
 

НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ 

ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА 

 

 

Г Р А Ф И К 
за провеждане на кандидат-студентски консултации за учебната 2023/2024 година 

 

Таксата за една консултация е както следва: 

При професор – 20.00 лева 

При доцент – 18.00 лева 

При асистент, гл. асистент, ст. преподавател – 16.00 лева 

 
Консултациите за специалностите на НХА от Факултета за приложни изкуства, на бул. 

„Цариградско шосе“ № 73, тел. 028702106, ет. 2 се провеждат след предварително платена такса. 

 

СПЕЦИАЛНОСТ „СЦЕНОГРАФИЯ” – бул. „Цариградско шосе“ 73 

Преподавател Ден от седмицата Час Ателие 

гл. ас. д-р Розина Макавеева вторник от 12:00 ч. ателие 41 

проф. д-р Маня Вапцарова понеделник от 11:00 ч. ателие 43 

 

СПЕЦИАЛНОСТ „РЕКЛАМЕН ДИЗАЙН” – бул. „Цариградско шосе“ 73 

Преподавател Ден от седмицата Час Ателие 

доц. Мирослав Богданов и 

ас. Младен Врабчарски 
вторник и сряда от 10:00 ч. ателие 20 

ст. преп. д-р Теодор Лихов  
понеделник и 

вторник 
от 11:00 ч. ателие 27 

гл. ас. д-р Светлин Балездров  вторник от 11:00 ч. ателие 27  

 

СПЕЦИАЛНОСТ „ДИЗАЙН ЗА ДЕТСКАТА СРЕДА”– бул. „Цариградско шосе“ 73 

Преподавател 
Ден от 

седмицата 
Час Ателие 

проф. д-р Арсен Минков  

и за магистърски програми 

“Компютърни игри”,  

„Детска среда-екстериор“ 

петък 
от 13:00 ч. 

до 14:00 ч.  
ателие 32 

доц. д-р Магдалена Серафимова-

Лазарова  

и за магистърска програма „Костюми 

и аксесоари за сюжетни игри, 

карнавали и атракциони“ 

сряда 
от 12:00 ч. 

до 13:00 ч.  
ателие 33 

доц. д-р Величка Минкова вторник 
от 12:00 ч. 

до 13:00 ч. 
ателие 6 



гл.ас. д-р Рая Гайтанджиева 

за магистърски програми „Дизайн 

детска среда-интериор“, „Средства за 

игра“ 

вторник и 

петък 

от 13:00 ч. 

до 14:00 ч.  
ателие 33 

* Необходимо е до един ден преди срещата кандидат-студентът да изпрати съобщение на 

електронната поща на катедра ДДС за посещението при преподавател: 

design.of.children.environment@nha.bg 

** Катедра ДДС ще провежда и дистанционни консултации. Желаещите трябва да изпратят 

своите задачи и телефон за връзка на същата електронна поща.  

Консултацията ще се осъществява след уговорка между преподавател и кандидат-студент 

в удобно и за двамата време. За кандидатите бакалавърска степен, преподавателите ще се 

включват на ротационен принцип според възможностите им. 

 

 

СПЕЦИАЛНОСТ „РЕСТАВРАЦИЯ” – бул. „Цариградско шосе“ 73 

* Или допълнителна уговорка по имейл: st.belishki@nha.bg  

Преподавател 
Ден от 

седмицата 
Час Ателие 

доц. д-р Стефан Белишки * вторник 
от 11:00 ч. 

до 12:00 ч. 
ателие 45 

преп. д-р Бисер Лазаров сряда 
от 10:00 ч. 

до 11:00 ч. 
ателие 50 

 

СПЕЦИАЛНОСТ „МЕТАЛ” бул. „Цариградско шосе“ 73 

Преподавател 
Ден от 

седмицата 
Час Ателие 

проф. Велислав Минеков 
понеделник и 

четвъртък 

от 10:00 ч. 

до 12:00 ч. 
ателие 1 

доц. Емил Бачийски 
вторник, сряда 

и четвъртък 

от 10:00 ч. 

до 14:00 ч. 
ателие 8 

гл. ас. д-р Мирена Златева 
вторник и 

четвъртък 

от 10:00 ч. 

до 14:00 ч. 
ателие 4 

гл. ас. д-р Зоя Лекова петък 
от 10:00 ч. 

до 14:00 ч. 
ателие 11 

ас. д-р Венцислав Шишков 
вторник и 

сряда 

от 10:00 ч. 

до 14:00 ч. 
ателие 2 

 

СПЕЦИАЛНОСТ „РЕЗБА” бул. „Цариградско шосе“ 73 

Преподавател 
Ден от 

седмицата 
Час Ателие 

проф. Петър Бонев 

за кандидат-студенти магистърска 

степен 

сряда 

от 10:50 

до 12:30 

ч. 

ателие 16 

доц. Роберт Цанев 

за кандидат-студенти бакалавърска 

степен 

вторник 

от 10:50 

ч. до 

12:30 ч. 

ателие 12 
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СПЕЦИАЛНОСТИ НА БУЛ. „Г. М. ДИМИТРОВ“ № 100 

 

СПЕЦИАЛНОСТ „ТЕКСТИЛ – ИЗКУСТВО и ДИЗАЙН” - бул. „Г. М. Димитров“ № 100 

Преподавател 
Ден от 

седмицата 
Час Ателие 

доц. д-р Вержиния Маркарова 
понеделник и 

вторник 

от 12:30 ч.  

до 13:30 ч. 
ателие 19 

преп. д-р Цвета Явашева  
сряда и 

четвъртък 

от 12:30 ч. 

до 13:30 ч. 
ателие 19 

 

СПЕЦИАЛНОСТ „Керамика” - бул. „Г. М. Димитров“ № 100 

Консултациите ще се провеждат след предварителна уговорка на посоченият електронен 

адрес на съответния преподавател. 

Преподавател  
Ден от 

седмицата  
Час  Ателие  

проф. Божидар Бончев  

bojidarbonchev@gmail.com  

 

сряда  

от 12:30 ч.  

до 14:30 ч. 
ателие 33 

гл. ас. д-р Надя Текнеджиева 

n.teknedzhieva@nha.bg  
сряда 

от 12:30 ч. 

до 14:30 ч. 
ателие 33 

доц. Мартин Петков  

mart55@abv.bg  
четвъртък 

от 10:00 ч. 

до 11:00 ч 
ателие 9 

гл.ас. д-р Янка Юнакова 

yanaunakova@yahoo.com  
четвъртък 

от 13:30 ч. 

до 14:30 ч. 
ателие 9 

 

СПЕЦИАЛНОСТ „ДИЗАЙН НА ПОРЦЕЛАН И СТЪКЛО” - бул. „Г. М. Димитров“ № 100 

За повече информация: e-mail: porcelain.and.design@nha.bg, тел.: +359 877214443 

Преподавател  
Ден от 

седмицата  
Час  Ателие  

гл. ас. д-р Красен Троански сряда от 11:00 ч.  ателие 29 

ас. д-р Елизар Милев сряда от 11:00 ч.  ателие 29 

проф. Георги Георгиев сряда от 11:00 ч.  ателие 29 

проф. Митко Динев сряда от 11:00 ч.  ателие 29 
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