
РЕШЕНИЯ ОТ АС, СЪСТОЯЛ СЕ НА 10.12.2020 г.  
(ПРОТОКОЛ № 11) 

     

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:  

 

1. Споразумение между Съвета на ректорите на висшите училища, Националния 
браншов синдикат „Висше образование и наука“ към КНСБ, Синдикат „Висше 
образование“ към „Подкрепа“ и  Министерство на образованието.  

2. Обсъждане и приемане на Правилник за учебната и допълнителна натовареност 
на академичния състав в НХА 

3. Обсъждане на възможности за нов ред, за охраняване на сградите на НХА 
4. Учебни въпроси 
5. Кадрови въпроси 
6. Разни 

 

 

По точка 1 от дневния ред  
„Споразумение между Съвета на ректорите на висшите училища, 
Националния браншов синдикат „Висше образование и наука“ към КНСБ, 
Синдикат „Висше образование“ към „Подкрепа“ и  Министерство на 

образованието“ 
 
АС гласува и реши: Приема Споразумение между Съвета на ректорите на 
висшите училища, Националния браншов синдикат „Висше образование и наука“ 
към КНСБ, Синдикат „Висше образование“ към „Подкрепа“ и Министерство на 
образованието, с направените бележки. 

 
По точка 2 от дневния ред  
„Обсъждане и приемане на Правилник за учебната и допълнителна 
натовареност на академичния състав в НХА“ 

 

АС гласува и реши: Приема Правилник за учебната и допълнителна натовареност 
на академичния състав в НХА, (с включени изменения и допълнения). 
 

   По точка 3 от дневния ред  
„Обсъждане на възможности за нов ред, за охраняване на сградите на 

НХА“ 

АС гласува и реши: Приема стартиране на обществена поръчка за охрана на 
сградите на НХА. 
 

По точка 4 от дневния ред  
„Учебни въпроси“ 

АС гласува и реши: Приема предложението на катедра „Изкуствознание“ за 
частична промяна в учебния план на магистърска програма „Изкуствознание и 
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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. 

 

По точка 5 от дневния ред  
„Кадрови въпроси“ 

АС гласува и реши: Да се обявят конкурси за: 
1.  Професор по „Рекламен дизайн“, за нуждите на Катедра „Рекламен 

дизайн“, със срок от три месеца от обнародването му в Държавен вестник,  
на щатното място заемано от доц. д-р Татяна Стоичкова.  

2.  Професор по „Графика“ и „Композиция“, за нуждите на Катедра  
„Графика“, със срок от три месеца от обнародването му в Държавен 
вестник, на щатното място заемано от доц. д-р Йохан Йотов.  

 
По точка 6 от дневния ред  
„Разни“ 

АС гласува и реши:  
1. Приема статут на стипендия за творчески постижения на името на проф. 

Андрей Даниел и проф. Красимир Джидров 
2. Да се отпусне помощ на Тодор Христов Желязков – технолог в спец. 

„Стенопис“, в размер на една и половина минимална работна заплата, от 
НХА. Синдикатите да отпуснат суми, според възможностите си.    
 

 

Ректор на НХА:/п/ 
  Проф. Георги Янков 

 
 

 

 


