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НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ – СОФИЯ 

ФАКУЛТЕТ ЗА ИЗЯЩНИ ИЗКУСТВА 

Препис! 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 3 

 Днес, 01.12.2020 г., ФС на ФИИ проведе  заседание  от 13.00 часа при следния дневен 
ред: 

1. Учебни въпроси. 
2. Докторантски въпроси. 
3. Кадрови въпроси. 
4. Разни. 

Присъстват: проф. Св. Бенчев, проф. Б.Бояджиев, проф. В. Паунов, проф. Г.Янков, проф. 
Д.Минчева, проф. д-р Д.Христова, проф. д-р Кр. Борисова, проф. Л.Каралеев, проф. д-р Н. 
Младенов, проф. д.изк. П.Цанев, проф. д.изк. Св.Стефанов, доц.д-р Б.Доневска, доц. 
Д.Колибаров, доц. д-р  Здр. Василева, доц. д-р Й.Йотов, доц. д-р Р. Далкалъчева, доц. д-р Р. 
Панкова, доц. Цв. Христов, ас. д-р В.Колев, ас. Л.Драганов,  М. Стоева.  

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

Отсъстват:  проф. Ст.Памукчиев, ст.пр. Стр. Ненов, А.Лазарков, М. Миладинова, М. Вацова.  

Заседанието бе водено от проф. Светозар Бенчев – декан на ФИИ. Секретари – Зл.Боджова, 
Н.Илиева. 

Деканът на факултета откри заседанието и даде думата на ръководителите на катедри да 
докладват взетите решения от проведените им заседания: 

По т. 1 от дневния ред: 

Доц.д-р Б.Доневска представи предложението на катедра „Изкуствознание“ за частична 
промяна в учебния план на МП „Изкуствознание и културно наследство“, първи курс, като 
лекционния курс „Центрове, ателиета и майстори в средновековното Балканско изкуство” 
/30 часа/ се прехвърли от зимния в летния семестър. Промяната се налага поради отказ на 
хон. преп. доц. Маргарита Куюмджиева да изнесе курса в онлайн форма. На следващо 
заседание ще предложат  хоноруван преподавател по тази дисциплина. 

След проведеното гласуване ФС предлага на АС да бъде направена частична промяна в 
учебния план на МП „Изкуствознание и културно наследство“ за уч. 2020/2021 г. 
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По т. 2 от дневния ред: 

Катедра „Живопис“ 

Доц. д-р Здравка Василева представи отчетите на докторантите и техните научни 
ръководители за изтеклата учебна година, както следва: 

1. Деян Янев, с науч.р-л. проф.д.изк.Петер Цанев 
2. Ивана Петрова, с науч.р-л. проф.д.изк.Петер Цанев 
3. Борислав Янев, с науч.р-л. проф.д-р.Кирил Божков 
4. Гергана Табакова, с науч.р-л. проф.д.ф.н.Правда Спасова 
5. Рада Пилюшка, с науч.р-л. проф.д-р.Здравка Василева 
6. Силвия Ганчева, с науч.р-л. проф.Божидар Бояджиев 
7. Драго Дочев, с науч.р-л. проф.Светозар Бенчев 
8. Елена Георгиева- задочен докторант, с науч.р-л.,проф. д-р.Красимира Коева 
9. ас.Живка Маринова- свободна форма на докторантура, с науч.р-л,  

доц.д-р Бойка Доневска 

След проведеното гласуване ФС прие представените отчети на докторантите и научните 
им ръководители. 

Доц. д-р Здр. Василева представи отчета на проф. Б.Бояджиев, който е научен 
ръководител на докторанта Владимир Темков, гражданин на Р.С. Македония. Поради 
здравословни проблеми докторантът не е представил още своя отчет, а също така и 
желание за прекъсване на своята докторантура, която още не е постъпила до Ректора. 

ФС гласува при представяне на необходимите документи да бъде приет отчета и  
прекъсната докторантурата за срок от 6 месеца, на следващо заседание. 

Постъпила е молба от редовната докторантка Рада Пилюшка да мине в самостоятелна 
форма на обучение, поради поканата на катедра „Рисуване“ за назначаване на щатно 
място, като асистент. 

ФС  реши да се удовлетвори молбата на редовната докторантка РАДА ПИЛЮШКА  да мине 
в самостоятелна форма на обучение. 

