
НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ – СОФИЯ 

ФАКУЛТЕТ ЗА ИЗЯЩНИ ИЗКУСТВА 

 

 

Препис! 

П Р О Т О К О Л 

№ 4 

 

Днес, 14.01.2021 г.,  от 13:00 часа  се проведе онлайн заседание на Факултетния съвет на 
Факултета за изящни изкуства при следния дневен ред: 

 Учебни въпроси 

 Докторантски въпроси 

 График на дипломни защити 

 Кадрови въпроси 

 Разни 

Присъстват: проф. Светозар Бенчев, проф. Божидар Бояджиев, проф. Георги Янков, проф. 
Десислава Минчева, проф. д-р Десислава Христова-Тошева, проф. д-р Кристина Илиева, 
проф. Любомир Каралеев, проф. д-р Николай Младенов, проф. д. изк. Петер Цанев, проф. 
д.изк. Свилен Стефанов, доц. д-р  Бойка Доневска, доц. Димо Колибаров, доц. д-р Здравка 
Василева, доц. д-р Йохан Йотов, доц. д-р Регина Далкалъчева, доц. д-р Румяна Панкова, 
доц. Цветослав Христов, ас. д-р Васил Колев, ас. Любомил Драганов, Мила Вацова, Мария 
Стоева. 

Отсъстват: проф. Виктор Паунов, проф. Станислав Памукчиев, ст. пр. Страхил Ненов, 
Александър Лазарков, Мира Миладинова. 

Гости: доц. д-р Валентин Господинов, доц. Пенчо Добрев. 

Заседанието се води от  проф. Светозар Бенчев. Секретари: Златка Боджова, Надя Илиева. 

 

По т. 1 от дневния ред: 

Доц. д-р Здравка Василева докладва решене на катедра „Живопис“ за частична промяна в 
учебния план. Поради спирането на присъствения учебен процес на няколко пъти през 
Зимния семестър, катедрата предлага часовете по избираемата дисциплина „Проблеми на 
книжната графика“ водени от доц. Николай Цачев –  4 часа седмично Зимен семестър в III 
курс, да бъдат преместени по изключение в Летния семестър. 

След  проведеното гласуване ФС предлага на АС да бъде прехвърлена ИУД „Проблеми на 
книжната графика“ от Зимен в Летен семестър на уч. 2020/2021 г. 



По т. 2 от дневния ред: 

Деканът даде думата на доц. д-р Б. Доневска да докладва решенията взети от катедра 
„Изкуствознание“: 

Доц. д-р Доневска представи приетите на катедрено заседание отчети на следните 
докторанти: 

1. Радослав Мъглов, научен ръководител: проф. д.изк. Свилен Стефанов 

2. Антон Терзиев, научен ръководител: проф. д.изк. Свилен Стефанов 

3. Мирослава Стоянова, научен ръководител: проф. д.изк. Свилен Стефанов. 

След проведеното гласуване ФС на ФИИ прие представените отчети. 

Доц. д-р Доневска  информира, че катедрата е разгледала и приела молбите на 
докторантите към МА „Дигитални изкуства“ Наталия Алексиева и Нора Караламбова 
(ръководител доц. д-р В. Шурелов) за удължаване срока на докторантурите им с 6 месеца 
по семейни причини. 

ФС на ФИИ единодушно реши да бъде удължен срока на докторантурата на докторантката 
НАТАЛИЯ АЛЕКСИЕВА, МА „Дигитални изкуства“, с научен ръководител доц. д-р Венелин 
Шурелов, с щест месеца по семейни причини, считано от 8.11.2020 г.  

ФС на ФИИ единодушно реши да бъде удължен срока на докторантурата на докторантката 
НОРА КАРАЛАМБОВА, МА „Дигитални изкуства“, с научен ръководител доц. д-р Венелин 
Шурелов, с щест месеца по семейни причини, считано от 13.12.2020 г.  

Доц. Доневска докладва, че в катедрата е  направено обсъждане на докторския труд на 
Евгения Атанасова „КАТЕГОРИЯТА „ВРЕМЕ“ В ТВОРЧЕСТВОТО НА КРИСТО И ЖАН-КЛОД“. 

След станалите обстойни обсъждания катедрата я представя за защита и предлага 
следното научно жури: 

Вътрешни членове: проф. д.изк. Свилен Стефанов – ръководител,  доц. д-р Бойка Доневска 
и проф. д-р Зарко Ждраков – резерва. 

