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НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ – СОФИЯ 

ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА 

 П Р О Т О К О Л   № 10                                                     ПРЕПИС! 

                                                                                                                                             Днес 26.05.2021 г. се проведе заседание на Факултетния съвет при Факултета за приложни 

изкуства при следния дневен ред: 

1. Покана на хонорувани преподаватели за уч. 2021/2022г ; 

2. Предложения за удължаване на трудовите договори на щатни преподаватели; 

3. Изготвяне на график за дипломни защити и комисии; 

4. Доклад от Факултетната комисия по качеството; 

5. Предложение за член-кореспондент при БАН от ФПИ; 

6. Разни. 

ПРИСЪСТВАХА: проф. д-р Арсен Минков, проф. Греди Асса, проф. Петър Бонев, доц. д-р 

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

Гемишева, доц. д-р Димитър Добревски, доц. Мирослав Богданов, доц. д-р Магдалена 

Серафимова, доц. д-р Момчил Мирчев, доц. Роберт Цанев, доц. Станко Войков, доц. д-р Татяна 

Стоичкова, доц. д-р Стефан Белишки, ас. Венцислав Шишков, ст.преп. д-р Теодор Лихов, ст.преп 

Росен Тошев. 

ОТСЪСТВАХА: проф. Велислав Минеков (отпуск), проф. Майа Богданова, доц. д-р Яна 

Костадинова, студент Дарена Донева, Иванина Иванова, Станислава Филипова. 

ГОСТ: доц. д-р Марина Райчинова, гл. ас. д-р Красен Троански. 

Заседанието бе водено от декана на факултета доц. М. Богданов, секретар Т. Рафаилова. 

 Доц. Мирослав Богданов запозна членовете на ФС с дневния ред. Доц. д-р Мирчев предложи да 

бъде добавена точка Кадрови, тъй като се налага да обяви конкурс за „Доцент“. Доц. Богданов 

предложи да бъде гласуван дневния ред както следва и като точка З. Кадрови въпроси: 

1. Покана на хонорувани преподаватели за уч. 2021/2022г ; 

2. Предложения за удължаване на трудовите договори на щатни преподаватели; 

3. Кадрови въпроси; 

4. Изготвяне на график за дипломни защити и комисии; 

5. Доклад от Факултетната комисия по качеството; 

6. Предложение за член-кореспондент при БАН от ФПИ; 

7. Разни. 

 По т. 1 от дневния ред: 

 Специалност «МОДА» 

Доц. д-р Костадинова докладва поканата на хоноруваните преподаватели в катедра „Мода“ с 

протокол № № 118/10.05.2021г. 

След проведено явно гласуване се получиха следните резултати: 

  С „ДА” – 18 

  С „НЕ” – няма. 

Въздържали се – няма. 

    Въз основа на полученият резултат факултетният съвет прие поканата на хоноруване 

преподаватели в катедра „Мода“.  

 Специалност „РЕСТАВРАЦИЯ“ 

Доц. д-р Белишки докладва поканата на хоноруваните преподаватели в катедра „Реставрация“ с 

протокол № 233/13.05.2021г. 

След проведено явно гласуване се получиха следните резултати: 

  С „ДА” – 19 

  С „НЕ” – няма. 

Въздържали се – няма. 

    Въз основа на полученият резултат факултетният съвет прие поканата на хоноруване 

преподаватели в катедра „Реставрация“.  
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 Специалност „ТЕКСТИЛ – ИЗКУСТВО И ДИЗАЙН“ 

Доц. д-р Маркарова докладва поканата на хоноруваните преподаватели в катедра „Текстил – 

изкуство и дизайн“ с протокол № 8/ 11.05.2021г. 

След проведено явно гласуване се получиха следните резултати: 

  С „ДА” – 18 

 С „НЕ” – няма. 

      Въздържали се – няма. 

   Въз основа на полученият резултат факултетният съвет прие поканата на хоноруване 

преподаватели в катедра „Текстил – изкуство и дизайн“. 

Специалност „РЕЗБА“ 

Проф. Бонев докладва поканата на хоноруваните преподаватели в катедра „Резба“ с протокол от 

20.05.2021г. 

След проведено явно гласуване се получиха следните резултати: 

  С „ДА” – 18 

 С „НЕ” – няма. 

      Въздържали се – няма. 

   Въз основа на полученият резултат факултетният съвет прие поканата на хоноруване 

преподаватели в катедра „Резба“.  