Катедра „Стенопис“ 

Доц. Пенчо Добрев представи  приетите на катедреното заседание отчети на 
докторанатите: 

1. Никола Грозданов с научен ръководител проф. Николай Драчев..   
2. Мария Ронова с научен ръководител с проф. д-р Олег Гочев.  

ФС прие представените отчети на докторантите и научните им ръководители. 
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Катедра „Скулптура“ 

Доц. д-р В.Господинов  представи отчетите на следните докторанти и техените научни 
ръководители: 

1. Огняна Вакавлиева, с научен ръководител доц. д-р Бойка Доневска. 
2. Стефан Илиев, с научен ръководител доц. Цветослав Христов. 

ФС прие представените отчети на докторантите и научните им ръководители. 

Катедра „Графика“ 

Проф. д-р Д.Христова докладва приетите от катедрата отчети  на докторантите и научните 
им ръководители: 

1.Дарена Георгиева, с научен ръководител доц. д-р Йохан Йотов 

2. Златка Яръмова, с научен ръководител проф. д-р Десислава Тошева 

3. Румяна Карастамова, с научен ръководител доц. Димо Колибаров 

ФС прие представените отчети на докторантите и научните им ръководители. 

Катедра „Книга, илюстрация, печатна графика“ 

Проф.  В.Паунов представи приетите отчети на следните докторанти и техните научни 
ръководители: 

1. Бояна Павлова с научен ръководител доц. д-р Илия Груев 
2. Мила Янева-Табакова с научен ръководител  проф. Виктор Паунов 
3. Весела Кучева с научен  ръководител доц. д-р Регина Далкалъчева„ 
4. Роза Бренайзен с научен ръководител  доц. Николай Цачев 

ФС прие представените отчети на докторантите и научните им ръководители. 

Проф. В. Паунов представи постъпила молба от Ани Петрова за удължаване на 
докторантура с 6 месеца. 

ФС на ФИИ реше да бъде удължен срока на докторантурата на Ани Петрова с шест месеца. 

Катедра „Плакат и визуална комуникация“ 

Проф. д-р Кр.Борисова докладва приетите  отчети на докторанти и научните им 
ръководители: 

1. Яна Павлова с научен ръководител  проф. Георги Янков 
2. Емилио Бората с научен ръководител проф. Георги Янков 
3. Кристина Костова с научен ръйководител проф. д-р Николай Младенов 
4. Албена Михайлова с научен ръководител  проф. д-р Николай Младенов 
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ФС прие представените отчети на докторантите и научните им ръководители. 

Катедрата разгледа и обсъди молбата на докторант Емилио Бората за частична промяна в 
темата на дисертационния му труд. След обстойно представяне на мотивите на 
докторанта, обосноваващи промяната, катедрата прие темата да бъде променена от 
„Специфика и методи на обучението в образователния процес при полската и българската 
плакатни школи“ на „Инвенции на полската плакатна школа върху спецификата и 
методите на образователния процес по плакат и визуална комуникация в България“. 
ФС прие направеното предложение. 
 
Катедрата е разгледала заявление на докторант Кристина Костова за прекъсване на 
следването ѝ като докторант за шест месеца по семейни причини, считано от 01.12.2020 г. 
Катедрата единодушно гласува одобрение на нейното заявление. 

ФС реши да бъде прекъсната докторантурата на Кристина Костова за срок от 6 месеца, 
поради семейни причини, считано от 01.12.2020 г. 

Катедрата е разгледала заявление на докторант Албена Михайлова за прекъсване на 
следването ѝ като докторант за шест месеца по семейни причини, считано от 01.12.2020 г. 
Катедрата единодушно гласува одобрение на нейното заявление.  

Молбата на докторантката не е заведена в деловодството и поради това ФС реши  ще  я 
удовлетвори след подаването й до Ректора. 

В отчета си за докторанта Николай Ущавалийски научният му ръководител проф. д-р Н. 
Младенов предлага съгласно чл. 19, ал. 5 от ППЗРАС на НХА докторантурата да се 
прекрати, поради отрицателна атестация /непредаден годишен отчет/. 

ФС реши да бъде прекратена докторантурата на Николай Ущавалийски, съгласно чл. 19, 
ал. 5 от ППЗРАС на НХА.  

