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НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ – СОФИЯ 

ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА 

 

П Р О Т О К О Л  № 11                                               ПРЕПИС! 

       Днес 3.06.2021 г. се проведе заседание на Факултетния съвет при Факултета за приложни 

изкуства при следния дневен ред: 

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

 ПРИСЪСТВАХА: проф. Петър Бонев, доц. д-р Вержиния Маркарова, доц. д-р Димитър 

Добревски, доц. Емил Бачийски, доц. д-р Мариела Гемишева, 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. 

ОТСЪСТВАХА: проф. Велислав Минеков (отпуск), проф. д-р Арсен Минков (отпуск), доц. д-р 

Величка Минкова (отпуск),  проф. Греди Асса, проф. Майа Богданова, доц. д-р Яна Костадинова, 

ст.преп Росен Тошев (отпуск), студент Дарена Донева, Иванина Иванова, Станислава Филипова. 

 ГОСТ: доц. д-р Марина Райчинова. 

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

 Доц. Мирослав Богданов запозна членовете на ФС с дневния ред. Доц. Богданов предложи да бъде 

добавена точка Кадрови, тъй като се налага прегласуване на конкурс за главен асистент като 

преминаване от една академична длъжност от едно учебно заведение в друга. Доц. Богданов 

предложи да бъде гласуван дневния ред както следва като: 

1. Кадрови въпроси 

2. Предложение за член-кореспондент при БАН от ФПИ 

След проведено явно гласуване се получиха следните резултати: 

  С „ДА” – 14 

 С „НЕ” – няма. 

      Въздържали се – няма. 

  По т. 1 от дневния ред:  

 Доц. Войков докладва с протокол от 19.05.2021 г. предложение на катедрата, което бе одобрен от 

ФС на ФПИ 26.05.2021 г. за обявяването на конкурс за главен ас. по дисциплината „Дизайн“ на 

щатното място на пенсионирания ст.преп. Николай Денев, в последствие бе оттеглено. И във 

връзка със ЗРАС РБ Катедрения съвет предлага да бъде преназначен гл.ас. д-р Рангел Чипев, 

заемащ същата длъжност в Лесотехническия университет на освободеното място от ст.преп. 

Николай Денев.  

 Доц. Богданов цитира от „Правилник на НХА за прилагане на закона за развитието на 

академичния състав в република България“ член (7) от допълнителните разпоредби: 

 (7) 1.Преминаването на лице с академична длъжност от друго акредитирано висше училище или 

научна организация, вкл. и от други държави, на същата или на съответна академична 

длъжност в НХА се извършва само с избор от НС: 

 А/ след предложение на катедрата, одобрено от ФС при финансово осигурена академична 

длъжност. 

 Б/ след обявен конкурс. 

2. Признаването на придобита в друго акредитирано висше училище или научна организация 

академична длъжност на преподавател и в НХА се извършва по предложение на катедрата, при 

финансово осигурена съответстваща длъжност, одобрено от ФС и утвърдено от НС. 

 

Доц. Богданов споделя, че предложението на кат. „Индустриален дизайн“ отговаря на тези 

изисквания и предлага за гласуване така направеното предложение. 
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След проведено явно гласуване се получиха следните резултати: 

  С „ДА” – 14 

 С „НЕ” – няма. 

      Въздържали се – няма. 

   Въз основа на полученият резултат факултетният съвет прие прехвърлянето на гл.ас. д-р 

Рангел Чипев, заемащ същата длъжност в Лесотехническия университет на освободеното 

място от ст.преп. Николай Денев 

 Доц. Бачийски докладва предложение на катедра „Метал“ от 02.06.2021г. за часовете на д-р Зоя 

Лекова като катедра „Метал“ предлага 3 часа от програмата на 3 курс и 2 часа от програмата на 4 

курс да бъдат разглеждани като часове за самоподготовка на студентите.  

     „През втори семестър на учебната 2020-2021 година, д-р Зоя Лекова беше поканена от катедра Метал 
като хоноруван преподавател по дисциплината Скулптура и по следния план: 
       - 5 часа седмично (4 часа лекции и 1 час упражнения) във 2 курс;  
       - 6 часа седмично (5 часа лекции и 1 час упражнения) в 3 курс; 

       - 5 часа седмично (4 часа лекции и 1 час упражнения) в 4 курс. 

       Сумирано, това прави 16 учебни часа седмично, но тъй като по учебна програма часовете на 3 и 4 
курс се провеждат заедно, в един ден, д-р Лекова получава хонорари за 11 учебни часа. И все пак, за да не 

бъдат гласуваните часове в разрез с изискването на чл. 10 от Правилника за учебната и допълнителна 
натовареност на академичния състав в НХА, катедра Метал предлага 3 часа от програмата на 3 курс и 
2 часа от програмата на 4 курс да бъдат разглеждани като часове за самоподготовка на студентите“  

 След проведено явно гласуване се получиха следните резултати: 

  С „ДА” – 14 

 С „НЕ” – няма. 

      Въздържали се – няма. 

 Въз основа на полученият резултат факултетният съвет прие предложението часовете за 

летен семестър на уч. 2020/2021г на д-р Зоя Лекова – 11 учебни часа, като за 3 часа от 

програмата на 3 курс и 2 часа от програмата на 4 курс. да бъдат разглеждани като часове за 

самоподготовка на студентите.  

 

 По т. 2 от дневния ред:  

 

Доц. Богданов предлага за член-кореспондент при БАН от ФПИ да бъде доц. д-р Марина 

Райчинова и предлага за гласуване така направеното предложение. 

 Други предложения не бяха направени. 

 След проведено явно гласуване се получиха следните резултати: 

  С „ДА” – 14 

 С „НЕ” – няма. 

      Въздържали се – няма. 

 Въз основа на полученият резултат факултетният съвет прие предложението за член-

кореспондент при БАН от ФПИ да бъде доц. д-р Марина Райчинова. 

 

С изчерпване на дневния ред заседанието на ФС приключи в 11:25 часа. 

 

 

Т. РАФАИЛОВА                                                                    ДОЦ. МИРОСЛАВ БОГДАНОВ 

ЕКСПЕРТ УВ                                                                          ДЕКАН НА ФПИ: 