 Специалност „СЦЕНОГРАФИЯ“ 

Доц. Райчинова докладва поканата на хоноруваните преподаватели в катедра „Сценография“ с 

протокол 20.05.2021г. 

След проведено явно гласуване се получиха следните резултати: 

  С „ДА” – 19 

 С „НЕ” – няма. 

      Въздържали се – няма. 

   Въз основа на полученият резултат факултетният съвет прие поканата на хоноруване 

преподаватели в катедра „Сценография“.  

 Специалност „РЕКЛАМЕН ДИЗАЙН“ 

Доц. д-р Стоичкова докладва поканата на хоноруваните преподаватели в катедра „Рекламен 

дизайн“ с протокол 19.05.2021г. 

След проведено явно гласуване се получиха следните резултати: 

  С „ДА” – 17 

 С „НЕ” – няма. 

      Въздържали се – няма. 

   Въз основа на полученият резултат факултетният съвет прие поканата на хоноруване 

преподаватели в катедра „Рекламен дизайн“.  

 Специалност „ИНДУСТРИАЛЕН ДИЗАЙН“ 

Доц. Войков докладва поканата на хоноруваните преподаватели в катедра „Индустриален 

дизайн“ с протокол от 19.05.2021г. 

След проведено явно гласуване се получиха следните резултати: 

  С „ДА” – 18 

 С „НЕ” – няма. 

      Въздържали се – няма. 

   Въз основа на полученият резултат факултетният съвет прие поканата на хоноруване 

преподаватели в катедра „Индустриален дизайн“.  
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Специалност „ДИЗАЙН ЗА ДЕТСКАТА СРЕДА“ 

Доц. д-р Лазарова докладва поканата на хоноруваните преподаватели в катедра „дизайн за 

детската среда“ с протокол № 118/ 21.05.2021г. 

След проведено явно гласуване се получиха следните резултати: 

  С „ДА” – 18 

 С „НЕ” – няма. 

      Въздържали се – няма. 

   Въз основа на полученият резултат факултетният съвет прие поканата на хоноруване 

преподаватели в катедра „Дизайн за детската среда“.  

 Специалност „Керамика“ 

Доц. д-р Мирчев докладва поканата на хоноруваните преподаватели в специалност „Керамика“ с 

протокол № 12/ 26.05.2021г. 

 Специалност „Дизайн на порцелан и стъкло“  

Доц. д-р Мирчев докладва поканата на хоноруваните преподаватели в специалност „Дизайн на 

порцелан и стъкло“ с протокол № 12/ 26.05.2021г. 

След проведено явно гласуване се получиха следните резултати: 

  С „ДА” – 19; 

 С „НЕ” – няма. 

      Въздържали се – няма. 

   Въз основа на полученият резултат факултетният съвет прие поканата на хоноруване 

преподаватели в катедра „Керамика и дизайн на порцелан и стъкло“. 

Доц. д-р Мирчев докладва корекция в часовете на хон. проф. Митко Динев за летен сем. на уч. 

2020/2021г както следва: 

1 курс бакалавър – 5 уч. часа (4л +1упр); 

3 курс бакалавър – 5 уч. часа (4л +1упр); 

1 курс магистър – 2 уч. часа (лекции) 

Поради факта, че часовете на 1 курс магистри се застъпват с 2 часа с часовете на 3-ти курс 

бакалаври, то общият хорариум на преподавателя проф. Митко Динев следва да се коригира 

протокола на Факултетния съвет на 12 часа. 

След проведено явно гласуване се получиха следните резултати: 

  С „ДА” – 17; 

 С „НЕ” – няма. 

      Въздържали се – няма. 

   Въз основа на полученият резултат факултетният съвет прие уточняването на часовете 

на хон. проф. М. Динев в катедра „Керамика и дизайн на порцелан и стъкло“ за летен 

семестър на уч. 2020/2021г. 

 По т. 2 от дневния ред 

 Доц. д-р Гемишева докладва решение на катедра „Мода” с протокол № 118/ 210.05.2021г. 

предложението да бъде удължен с 1 година трудовият договор на проф. Майа Богданова. (за 1-ра 

год.), на проф. Греди Асса. (за 3-та год.) и  на проф. д.н. Любомир Стойков. (за 3-та год.) 

След проведено явно гласуване се получиха следните резултати: 

  С „ДА” – 18; 

 С „НЕ” – няма. 