Катедра „Изкуствознание“ 

Доц.д-р Б.Доневска представи отчетите на докторантите от катедрата, както следва: 

Специалност „Изкуствознание“: 

1.Теодор Илиев, Тема на дисертацията: „Понятията „пластично“ и „декоративно“ в 
българското изкуствознание през 60-те, 70-те години на ХХ век“, с ръководител 
проф.д.изк. Чавдар Попов 

2.Огнян Неделчев Христов, Тема на дисертацията: „Композиция и пластичен език в 
творчеството на Любомир Далчев”, с ръководител проф.д.изк. Красимира Коева 

3.Инна Викторивна Козуленко, Тема на дисертацията: „Художественното наследство на 
Терновската етническа група на българите в южна Украйна”, с ръководител проф. д-р 
Зарко Ждраков. 
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4.Гергана Мудова, Тема: Културни връзки на българското съвременно изкуство в началото 
на XXI  век в контекста на европейското модерно и съвременно изкуство“, с ръководител 
проф.д.изк. Свилен Стефанов. 

ФС прие представените отчети на докторантите и научните им ръководители. 

Катедрата предлага  докторантката Евгения Атанасова, с научен ръководител проф. Свилен 
Стефанов да  бъде отчислена с право на защита. Същата е предала дисертацията си  за 
обсъждане в катедрата. 

ФС на ФИИ реши докторантката Евгения Атанасова, с научен ръководител проф. д.изк. 
Свилен Стефанов  да бъде отчислена с право на защита. 

Доц. Доневска представи постъпила молба от Десислава Монева за удължаване срока за 
защита с 6 месеца поради постъпила нова информация, свързана с нейната дисертация. 

ФС взе решение, че ще разреши удължаването , но на следващо свое заседание, тъй като 
молбата не е заведена по надлежния ред. 

Магистърска програма „Фотография“ 

Йоана Ангелова, Тема на дисертацията:Техниката на колажа и монтажните действия като 
изразни средства във фотографията – характерни тенденции в европейското изкуство през 
втората половина на XX век, с ръководител доц.д-р Бойка Доневска 

Весела Генева, Тема на дисертацията: Фотографията в рекламата.  Характерни тенденции 
от  90-те години на XX век до първото десетилетие на XXI век, с ръководител доц.д-р Бойка 
Доневска 

Надежда Павлова, Тема на дисертацията: „Българската фотокнига“, с ръководител проф.д-
р Елисавета Мусакова 

ФС прие представените отчети на докторантите и научните им ръководители. 

Магистърска програма „Дигитални изкуства” 

Нора Караламбева, Тема на дисертацията: „Европейска мрежа за дигитални изкуства и 
наука: модел за научно - творческа платформа в началото на 21 в”, с ръководител доц. д-р 
Венелин Шурелов. 

Петко Танчев, Тема на дисертацията: „Инструменти за визуално програмиране”, с 
ръководител доц. д-р Венелин Шурелов. 

Михаела Добрева, Тема на дисертацията: „Симбиоза и интеракция между човек и 
компютър в дигиталните изкуства”, с ръководител доц.д-р Венелин Шурелов 

Антони Райжеков, Тема на дисертацията: Изображението като партитура: Генеративна 
визуализация и музификация на данни”, с ръководител доц.д-р Венелин Шурелов 



6 
 

Николина Недялкова, Тема на дисертацията: „ Проблеми на терминологията в 
дигиталните изкуства”, с ръководител доц.д-р Венелин Шурелов.  

ФС прие представените отчети на докторантите и научните им ръководители. 

Катедра „Психология на изкуството, художествено образование и общообразователни 
дисциплини“ 

Доц. д-р Румяна Панкова докладва приетите отчети на докторантите и техните научни 
ръководители  от заседание на катедрата: 

1.Ива Рангелова, тема  „ Съвременни художествени практики в креативната арт терапия“ – 
н.р-л. доц. д-р  Румяна Панкова. 

2.Дина Стоев „ Сюжетни изменения в наративната живопис от края на XX и началото на XXI 
век“– н.р-л. проф. д. изк. Петер Цанев. 

3.Василка Цанева „ Психически аспекти на авторското право в съвременното изкуство“– 
н.р-л. проф.д.ф.н. Правда Спасова. 

ФС прие представените отчети на докторантите и научните им ръководители. 

Катедрата предлага докторантката  Вергиния Иванова с научен ръководител доц. д-р 
Румяна Панкова да прекрати своето обучение поради неизпълнение на индивидуалния 
учебен план, съгласно чл. 19, ал. 5 от ППЗРАС. 

