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НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ – СОФИЯ 

ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА 
 

 
                                                  П Р О Т О К О Л  № 2                                            ПРЕПИС! 

 
      Днес 20.10.2020 г. ФС на ФПИ проведе заседание при следния дневен ред: 

1. Учебни въпроси; 

2. Разни. 

ПРИСЪСТВАХА: проф. д-р Арсен Минков, проф. Велислав Минеков, проф. Петър Бонев, доц. д-р 

Величка Минкова, доц. д-р Вержиния Маркарова, доц. Емил Бачийски, доц. д-р Магдалена 

Серафимова, доц. д-р Мариела Гемишева, доц. Мирослав Богданов,  доц. д-р Момчил Мирчев, доц. 

Роберт Цанев, доц. Стефан Белишки,  доц. д-р  Татяна Стоичкова,  ас. Венцислав Шишков, ст.преп. 

д-р Теодор Лихов, ст.преп Росен Тошев.  
 

ОТСЪСТВАХА: проф. Греди Асса, проф. Майа Богданова, доц. д-р Димитър Добревски, доц. Станко 

Войков, доц. д-р Яна Костадинова, студент Иванина Иванова, Станислава Филипова, Дарена Донева. 
 
Заседанието бе водено от декана на факултета доц. М. Богданов, секретар Т. Рафаилова. 
 
  Доц. Мирослав Богданов запозна членовете на ФС с дневния ред и той беше приет единодушно. 
 
 По т. 1 от дневния ред: 
 
Катедра „Текстил-изкуство и дизайн“ 

 
      Доц. д-р Маркарова докладва протокол № 9 от 16.07.2020г, с който катедрения съвет е приел 

подадената молба от Даяна Прокопова за прекъсване на обучението й като докторант, поради 

майчинство, за срок от две години, считано от 01.08.2020г. (прилагат се копие от молбата на 

докторанта и препис от протокола). 
 
ФС прие единодушно прекъсването на докторанта Даяна Прокопова за две години по майчинство, 

считано от 01.08.2020г. 
 
Катедра „Метал“ 
 
        Проф. Минеков докладва решение на катедра „Метал“ с протокол от 08.10.2020г да предложи 

обявяване на конкурс за главен асистент по дисциплините „Метал“ и „Композиция“ на щатното 

място на проф. Димитър Делчев със срок от два месеца. 
 
ФС прие да бъде обявен конкурс за главен асистент със срок от два месеца по дисциплините 
„Метал“ и „Композиция“ на щатното място на проф. Иван Славов. 
 
Катедра „Сценография“ 
 
   Доц. д-р Мариела Гемишева докладва допълнителни дисциплини за приравняване на о.к.с. 
Бакалавър в спец. ”Мода” на приетите за обучение в о.к.с. „Магистър” студенти Кристина 
Ширкова и Николай Георгиев завършили други специалности и ВУЗ. 
 
ФС прие предложените допълнителни дисциплини към магистърския курс на двамата студенти. 
     
    По т. 2 от дневния ред  

 

        Бяха разгледани текущи въпроси на факултета. 

 

            С изчерпване на дневния ред заседанието на ФС приключи в 14:20 часа. 

 

Т. РАФАИЛОВА                                                                    ДОЦ. МИРОСЛАВ БОГДАНОВ 

ЕКСПЕРТ УВ                                                                          ДЕКАН НА ФПИ: 