      Въздържали се – няма. 

    Факултетният съвет прие предложението да бъдат удължени договорите на проф. Майа 
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Богданов, проф. Греди Асса и проф. д.н. Любомир Стойков. 

      Доц. д-р Маркарова докладва решение на катедра „Текстил – изкуство и дизайн” с протокол 

№ 8 / 08.05.2019г. предложението да бъде удължен с 1 година трудовият договор на проф. д-р 

Аделина Попнеделева по дисциплините „Текстил - композиция“ и „Теоретични проблеми на 

текстилното изкуство“. (за 1-ва год.). 

След проведено явно гласуване се получиха следните резултати: 

  С „ДА” – 19; 

 С „НЕ” – няма. 

      Въздържали се – няма. 

    Факултетният съвет прие предложението да бъде удължен договорът на проф. д-р 

Аделина Попнеделева по дисциплините „Текстил - композиция“ и „Теоретични проблеми 

на текстилното изкуство“.  

     Доц. Войков докладва решение на катедра „Индустриален дизайн” с протокол от 19.05.2019г. 

предложението да бъде удължен с 1 година договорът на доц.д-р Димитър Добревски. (за 3-та 

год.) и на доц. Станко Войков (за 1-ва година). 

След проведено явно гласуване се получиха следните резултати: 

  С „ДА” – 17; 

 С „НЕ” – няма. 

      Въздържали се – няма. 

   Факултетният съвет прие предложението да бъдат удължени договорите на доц. д-р 

Димитър Добревски и на доц. Станко Войков. 

 Доц. д-р Лазарова докладва решение на катедра „Дизайн за детската среда” с протокол № 9 от 

14.05.2021г. предложението да бъде удължен с 1 година договорът на доц. Теодора Механдова 

(за 3-та год.). 

След проведено явно гласуване се получиха следните резултати: 

  С „ДА” – 17; 

 С „НЕ” – няма. 

      Въздържали се – няма. 

   Факултетният съвет прие предложението да бъде удължен договорът на доц. Теодора 

Механдова. 

 Доц. д-р Стоичкова докладва решение на катедра „Рекламен дизайн” с протокол от 19.05.2021г. 

предложението да бъде удължен с 1 година договорът на доц. д-р Татяна Стоичкова. (за 2-ра 

год.). 

След проведено явно гласуване се получиха следните резултати: 

  С „ДА” – 17; 

 С „НЕ” – няма. 

      Въздържали се – няма. 

 Факултетният съвет прие предложението да бъде удължен договорът на доц. д-р Татяна 

Стоичкова. 

 Доц. д-р Мирчев докладва решение на катедра „Керамика и Дизайн на порцелан и стъкло” с 

протокол № 12 от 16.05.2021г. предложението да бъде удължен с 1 година договорът на доц. 

Мартин Петков (за 2-ра год.). 

След проведено явно гласуване се получиха следните резултати: 

  С „ДА” – 19; 

 С „НЕ” – няма. 

      Въздържали се – няма. 

 Факултетният съвет прие предложението да бъде удължен договорът на доц. Мартин 

Петков. 

 Доц. Райчинова докладва решение на катедра „Сценография” с протокол № 54 от 10.05.2021г. 
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предложението да бъде удължен с 1 година договорът на проф. д-р. Васил Рокоманов (за 3-та 

год.) и на проф. Светослав Кокалов (за 1-ва година). 

След проведено явно гласуване се получиха следните резултати: 

  С „ДА” – 18; 

 С „НЕ” – няма. 

      Въздържали се – няма. 

     Факултетният съвет прие предложението да бъде удължен договорът на проф. д-р Васил 

Рокоманов и на проф. Светослав Кокалов. 

      Проф. Бонев докладва решение на катедра „Резба” с протокол от 20.05.2021г. предложението 

да бъде удължен с още една година трудовият договор на проф. Валентин Лилов (за 3-та год.). 

    Факултетният съвет прие предложението да бъде удължен договорът на проф. Валентин 

Лилов. 

       По т. 3 от дневния ред  

Доц. д-р Маркарова докладва решение на катедра „Текстил – изкуство и дизайн“ с протокол № 8 

от 11.05.2021г с предложение пред Факултетния съвет да бъде поканена като редовен асистент по 

дисциплината „Живопис“, докторант Гергана Табакова, на временен трудов договор за срок от 

две години, по член Чл. 44. ал. (1), Глава трета, Раздел I от Правилник на НХА за прилагане на 

закона за развитието на академичния състав в република България, с редовните 16 часа седмично 

или 240 часа на семестър и 480 часа годишно. 