ФС реши да бъде прекратена докторантурата на Вергиния Иванова, съгласно чл. 19, ал. 5 
от ППЗРАС на НХА.  

Проф.д-р Н.Младенов  е на мнение, че докторантите преди да се отчислят трябва да 
проверят в УМО своето състояние по изпълнение на индивидуалния учебен план, след 
което да се гледа в съответната катедра. Деканатите да не приемат нередовни документи. 

Проф. Св.Бенчев напълно е съгласен и предложи да бъде издадена заповед от 
ръководството с точни изисквания. 

Проф. В.Паунов предложи тези действия на докторантите да бъдат в края на ноември за 
да може до началото на декември да бъдат представени във факултетите. 

Доц.д-р Р.Далкалъчева предлага да бъде регламентирано под каква форма ще  става 
консултацията с УМО дали докторанта или научният му ръководител да я извършва за да 
няма затруднения. 

По т. 3 от дневния ред: 

Катедра „Живопис“ 

Доц. Здр. Василева представи решение за покана на следните хон.преподаватели за Филиал 
Бургас: 
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1. Дисциплина „Проблеми на аудиовизуалните изкуства“ във втори курс – 4 часа 
седмично поема хон.преп. Христо Иванов 

2. Дисциплината „Проблеми на съвременната скулптура“ във трети курс- 4часа 
седмично, водена от хон.преп. Добрин Вътев 

ФС на ФИИ прие предложението на катедрата за хон.преподаватели, като им се заплати от 
началото на уч. 2020/2021 г. 

Доц. д-р Б.Доневска повдигна въпроса по каква програма се преподава  от хоноруваният 
преподавател ИУД „Проблеми на съвременната скулптура“, на която е автор. 

Доц. д-р Здр. Василева  обясни, че студентите от Бургас са избрали тази учебна дисциплина. 
Смята, че трябва да се изчистят проблемите с програмата. 

Проф. Бенчев предложи да се прецизира програмата. 

Катедра „Скулптура“ 

Доц. д-р В.Господинов докладва предложение за покана на хон. преп. д-р Христо Христов 
по уч. дисциплина „Аудиовизуални техники“ с 2 курс, по 2 часа лекции седмично, зимен и 
летен семестър. Общо – 60 часа. На  същият да му се заплати хонорар от началото на уч. 
година. 

ФС на ФИИ прие предложението на катедрата. 

Катедра „Графика“ 

Проф. д-р Д.Христова докладва решение на катедрата за обявяване на конкурс за 
„професор“ по „Графика“ и „Композиция“ на щатното място заемано от доц. д-р Йохан 
Йотов със срок 3/три/  месеца. 

ФС предлага на АС да бъде обявен конкурс за „професор“ по „Графика“ и „Композиция“  на  
щатното място на доц. д-р Йохан Йотов със срок 3 /три/ месеца. 

Катедра „Книга, илюстрация, печатна графика“ 

Проф. В.Паунов докладва решение на катедрата за покана на следните хон.преподаватели 
за филиал – Бургас: 

1. Драго Дочев – докторант /без заплащане/ - по уч. дисциплина „Живопис“ с 2 курс, 5 
часа упражнения седмично, зимен и летен семестър. 

2. Хон.преп. Сакалиев по учебната дисциплина „Полиграфични техники“ 1 и 2 курс, по 
2 часа лекции, общо 4 часа лекции седмично, зимен и летен семестър.По учебната 
дисциплина „Фотография“ 2  часа лекции, седмично зимен и летен семестър. Общо 
6 часа лекции . 

ФС на ФИИ прие предложението на катедрата за хон.преподаватели, като им се заплати от 
началото на уч. 2020/2021 г. 
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Проф. Паунов информира, че Драго Дочев преподава по учебната програма създадена от 
проф. д-р Бисера Вълева. Имало е среща между двамата и в следващ етап програмата ще 
бъде коригирана.  

Катедра „Психология на изкуството, художествено образование и общообразователни 
дисциплини“ 

Предложение за хонорувани преподаватели в НХА-Филиал Бургас по педагогическата 
практика. 

Предлагаме за базови преподаватели в СОУ „Св. св Кирил и Методий“: 

1.Атанас Иванов Стоянов, ст. преподавател по ИИ – 5 ч. седмично, упражнения – зимен и 
летен семестър 

2.Таня Димитрова Стоянова –Попова, ст. преподавател по ИИ – 5ч., седмично, упражнения 
– зимен и летен семестър 

3.Златина Владимирова Браткова - Тренчева,ст. преподавател  по ИИ – 5 ч., седмично, 
упражнения – зимен и летен семестър 

4. Директор Снежана Няголова също сключва договор с НХА, за конкретни услуги. 