Външни членове: проф. д-р Борис Сергинов, доц. д-р Милена Блажиева и проф. д-р Бисера 
Вълева – резерва. 

След проведеното гласуване ФС на ФИИ единодушно приема състава  на предложеното 
научно жури на докторантката Евгения Атанасова. 

По т. 3 от дневния ред: 

Проф. Бенчев запозна членовете на съвета с изготвената заповед на Ректора за 
удължаване на семестъра за дипломниците от II МА курс и провеждането на дипломните 
защити в периода 22 – 31.03.2021 г. В този период ще се проведат и дипломните защити 
поправителна сесия за окс „бакалавър“.  

В периода от 28.01. до 06.02.2021 г. могат да се явят само дипломници от окс „бакалавър“, 
като в срок до 25.01.2021 г.,  ръководителите на катедри подадат списъци в Деканата с 
имената на желаещите студенти. 



По т. 4 от дневния ред: 

Доц. д-р Здравка Василева докладва предложение на катедра „Живопис“ за  поканата на 
хон. преп. Добрин Вътев по дисциплината „Скулптура“ с 2 часа седмично I семестър и 3 
часа седмично II семестър, за студентите от в I курс във филиала в гр. Бургас. Общо 75 часа 
лекции. На същият да бъде заплатено считано от началото на учебната  2020/2021 г. 

ФС на ФИИ прие предложението на катедра „Живопис“. 

Проф. д-р Десислава Христова  запозна присъстващите с решение на катедра „Графика“ за 
покана на хон. преп. Стойко Сакалиев по ИУД „Комуникация на печата“  с 2 ч. лекции 
седмично Летен семестър. Общо 30 часа лекции. Дисциплината се изучава от студентите, 
III курс във филиала в гр. Бургас 

ФС на ФИИ прие предложението на катедра „Графика“. 

Доц. д-р Бойка Доневска представи решение на катедра „Изкуствознание“ за покана на 
хонорувани преподаватели за Летен семестър на уч. 2020/2021 г. 

1. хон. преп. Елка Пенкова за курса „Култура на древния свят“ – 30 ч. л. Летен семестър за 
курс окс бакалаври, специалност „Изкуствознание“. Поканата се налага поради отказ на 
досегашния титуляр на учебната дисциплина – доц. Петър Делев да продължи 
преподавателската си дейност в НХА. 

2. хон. преп. Любен Домозетски – 60 часа: 45 часа лекции и 15 часа упражнения, „Обща 

история на изкуството“, II курс окс „бакалавър“, Летен семестър, спец. 

„Изкуствознание“. Курсът е бил воден в предходните години от проф. д-р Бисерка 

Пенкова и поради нейното пенсиониране се налага да бъде привлечен хоноруван 

преподавател. 

3. хон. доц. д-р Милена Блажиева – 120 часа лекции, „Обща история на изкуството“, III 

курс, окс „бакалавър“, Летен семестър, спец. „Изкуствознание“. Титуляр на курса 

е доц. д-р Мария Андиркова, която е в отпуск по майчинство. 

ФС на ФИИ единодушно  прие предложението на катедра „Изкуствознание“ за хон. 
преподаватели за Летен семестър на уч. 2020/2021 г. 

Доц. д-р Румяна Панкова представи предложението на катедра  „Психология на изкуството, 
художествено образование и общообразователни дисциплини“ проф. д.ф.н. Правда 
Спасова да чете лекциите по „Философия“ – 4 ч. лекции седмично и по „Естетика“ – 4 ч. 
лекции седмично. Общо 8 ч. лекции седмично със студентите от III курс за Летния семестър 
във Филиал Бургас. Общо 120 часа лекции за Летен семестър. 

ФС на ФИИ единодушно прие и предлага на АС  проф. д.ф.н. Правда Спасова да води 
лекциите по „Философия“ и „Естетика“  със студентите от III курс, филиал – Бургас.  

 

 



По т. 5 от дневния ред: 

Проф. д-р Николай Младенов информира присъстващите, че в най-скоро време ще трябва 
да бъде изготвено предложение за приема на студенти в окс „бакалавър“, окс „магистър“, 
онс „доктор“ и чуждестранни студенти по ПМС.   

Факултетния съвет завърши в 13:46 часа. 

 

СЕКРЕТАР:      ДЕКАН: 

(Златка Боджова)     (проф. Светозар Бенчев)  

 

 