(Чл. 44. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г.) (1) На длъжност "асистент" 

може да бъде назначен докторант, отчислен с право на защита, но незавършил процедурата по 

защита на дисертационния си труд. Назначаването се извършва от ректора на висшето училище 

или от ръководителя на научната организация по предложение на ръководителя на първичното 

звено, съгласувано с ръководителя на приемащото структурно звено на трудов договор за срок не 

по-дълъг от две години.) 

По дисциплината има изискуемият брой часове според изискванията на нормативите за 

академичната заетост на щатния научно-преподавателски състав в Националната художествена 

академия за асистент - 480 часа годишна натовареност (16 часа седмично). 

След проведено явно гласуване се получиха следните резултати: 

  С „ДА” – 17; 

  С „НЕ” – няма. 

Въздържали се – няма. 

          Въз основа на полученият резултат факултетният съвет прие да бъде назначен за 

асистент по дисциплината „Живопис“ Гергана Табакова на щатното място на проф. Вихрони 

Попнеделев. 

 

Доц. д-р Мирчев докладва решение на катедра „Керамика и Дизайн на порцелан и стъкло“ с 

протокол № 11 от 17.05.2021г за стартиране на процедурата за конкурс за доцент по 

дисциплината „Живопис“ на мястото на ст. преп. д-р Росен Тошев, за срок от три месеца, за 

нуждите на специалност „Керамика“, към Катедра „Керамика и дизайн на порцелан и стъкло“. 

След проведено явно гласуване се получиха следните резултати: 

  С „ДА” – 17; 

  С „НЕ” – няма. 

Въздържали се – няма. 

          Въз основа на полученият резултат факултетният съвет прие да бъде обявен конкурс 

за „Доцент“ със срок от три месеца по дисциплината „Живопис“ на щатното място на ст. 

преп. д-р Росен Тошев. 

 

По т. 4 от дневния ред:  

 О. К.С. „БАКАЛАВЪР” и  „МАГИСТЪР“ – РЕДОВНА ЮНСКА СЕСИЯ, ВИПУСК 2020/2021год. 

О. К. С. “МАГИСТЪР”– ПОПРАВИТЕЛНА ЮНСКА СЕСИЯ, ВИПУСК 2020/2021год.  
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ДАТА СПЕЦИАЛНОСТ ЧАС 

17.06.2021г. 

/четвъртък/ 
спец. „МОДА”, ШИПКА 1, ател. № 103 11:00 

19.06.2021г. 

/събота/ 
спец. „СЦЕНОГРАФИЯ”, бул. Ц. Шосе № 73, ател. №30  11:00 

20.06.2021г. 

/неделя/ 

спец. „РЕЗБА”, бул. Ц. Шосе № 73, ател. №30 10:00 

спец „МЕТАЛ”, бул. Ц. Шосе № 73, ател. № 15 14:00 

21.06.2021г. 

/понеделник/ 
спец. „ДИЗАЙН ЗА ДЕТСКАТА СРЕДА”, бул. Ц. Шосе № 73, ател. № 30 10:00 

22.06.2021г. 

/вторник/ 

спец.„ТЕКСТИЛ-ИЗКУСТВО И ДИЗАЙН”, бул. Г.М.Димитров 100. ател. 44 11:00 

спец. „ИНДУСТРИАЛЕН ДИЗАЙН”, бул. Дондуков 56, ат. 1 и 3 10:00 

23.06.2021г. 

/сряда/ 
спец. „РЕКЛАМЕН ДИЗАЙН”, бул. Ц. Шосе № 73, ател. № 30 10:00 

24.06.2021г. 

/четвъртък/ 

спец. „КЕРАМИКА”, бул. Г.М.Димитров 100. ател. 44 10:00 

спец. „РЕСТАВРАЦИЯ”, бул. Ц. Шосе № 73, ател. № 30 10:00 

спец. „ ДИЗАЙН НА ПОРЦЕЛАН И СТЪКЛО”, бул. Г.М.Димитров 100 12:00 

 По т. 5 от дневния ред:  

      Проф. д-р Минков прочете протокол №4 от 18.05.2021г  на ФКК : 

„Доц. д-р М. Гемишева докладва решение на катедра „Мода“ с протокол №118 от 10.05.2021г. 