Предложение за хонорувани преподаватели в НХА-Филиал Бургас: 
1.Таня Дапчева: 
“Английски език” - поема 1-ви и 2-ри курс всички специалности – 4 часа седмично/ зимен 
и летен семестър.  
2.Панайот Стефанов:   
“Спорт” - поема 1-ви курс всички специалности – 2 часа седмично/ 8 часа месечно, зимен и 
летен семестър. 

ФС приема предложенията на катедрата, като се заплати на преподавателите считано от 
началото на уч. 2020/2021 г. 

Катедрата предлага да бъде обявен конкурс за „Доцент“ по „Арттерапевтична практика“ - 
150 часа годишно, „Арттерапия“ /История и теория/ - 60 часа годишно и „Проектиране на 
дипломна работа“ - 150 часа. Конкурсът се обявява на щатното място освободено от 
ст.преподавател Елка Мартинска. Срок на конкурса – два месеца. 

ФС реши да бъде обявен конкурс за „Доцент“ по „Арттерапевтична практика“ - 150 часа 
годишно, „Арттерапия“ /История и теория/ на щатното място освободено от ст.пр. Елка 
Мартинска. 
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Проф. Десислава Минчева запозна присъстващите с протоколно решение на катедра 
«Рисуване» за необходимостта от спешно назначаване на преподавател по уч. дисциплина 
„Рисуване“. Постъпило е предложение за назначаване на докторант Рада Пилюшка на 
трудов договор като редовен асистент по уч. дисциплина „Рисуване“. Нейно портфолио и 
творческа автобиография бяха изпратени на имейлите до всички членове на съвета на 
катедра „Рисуване“. 

Даденото предложение е докторант Рада Пилюшка да преподава по уч. дисциплина 
„Рисуване“ на щатното място освободено от проф. Панайот Панайотов, като поеме 
часовете по „Рисуване“ в спец. „Живопис“, в от I до IV курс с 5 ч. лекции и 5 часа упр. 
седмично и да води часовете по „Рисуване“ в спец. „Керамика“, в от I до IV курс с 2 ч. 
лекции седм. и 2 ч. упр. седмично, като се увеличат с още 2 ч. упражнения седмично – с 
общо 4 ч. упр. седмично. Общо: 7 часа лекции и 9 часа упражнения седмично за зимен и 
летен семестър.  

След станалите разисквания беше избрана комисия за тайно гласуване: председател – 
доц. д-р Здравка Василева и членове: ас.д-р Васил Колев и ас. Любомил Драганов. 

Гласуването се проведе на 3.12.2020 г. от 10.00 до 16.00 часа в Деката на ФИИ. 

По  списъчен състав на ФС  – 19 хабилитирани души. Присъствали на заседанието 18. 
Гласували –15 

Получи се следния резултат: 

С „ДА“ – 15 

С „НЕ“ – няма 

Въздържали се – няма 

Невалидни – няма 

Въз основа на получения резултат РАДА ПИЛЮШКА е избрана за редовен асистент по 
„Рисуване“ в катедра „Рисуване“ на щатното място освободено от проф. Панайот 
Панайотов. 

проф. Десислава Минчева предложи двама от хоноруваните преподаватели към Катедра 
„Рисуване“, НХА – Филиал Бургас да поемат часове по следните учебни дисциплини:  

1. Хон. преп. д-р Христо Иванов:  
– поема уч. дисциплина „Рисуване“ в I-ви курс, специалност „ПВК“, „Мода“ (общ 
поток) с общо 5 часа лекции и упр. седм., зимен и летен семестър 
– поема уч. дисциплина „Пластична анатомия“  
1-ви курс – специалностите „Живопис“, „Графика“, „КИПГ“, „ПВК“, „Мода“ (общ поток) с 2 
часа лекции седм., зимен и летен семестър 
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2-ри курс – специалностите „Живопис“, „Графика“, „КИПГ“, „ПВК“ (общ поток) с 2 часа 
лекции седм., зимен и летен семестър 

– поема уч. дисциплина „Перспектива“  
1-ви курс – специалностите „Живопис“, „Графика“, „КИПГ“, „ПВК“ (общ поток) с 2 часа 
лекции седм., зимен и летен семестър 

