
РЕШЕНИЯ ОТ АС, СЪСТОЯЛ СЕ НА 17.11.2020 г.  
(ПРОТОКОЛ № 10) 

     

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:  

1. Учебни въпроси 
2. Кадрови въпроси 
3. Обсъждане и приемане на ВПРЗ и Правилник за учебната и допълнителна 
    натовареност на академичния състав в НХА 

4. Разни 
 

 

По точка 1 от дневния ред  
„Учебни въпроси“ 

 

АС гласува и реши: Приема в Катедра „Плакат и визуална комуникация“ частична промяна в 
учебния план, като часовете по „Екранна графика“ – по един час седмично в трети и четвърти 
курс на о.к.с. „бакалавър“, и четири часа седмично с първи курс на о.к.с. „магистър“ „Визуална 
комуникация“ и „Плакат“, се преместват за летния семестър на учебната 2020 – 2021 година. 

 
По точка 2 от дневния ред  
„Кадрови въпроси“ 

 

АС гласува и реши: Да се обявят конкурси за: 
 
2.1. Професор по „Рисуване“ за нуждите на Катедра „Рисуване“, със срок два месеца от 
обнародването му в Държавен вестник, на щатното място заемано от доц. д-р Цветан Стоянов. 
 
2.2. Доцент по „Рисуване“ за нуждите на Катедра „Рисуване“, със срок три месеца от 
обнародването му в Държавен вестник, на щатното място, заемано от ст. преп. д-р Асен 
Миланов. 
 
2.3. Доцент по „Рисуване“ за нуждите на Катедра „Рисуване“, със срок два месеца от 
обнародването му в Държавен вестник, на щатното място, заемано от гл. ас. д-р Симеон 
Симеонов.  
 
2.4. Доцент по „Рисуване“ за нуждите на Катедра „Рисуване“, със срок два месеца от 
обнародването му в Държавен вестник, на щатното място, заемано от гл. ас. д-р Стоян Дечев. 
  
2.6. Доцент по „Рисуване“ за нуждите на Катедра „Рисуване“, със срок два месеца от 
обнародването му в Държавен вестник, на щатното място, заемано от гл. ас. д-р Атанас 
Атанасов.  
 
2.7. Доцент по „Скулптура“ и „Композиция“ в катедра „Скулптура“, със срок 2 месеца от 
обнародването му в „Държавен вестник“, на освободеното щатно място от проф. Емил Попов. 
 
2.8. Доцент по „Графика“ и „Композиция“ в катедра „Графика“, със срок 2 месеца от 
обнародването му в „Държавен вестник“, на щатно място, заемано от ас. д-р Васил Колев. 
  



2.9. Доцент по „Плакат“ и „Визуална комуникация“ в катедра „Плакат и визуална комуникация“, 
със срок 2 месеца от обнародването му в „Държавен вестник“, на щатно място, заемано от гл. ас. 
д-р Ненко Атанасов.  
 
2.10. Доцент по „Плакат“ и „Визуална фантазия“ в катедра „Плакат и визуална комуникация“, 
със срок 3 месеца от обнародването му в „Държавен вестник“, на щатно място, заемано от гл. ас. 
д-р Георги Павлов. 
 
2.11. Главен асистент по „Ново и съвременно изкуство“ в катедра „Изкуствознание“, със срок 2 
месеца от обнародването му в „Държавен вестник“, на щатно място, освободено от проф. д-р 
Красимира Коева. 
 
2.12.  Главен асистент по „Скулптура“ в  Катедра Метал“, със срок 2 месеца от обнародването му 
в „Държавен вестник“, на щатното място, освободено от проф. Иван Славов. 
 
2.13. Главен асистент по „Метал“ и „Композиция“ в катедра „Метал“, със срок 2 месеца от 
обнародването му в „Държавен вестник“, на щатно място, освободено от проф. Димитър 
Делчев. 
 

 
По точка 3 от дневния ред  
„Обсъждане и приемане на ВПРЗ и Правилник за учебната и  допълнителна 
натовареност на академичния състав в НХА“ 

 

АС гласува и реши: Приема вътрешни правила за работна заплата (ВПРЗ) 

 

По точка 4 от дневния ред  
„Разни“ 

 

Няма решения 
 

 
Ректор на НХА:/п/ 

  Проф. Георги Янков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