по т. 4  Във връзка с повдигнато предложение в катедра Мода от 22.10.2018, записано в 

Протокол № 94, съставът на катедрата стартира процедура за промяна на името на 

специалността и на катедрата. Взе се решение имената да се променят от „Мода“ на „Моден 

дизайн“. 

 

Проф. д-р Арсен Минков попита дали има желаещи за изказване и задаване на въпроси. 

Подсеща, че тези катедри, които искат да направят промени и да включат в името си „дизайн“, да 

направят тази промяна.  

Доц. Стоичкова споделя мнение, че без да е професионалист и специалист в модата, по - 

адекватно e името да е „ Моден дизайн“. Това се среща в програмите в Европа и ние трябва да го 

приемем. 

Проф. Маня Вапцарова подкрепя решението на катедра „Мода“ и споделя, че катедра 

„Сценография“ също има предложения и обмисляне за смяна името на катедрата. 

Доц. д-р В. Маркарова също подкрепя решението и споделя че „Моден дизайн“ е доста по-често 

срещано, и пожелава успех.и катедра „Мода“. 

       След проведено явно гласуване се получиха следните резултати: 

  С „ДА” – 9 

  С „НЕ” – няма. 

Въздържали се – няма. 
 ФКК предлага на Факултетния съвет да утвърди предложението за смяна на имената на 

специалността и на катедрата от „Мода“ на „Моден дизайн“. “ 

След проведено явно гласуване на ФС се получиха следните резултати: 
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  С „ДА” – 18 

  С „НЕ” – няма. 

Въздържали се – няма. 

          Въз основа на полученият резултат факултетният съвет да бъде променено 

наименованието на специалност и катедра „Мода“ на „Моден Дизайн“. 

 По т. 6 от дневния ред:  

 След кратко обсъждане на темата за излъчване на представител на ФПИ за член-кренспондент 

към БАН, членовете на ФС решиха да отложат решението си за следващо заседание на съвета 

което ще се проведе на 03.06.2021г. 

 

По т. 7 от дневния ред:  

 Доц. Райчинова докладва за допълнителни дисциплини за летен семестър на магистъра Далиани 

Георгиева за уч. 2020/2021г: 

1. Сценография и костюмография (куклен театър) – 120 часа, 7 кредита (с 2 курс бакалаври) 

2. Живопис – 90 часа, 5 кредита (с 2 курс бакалаври). 

След проведено явно гласуване на ФС се получиха следните резултати: 

 С „ДА” – 16 

 С „НЕ” – няма. 

Въздържали се – няма. 

     Въз основа на полученият резултат Факултетният съвет прие предложените 

допълнителни дисциплини към магистърския курс на студентката. 

      

Доц. Бачийски докладва за учебно-творческата практика за уч. 2020/2021г в катедра „Метал“ на 

трети курс, която традиционно се провежда в края на месец септември, преди старта на учебната 

година като мероприятието е съобразено със задачите на студентите през предстоящите два 

семестъра. Целта на събитието е бързо въвеждане на младите колеги в спецификите и 

проблемите, както и запознаване с програмата, по която студентите предстои да работят. 

Предвид тези съображения учебно-творческата практика има над петнадесет издания, проведени 

преди започването на учебната година. Поради пандемичната обстановка и множеството 

ограничения, осъществяването на събитието беше усложнено и възпрепятствано. Молбата към 

факултетния съвет е реализирането на практиката да се състои след приключването на летния 

семестър и съобразявайки се с изпитната сесия. Искането на катедра Метал е еднократно, само за 

настоящата учебна година. 

Доц. Богданов предложи принципно да се гласува, с уговорката, че то ще влезе в сила, ако 

Академията вземе решение практиките тази година да се провеждат. 

След проведено явно гласуване на ФС се получиха следните резултати: 

 С „ДА” – 16 

 С „НЕ” – няма. 

Въздържали се – няма. 
     Въз основа на полученият резултат Факултетният съвет прие направеното предложение 

за провеждане на учебната практика в катедра „Метал“. 

 
 
 С изчерпване на дневния ред заседанието на ФС приключи в 16:40 часа. 

 

 

 

Т. РАФАИЛОВА                                                                    ДОЦ. МИРОСЛАВ БОГДАНОВ 

ЕКСПЕРТ УВ                                                                          ДЕКАН НА ФПИ: 


