
РЕШЕНИЯ ОТ АС, СЪСТОЯЛ СЕ НА 22.06.2020 г.  
(ПРОТОКОЛ № 7) 

     

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:  

1. Учебни въпроси 
2. Кадрови въпроси 
3. Обявяване на търг за отдаване под наем на част от имот-публична държавна 

собственост, с полезна площ от 13,98 кв.м., разположен в сградата на НХА на ул. „Шипка“ 
№ 1, гр. София. 

4. Разни 
 

По точка 1 от дневния ред  
„Учебни въпроси“ 

 

АС гласува и реши:  
1.1. Приема предложенията от КК при АС на НХА, както следва: 
1.1.1. Промени в учебни планове: 
1.1.1.1. Приема решението на КК при АС на НХА, за промяна на настоящия учебен план за ОКС 

„Бакалавър“ на специалност „Стенопис“, като се обединяват учебните дисциплини 
„Принципи на визуалната комуникация“ (изучавана в 1-ви и 2-ри курс) и „Стенопис“ 
(изучавана в 3-ти и 4-ти курс) в една учебна дисциплина „Стенопис“, която ще се изучава от 
I-ви до VII-ми семестър включително. Хорариумът и кредитите се запазват. 

1.1.1.2. Приема решението на КК при АС на НХА за промяна в срока на обучението в магистърска 
програма „Дигитални изкуства“ от четири на три семестъра, като се коригира Учебната 
програма на дисциплината „Проектиране и изпълнение на дипломна работа“.  Учебното 
съдържание по дисциплината да се разбие по теми, по учебни седмици и часовата заетост 
по дисциплината да се прецизира точно с разбивка на часове за лекции, упражнения и 
часове за самоподготовка. Включените часове за консултации да бъдат преработени и 
съотнесени към гореописаната разбивка. (С днешна дата – 22.06.2020 г. Програмата е 
преработена по изискванията на КК при АС на НХА). 

1.1.1.3. Приема, решението на КК при АС на НХА, учебната документация на новата Магистърска 
програма  „Културното наследство на българското Черноморие“ предназначена за филиала 
на НХА в гр. Бургас, която отговаря както на академичните стандарти, така и на Наредбата 
за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-
квалификационните степени „Бакалавър“, „Магистър“ и „Специалист“. Хорариумът от 1575 
часа е разпределен в три семестъра и 90 кредита. 

1.1.1.4. По предложение на КК при АС на НХА, дава ход на новата магистърска програма 
„Културното наследство на българското Черноморие“ за окомплектоването ѝ с учебни 
програми на дисциплините в учебния план. 

1.1.2. Нов индивидуален план за о.н.с. „доктор“ 
1.1.2.1. Приема, решението от КК при АС на НХА, предложения образец на Индивидуален учебен 

план за о.н.с. „Доктор“, който докторанта съвместно с ръководителя си да попълни при 
започване на докторантурата си в НХА. 

1.1.3. Валидиране на документи, с цел кандидатстване в НХА 
1.1.3.1. Приема, решението от КК при АС на НХА, направената проверка от НАЦИД и 

потвърждението за легитимност на Университет Дзянаннъ/ Р. Китай и признава висше 
образование за степен магистър на ЛИ ШУ в специалност „Индустриален дицайн“. 



1.2. Приема предложението на доц. Димо Колибаров – директор на филиал Бургас за Създаване на  
ново звено – Катедра за филиала в гр. Бургас с наименование: Катедра „Общоакадемични 
дисциплини“ към НХА, Филиал Бургас.  

1.3. Часовете по „История, теория и практика на класическата подвързия“, летен семестър втори 
курс, специалност „Плакат и визуална комуникация“ да бъдат прехвърлени в зимен семестър 
на учебната 2020 – 2021 г.  

 
По точка 2 от дневния ред  
„Кадрови въпроси“ 

 

АС гласува и реши:  
2.1. Да се назначи за учебната 2020 – 2021 г. на половин щатно място към Катедра „Рисуване“, 
проф. д-р Антоанета Ангелова Анчева по учебната дисциплина „Пластична анатомия“ със 
студентите от първи и втори курс на Факултета за изящни изкуства и Факултета за приложни 
изкуства.  
2.2. В Катедра „Мода“ във  филиала в гр. Бургас, часовете по „Живопис“ да бъдат поети от ас. 
Боряна Цанева за летния семестъра на учебната 2019-1020 г., считано от 10.02.2020 г.  
2.3. Да се направи консултация за покана като гост преподаватели на проф. Иван Славов и ас. Рени 

Хаим Пилософ-Бахнева. 

2.4. Удължаване на трудовите договори в съответствие със Закона за висше образование, Кодекса 
на труда и Правилника за дейността на Националната художествена академия за учебната 2020 
– 2021 г., на следните преподаватели от Факултета за изящни изкуства: 

2.4.1 проф. Ивайло Мирчев – катедра „Живопис“ – за трета година.  
2.4.2. проф. д-р Олег Гочев – катедра „Стенопис“ – за втора година.  
2.4.3. проф. Станислав Памукчиев – катедра „Рисуване“ – за трета година.  
2.4.4. доц. Кирил Матеев – катедра „Рисуване“ – за втора година.  
2.4.5. проф. д.ф.н. Правда Спасова – катедра „ПИХООД“ – за трета година.  

2.5. Удължаване на трудовите договори в съответствие със Закона за висше образование, Кодекса 

на труда и Правилника за дейността на Националната художествена академия за учебната 

2020 – 2021 г., на следните преподаватели от Факултета за приложни изкуства 

2.5.1. доц. д-р Димитър Добревски – катедра „Индустриален дизайн“ – за втора година.  
2.4.6. проф. д-р арх. Милена Николова – катедра „Индустриален дизайн“ – за трета година.  
2.4.7. доц. Станко Войков – катедра „Индустриален дизайн“ – за първа година.  
2.4.8. доц. Теодора Механдова – катедра „Дизайн за детската среда“   – за втора година.  
2.4.9. проф. Светослав Кокалов – катедра „Сценография“ – за първа година.  
2.4.10. проф. д-р Васил Рокоманов – катедра „Сценография“ – за втора година.  
2.4.11. проф. Греди Аса  – катедра „Мода“ – за втора година  
2.4.12. проф. д-р Любомир Стойков  – катедра „Мода“ – за втора година  
2.4.13. доц. Ана Аврамова – катедра „Мода“ – за трети година 
2.4.14. доц. Татяна Стоичкова – Катедра “Рекламен дизайн“ – за първа година.  
2.4.15. проф. Валентин Лилов – катедра „Резба“ – за първа година.  
2.4.16. проф. Вихрони Попнеделев – катедра „Текстил – изкуство и дизайн“ – за трета   

година.  
По точка 3 от дневния ред  
„Обявяване на търг за отдаване под наем на част от имот-публична държавна 
собственост, с полезна площ от 13,98 кв.м., разположен в сградата на НХА на ул. 
„Шипка“ №1, гр. София“ 

 



АС гласува и реши:  
Да се обяви търг за отдаване под наем на част от имот-публична държавна собственост, с полезна 

площ от 13,98 кв. м., разположен в сградата на НХА, на адрес: ул. „Шипка“ №1, гр. София“ 

 

По точка 4 от дневния ред  
„Разни“ 

 

Няма решения 
 

 

Ректор на НХА:/п/ 
  Проф. Георги Янков 

 


