка“, които са коректно направени и са изпълнени всички изисквания относно 
съдържание, брой часове, брой кредити и брой упражнения. 
 
 

По точка 4 от дневния ред  
„Кадрови въпроси“ 

 
АС гласува и реши:  
4.1. Да се обявят конкурси за: 

4.1.1. Главен асистент  по „Живопис“ и „Стенопис“ на щатното място освободено от 
проф. Николай Драчев поради пенсиониране, със срок от 2 (два) месеца. 
 4.1.2. Професор  по „Скулптура“ и „Композиция“ на щатното място заемано от доц. 
д-р Валентин Господинов  за срок от 3 (три) месеца. 
 4.1.3. Професор по „Психология, педагогика и арттерапия“ за срок от 2 (два) месеца 
на щатното място заемано от доц. д-р Румяна Панкова, катедра „Психология на 
изкуството, художествено образование и общоакадемични дисциплини“. 
4.2. ФПИ – обявяване на конкурси. 
 4.1.4. Доцент със срок от три месеца по дисциплината „Керамика“ на щатното място 
заемано от гл. ас. д-р Надя Текнеджиева. 
 4.1.5. Професор със срок от два месеца по дисциплината „Текстил – композиция“  
на щатното място заемано от доц. д-р Вержиния Маркарова. 
4.3. Удължаване на трудовите договори в съответствие със Закона за висше образование, 
Кодекса на труда и Правилника за дейността на Националната художествена академия за 
учебната 2022 – 2023 г., на следните преподаватели от Факултетите за изящни и приложни 
изкуства, както следва: 
 4.3.1. ФИИ 
  4.3.1. проф. Божидар Бояджиев, с една година 
  4.3.2. проф. д-р Боян Добрев, с една година 
  4.3.3. доц. д-р Румяна Панкова, с една година 
  4.3.4. проф. Любомир Каралеев, с една година 
  4.3.5. проф. Десислава Минчева, с една година 
 4.3.2. ФПИ 
  4.3.1. проф. Светослав Кокалов, за втора година  
  4.3.2. проф. Майа Богданова, за втора година 
  4.3.3. проф. д-р Татяна Стоичкова, за трета година 
  4.3.4. доц. Мартин Петков, за трета година 
  4.3.5. проф. Божидар Бончев, за втора година 
  4.3.6. доц. Станко Войков, за трета година 
  4.3.7. доц. Илия Върбанов, за първа година 
  4.3.8. проф. д-р Аделина Попнеделева, за втора година 
 4.4. Да бъде назначена на 1/2 щат проф. д. изк. Антоанета Анчева, по учебната 
дисциплина „Пластична анатомия“ към катедра „Рисуване“, считано от началото на 
учебната 2022 – 2023 година. 



  
 

 
По точка 5 от дневния ред  
„Разни“ 

 
АС гласува и реши:  
 
5.1. Дарените от „Рашидов Кънстракшън Къмпани“ ООД, средства в размер на 3000 лв., да 
бъдат разпределени на 6 награди от по 500 лв., за високи постижения през 2021/2022 г. 
Учебна година, в областта на изобразителното изкусто, сред дипломираните бакалаври – 
випуск 2022 в НХА. 
5.2. НХА приема с признателност дареното специализирано оборудване от г-н Иво 
Джидров и осигурява помещение, до ателието по ситопечат, на бул. „д-р Г. М. Димитров“ 
№ 100, за съхранение творчеството на проф. Красимир Джидров, за една година, 
безвъзмездно. 
5.3. Удължава договора за наем с „ИВКОН строй“ ООД – кафене в сградата на ул. „Шипка“ 
1. 
 
 

 
Ректор на НХА:/п/ 

        Проф. Георги Янков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


