
      РЕШЕНИЯ ОТ АС, СЪСТОЯЛ СЕ НА 30.06.2021 г.  
(ПРОТОКОЛ № 18) 

     

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:  

1.  Учебни въпроси 
a. Актуалзиране на Правилник на НХА за прилагане на Закона за Развитието на 

академичния състав в Р. България  
b. Избор на нов член в Комисия по качеството към Академичния съвет на НХА, на 

мястото на гл. ас. д-р Светлин Балездров.  
c. Избор на нов член в Комисия по качеството към Академичния съвет на НХА, на 

мястото на дипломиралия се Предсeдател на СС – Григор Григоров.  
2.  Кадрови въпроси 

a. ФИИ – проф. Светозар Бенчев 
3. Предложения за номиниране на колеги от НХА, за наградата на Столична община за ярки 

постижение в областта на визуално-пластични изкуства и за Специалната награда на 
София, за изключителни постижения и принос в националната култура. 

4.  Разни 
 
 

По точка 1 от дневния ред  
„Учебни въпроси“ 

 

АС гласува и реши:  
1.1.  Приема актуалзирания Правилник на НХА за прилагане на Закона за Развитието на 

академичния състав в Р. България (https://www.nha.bg/bg/stranica/pravilnici) 
1.2.  Избор на нов член на мястото на гл. ас. д-р Светлин Балездров в Комисия по качеството към 

Академичния съвет на НХА, ще се осъществи на първото заседание на АС, след лятната 
ваканция 

1.3.  Избор на нов член на мястото на дипломиралия се Предсeдател на СС – Григор Григоров в 
Комисия по качеството към Академичния съвет на НХА, ще се осъществи на първото 
заседание на АС, след лятната ваканция 
 

 
По точка 2 от дневния ред  

  „Кадрови въпроси“ 
 

АС гласува и реши:  
2.1.  Удължаване на трудовите договори в съответствие със Закона за висше образование, 

Кодекса на труда и Правилника за дейността на Националната художествена 
академия за учебната 2021 – 2022 г., на следните преподаватели от Факултета за 
изящни изкуства 

 
2.1.1. проф. Ивайло Мирчев – катедра „Живопис“ – за трета година.  
2.1.2. проф. Божидар Бояджиев – катедра „Живопис“ – за първа година.  
2.1.3. проф. д-р Олег Гочев – катедра „Стенопис“ – за трета година.  
2.1.4. проф. Десислава Минчева  – катедра „Рисуване“ – за първа година.  
2.1.5. доц. Кирил Матеев – катедра „Рисуване“ – за трета година.  

https://www.nha.bg/bg/stranica/pravilnici


2.1.6. доц. д-р Румяна Панкова – катедра „Психология на изкуството, 
художествено образование и общообразователни дисциплини“ – за първа 
година.  

2.2.  Назначава на половин щат проф. д. н. Антоанета Анчева, по учебната дисциплина 
„Пластична анатомия“, към Катедра „Рисуване“, считано от началото на новата 
учебна година 2021 – 2022 години, в първи и втори курс на двата факултета, 
образователно квалификационна степен „бакалавър“. 

 
 
   По точка 3 от дневния ред  

„Предложения за номиниране на колеги от НХА, за наградата на Столична 
община за ярки постижения в областта на визуално-пластичните изкуства и за 
Специалната награда на София, за изключителни постижения и принос в 
националната култура.“ 

 
АС гласува и реши: Номинира: 
 
3.1. доц. д-р Венелин Шурелов, за наградата на Столична община, за ярки постижения в областта 
на културата (Визуално-пластични изкуства). 
3.2. проф. Станислав Памукчиев, за Специалната награда на София, за изключителни 
постижения и принос в националната култура.   
   
  По точка 4 от дневния ред  

  „Разни“ 
 
  

 
Ректор на НХА:/п/ 

  Проф. Георги Янков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


