
РЕШЕНИЯ ОТ АС, СЪСТОЯЛ СЕ НА 22.03.2022 г.  
(ПРОТОКОЛ № 22) 

     

 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:  

1. Приемане на отчета за бюджет 2021 на НХА. 
2. Обсъждане и приемане на Правилник за дейността, организацията и структурата на 

Студентския съвет при  НХА.  
3. Учебни въпроси.  
4. Кадрови въпроси.  
5. Решение на Академичния съвет за кандидатстване на Националната художествена 

академия за финансиране на мерки в сектор по образователна инфраструктура по 
програма за развитие на регионите 2021 – 2027 г.  

6. Разни.  
 
 

По точка 1 от дневния ред  
   „Приемане на отчета за бюджет 2021 на НХА“ 
Академичният реши:  
1.1. Приема отчета за бюджет `2021 на НХА 
1.2. Приема за Великден да се изплатят за допълнително материално стимулиране на всички 
преподаватели и служители в Академията, в размер на 50 процента от основната работна 
заплата. 
 

По точка 2 от дневния ред  
  „Обсъждане и приемане на Правилник за дейността, организацията и 

структурата на Студентския съвет при  НХА.“ 
Академичният реши: 
Остава за следващ съвет 
 

По точка 3 от дневния ред  
   „Учебни въпроси“ 
 
Академичният реши: 
Приема еднократна, частична промяна в учебния план на четвърти курс в о.к.с. „бакалавър“ на 
катедра „Графика“. В избираемата учебна дисциплина „Ситопечат“ часовете от зимен семестър 
да бъдат прехвърлени в летен семестър, само за тази учебна година 
 

По точка 4 от дневния ред  
   „Кадрови въпроси“ 
 
Академичният реши:  
4.1. Обявява конкурс за гл. асистент по живопис и композиция на освободеното щатно място от 

ас. Живка Маринова със срок от два месеца.  
4.2. Обявява конкурс за редовен доцент по дисциплините „Композиция – книга“ и „Печатна 

графика“ на щатното място заемано от гл. ас. д-р Капка Кънева, със срок от два месеца.  
4.3. Обявява  конкурс за гл. асистент по старо българско изкуство, със срок от три месеца.  
4.4.  Обявява конкурс за гл. асистент по дисциплините „Метал“ и „Композиция“, на щатното 

място заемано от ас. Венцислав Шишков със срок от два месеца. 



4.5.  Обявява конкурс за доцент по дисциплините „Рисуване“ и „Живопис“, със срок от три 
месеца за Катедра „Общоакадемични дисциплини“ към НХА – Филиал Бургас. 

4.6.  Открива една щатна бройка за длъжност „Техник строителство и архитектура“ в Стопански 
отдел на НХА.  

 
По точка 5 от дневния ред  

  „Решение на Академичния съвет за кандидатстване на Националната 
художествена академия за финансиране на мерки в сектор по 
образователна инфраструктура по програма за развитие на регионите 2021 
– 2027 г.“ 

 
Академичният реши:  
Националната художествена академия да кандидатства за финансиране на мерки в сектор по 
образователна инфраструктура по програма за развитие на регионите 2021 – 2027 г.“ 
 

По точка 6 от дневния ред  
   „Разни“ 
 
Академичният реши:  
В състава на Етичната комисия доц. д-р Мария Андиркова, да бъде заменена от доц. д-р Бойка 
Доневска. 

 
Ректор на НХА: 

        Проф. Георги Янков 
 
 
 
 


