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НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ – СОФИЯ 
ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА 

 
 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 
 

П Р О Т О К О Л 
№ 7 

 
Днес 10.07.2020 г. се проведе заседание на Факултетния съвет при Факултета за приложни изкуства 
при следния дневен ред: 
 

1. Доклад от Комисия по качеството при ФПИ; 
2. Разни. 

 
ПРИСЪСТВАХА: проф. д-р Ар. Минков, проф. В. Минеков, проф. М. Богданова, доц. д-р В. Минкова, 
доц. д-р В. Маркарова, доц. д-р Д. Добревски, доц. Е. Бачийски, доц. д-р М. Серафимова, доц. д-р М. 
Мирчев, доц. Р. Цанев, доц. Ст. Войков, доц. Ст. Белишки, доц. д-р Т. Стоичкова, ас. В. Шишков, 
ст.преп. д-р Т. Лихов, ст. преп Р. Тошев. 
 
ОТСЪСТВАХА: проф. Гр. Асса, проф. П. Бонев, доц. д-р М. Гемишева, доц. М. Богданов,  доц. д-р Я. 
Костадинова, студент Ст. Филипова, Д. Донева, Ив. Иванова. 
 
ГОСТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО: гл. ас. д-р Кр. Троански, доц. М. Райчинова. 
 
Заседанието бе водено от заместник декана на факултета проф. д-р Ар. Минков. Секретар Т. 
Рафаилова. 
 
     Проф. д-р Минков запозна членовете на ФС с дневния ред на заседанието и предложи 
допълнителни точки Кадрови въпроси като втора, Учебни да е трета и четвърт точка Разни. С така 
направеното предложение дневният ред беше приет единодушно с 14 гласа „ЗА“. 
 
По т. 1 от дневния ред:  
 
  Проф. д-р Минков помоли членовете на ФС да гласуват предложението на ФКК за приемането на 

новите програми в спец. Реставрация. 

След проведено явно гласуване се получиха следните резултати: 
  С „ДА” – 16 
  С „НЕ” – 0. 
Въздържали се – 0. 
 
Въз основа на полученият резултат факултетният съвет прие единодушно прие утвърдените от ФКК 
нови учебни програми в спец. Реставрация.  
 

Проф. д-р Ар. Минков предложи да бъде гласуван нов представител на катедра „Сценография“ в 
ФКК, който е проф. д-р Маня Вапцарова на местото на доц. Марина Райчинова. 

След проведено явно гласуване се получиха следните резултати: 
  С „ДА” – 16 
  С „НЕ” – 0. 
Въздържали се – 0. 
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Въз основа на полученият резултат факултетният съвет прие единодушно присъединяването на 
проф. М. Вапцарова на местото на доц. М. Райчинова като представител на сп. Сценография в 
състава на ФКК при НХА.  
 
По т. 2 от дневния ред:  
 
Факултетният съвет прие единодушно направеното предложение за обявяване на конкурс за 
академична длъжност за „доцент“ по дисциплината Индустриален дизайн за срок до четири месеца. 
 
По т. 3 от дневния ред: 
 

ФС на ФПИ единодушно прие предложението за отчисляван с право на защита на докторантката 
Надежда Николова, с тема „Феноменът на преславската керамика“. 
 
ФС на ФПИ единодушно прие предложеното научно жури за защита на докторанта Надежда 
Пламенова Николова. 
 
ФС на ФПИ единодушно прие да бъдат отчислени без право на защита следните докторанти – Мария 
Славкова, Мариян Стоянов, Цветан Стоянов, Анифе Мустафа, Надежда Петрова. 
 
ФС на ФПИ единодушно приема предложеното научно жури за защита на докторант Гергана 
Мутафчиева. 
 
ФС на ФПИ единодушно прие темата на дисертацията на докторант Невена Георгиева: „Отражения 
на идеи и тенденции от модернизма и постмодернизма върху европейския визуален театър в 
началото на ХХI-ви век“. 

 
По т. 4 от дневния ред:  
 

ФС на ФПИ прие проф. Божидар Козарев да е предложението на ФПИ за награда на Столична 
община за постижение в областта на изкуствата и културата. 
 
 
 
С изчерпване на дневния ред заседанието на ФС приключи в 12:10 часа. 
 
 
Т. РАФАИЛОВА                                                                     ПРОФ. Д-Р АР. МИНКОВ 

ЕКСПЕРТ УВ                                                                           ЗАМ. - ДЕКАН НА ФПИ: 