2-ри курс – специалностите „Живопис“, „Графика“, „КИПГ“, „ПВК“ (общ поток) с 2 часа 
лекции седм., зимен и летен семестър 

2. Докторант Драго Дочев /без заплащане/:  
– поема уч. дисциплина „Рисуване“  
I-ви курс, специалностите „Живопис“, „Графика“, „КИПГ“ (общ поток)  
с общо 8 часа лекции и упр. седм., зимен и летен семестър 

– поема уч. дисциплина „Рисуване“  
1-ви курс – магистърска програма „Арт терапия“ с общо 3 часа лекции и упр. седм., зимен 
и летен семестър 

ФС на ФИИ прие направеното предложение от катедра „Рисуване“ за хонорувани 
преподаватели, като на същите им се заплати, считано от началото на уч. 2020/2021 г. 

Проф. Д.Минчева сподели, че не е нормална ситуацията един преподавател да преподава 
по перспектива, пластична анатомия, рисуване.  

Проф. Н.Младенов информира, че техния асистент също преподава по няколко 
дисциплини. 

Проф. Д.Минчева отбеляза, че за нея е тревожно завършил скулптор да преподава 
живопис.  

По т. 4 от дневния ред: 

Деканът представи на ФС предложение за учредяване на стипендии на имената на проф. 
Андрей Даниел и проф. Красимир Джидров, колеги с неоценим принос към НХА починали 
през 2020 година. 

Проф. Г.Янков информира, че в памет на двамата колеги – проф. А.Даниел и проф. 
Кр.Джидров, и съгласувано с доц. Мирослав Богданов е изготвен статут за две стипендии - 
една за ФИИ и една за ФПИ.  

Проф. Бенчев запозна присъстващите със статута за стипендия на името на проф. Андрей 
Даниел./Статута е приложен към протокола/. 

След станалите разисквания ФС прие единодушно предложението за учредяване на 
стипендии, с уговорката за прецизиране на отделни детайли от статута. 
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Проф. Г.Янков информира, че финансово стипендиите са обезпечени. сдарение от 30 хил.лв. 
от Fibank и не натоварват бюджета на академията. 

Ректорът информира, че в бр. 101/27.11.2020 г. са обявени конкурси за НХА, за което 
благодари на УМО  за усилията на г-жа Матеева. 

Заседанието завърши в 15.06 часа. 

 

СЕКРЕТАР:       ДЕКАН НА ФИИ: 

/Зл. Боджова/     /проф. Св.Бенчев/ 

 

 

 

Приложение № 1 

Статут на стипендия за творчески постижения  

на името на проф. Андрей Даниел 

Проф. Андрей Даниел е едно от най-знаковите имена на съвременната българска 

живопис. Художник с богато въображение и изключителна ерудиция, той е възпитал 

поколения студенти в професионализъм, висок естетически критерий и собствен, 

индивидуален поглед към действителността.  

Основните цели на стипендията са: 

. Да поощри и стимулира студенти със сериозни творчески постижения демонстрирани при 

дипломирането в образователна степен бакалавър.  

. Да стимулира студентите да продължат своето обучение в образователна степен 

‘‘магистър‘‘ в специалност ‘‘Живопис‘‘ 

. Дава възможност на талантливи студенти с материални затруднения да продължат своето 

образование. 

Стипендията се връчва на един студент от випуск, от специалност ‘‘Живопис‘‘, който се 

определя от комисия в 5 членен състав, включваща хабилитирани преподаватели от 

специалността  и деканите на ФПИ И ФИИ, по време на дипломните защити.  

 



12 
 

Критериите на които трябва да отговаря стипендианта са: 

. Дипломна работа в степен ‘‘бакалавър‘‘ отличаваща се с високи професионални, 

технологични и естетически качества. 

. Защита на дипломна работа в редовна сесия  

. Продължаващ магистратура в специалност ‘‘Живопис‘‘ 

Задължения на стипендианта: 

. Да дари на музея на НХА една своя творба (по избор на комисията). 

. Да не прекъсва обучението си заплатено от стипендията. 

. Да се дипломира в законния срок. 

Размер на стипендията:  

Две семестриални такси, осигуряващи първата година от обучението в магистърска степен.  

Средствата за стипендията се осигуряват по линия на спонсорство и не касаят бюджета на 

НХА.  


