
Специалност „Дизайн за детската среда“ 
 
1.) Желаещите кандидат-студенти могат да заявят желание за консултации, изпращат 
задачите си и да задават въпроси, по които ще има обсъждане във времето на 
консултациите на адрес: 
design.of.childrens.environment@nha.bg 
 
ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ В БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН 
 

 Проф. д-р Арсен Минков 

 Доц. Теодора Механдова 
 
ЗА ПРОГРАМИТЕ В МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН 
 

 КОМПЮТЪРНИ ИГРИ – Проф. д-р Арсен Минков 

 ДЕТСКА СРЕДА – ЕКСТЕРИОР – Проф. д-р Арсен Минков 

 ДИЗАЙН ДЕТСКА СРЕДА – ИНТЕРИОР – Доц. Теодора Механдова 

 СРЕДСТВА ЗА ИГРА – Доц. Теодора Механдова 

 КОСТЮМИ И АКСЕСОАРИ ЗА СЮЖЕТНИ ИГРИ, КАРНАВАЛИ И АТРАКЦИОНИ – 
Доц. д-р Магдалена Серафимова–Лазарова 

 
2.) След установяване на контакт между преподавател и кандидат-студент, 
консултациите ще могат да се провеждат чрез видеоконферентна връзка ZOOМ или 
друг метод по уговорка. 
 
3.) Време и ден за онлайн консултации: 
ПОНЕДЕЛНИК от 14:00 до 15:00 часа 
 
4.)   Всяка седмица до ПЕТЪК (включително), кандидат-студентите трябва да качат на 
имейла на специалността своите задачи и въпроси. В първия ПОНЕДЕЛНИК след това 
ще се осъществява консултацията в уреченото време. Това няма да важи само за 
официални празници. 
При нужда ще бъдат разменени и телефони с кандидат-студентите. 
             
Преподавателите ще работят на ротационен принцип. 
Преподаватели:  проф. д-р Арсен Минков, доц. Теодора Механдова, доц. д-р Величка 
Минкова, доц. д-р Магдалена Серафимова–Лазарова, гл. ас. д-р Рая Гайтанджиева 



За ваше улеснение можете да се запознаете с кандидатстудентските изпити за о.к.с. 
„Бакалавър“ на специалност „Дизайн за детската среда“, които за сега се планира да 
бъдат проведени месец.юли 2020 г. както следва: 
 
I ИЗПИТ –  Рисуване по натура на ¾ облечена човешка фигура – в продължение на 8 
учебни часа. 
Формат на каширания картон – 50/70 см. 
Материал – черен (сух – рисунъчен) по избор на кандидатите, който се осигуряват от 
тях. 
II ИЗПИТ – Цветен проект по зададена тема, предназначен за детска среда. 
Изпитът се провежда в продължение на 8 учебни часа. 
Формат на каширания картон – 50/70 см. 
Материали и техника – по избор на кандидатите. Необходимите инструменти и 
материали се осигуряват от кандидатите. 
 
 
Изпитът за о.к.с. „Магистър“ в магистърските програми на специалност „Дизайн за 
детската среда“  се състои от събеседване и представяне на кандидата с портфолио. 

За кандидатстващите в магистърската програма „Компютърни игри“ има и 
допълнителни изисквания, както следва: 
А). Добри художествени умения  
Б). Умения за работа с компютър.  
В). Ползване на английски език. В деня на изпита кандидатите представят:  
Г). CV (Автобиография)  
Д). Мотивационно писмо  
Е). Визуални материали (портфолио) Портфолиото може да бъде на хартиен или 
дигитален (CD, USB. HD) носител. Минимални изисквания: 10 бр. Изображения с 
авторски рисунки 10 бр. Изображения показващи владеене на програма за 3D 
моделиране (например – Autodesk) 10 бр. Изображения показващи владеене на 
програма за 2D графика (например – Photoshop) 
 


