
СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ЦЕЛЕВО ОТ 

ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЗА ПРИСЪЩАТА НА НХА НАУЧНА ИЛИ 

ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2022 ГОДИНА 

 
   
   

№ СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОЕКТА РЪКОВОДИТЕЛ  ИСКАНА СУМА 

 АКАДЕМИЧНИ ПРОЕКТИ   

1 
Годишник на НХА за периода 
2021-2022 

ст. преп. д-р Росен 
Тошев 

11400 лв. 
 

2 
Печатно издание „125 години 
НХА” 

ст. преп. д-р Росен 
Тошев 7550 лв. 

3 
Младежки фестивал на 
изкуствата – Бургас  21/22 проф. Светозар Бенчев 8000 лв. 

4 
Електронно списание 
ИЗКУСТВО И КРИТИКА 

гл. ас. д-р Сузана 
Каранфилова 5800 лв. 

5 

Международна лятна 
академия „Скулптура в дърво” 
– Ахтопол 2022 г. 

 
 
проф. Петър Бонев 12000 лв. 

6 

GREY/PINK/SCALE 2 
Изложба на 20 съвременни 
български художници 

проф. д-р Десислава 
Христова-Тошева 

8500 лв. 

7 

Изложба „Жените художнички 
в българското изкуство в 
периода между двете 
световни войни“ 

 
 
 
д-р Милена Балчева-
Божкова  8500 лв.  

8 

Изложба „От страница на 
страница...127 години 
библиотечна сбирка на НХА” 

д-р Милена Балчева-
Божкова  3700 лв. 

    

  КАТЕДРЕНИ ПРОЕКТИ    

1 Катедра Живопис, НХА проф. д-р Кирил Божков 10000 лв. 

2 
75 години самостоятелна 
специалност Стенопис в НХА доц. Пенчо Добрев 4000 лв. 

3 

В духа на Майстора. 140 
години от рождението на 
художника 

доц. д-р Валентин 
Господинов 10000 лв. 

4 
По пътя на митовете и 
легендите в Петревене доц. Цветослав Христов 7500 лв. 

5 

Изследване на исторически 
фотографски процеси със 
спектроскопски методи 

гл. ас. д-р Никифор 
Харалампиев 1973 лв. 

6 

„Арттерапията като лек: 
минало и настояще” – семинар 
с Джована Сарно, историк на 
изкуството, психолог и 
арттерапевт 

проф. д.изк. Петер 
Цанев 1800 лв. 
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7 

Психология и изкуство- 
Международна научно-
приложна конференция 

доц. д-р Румяна 
Панкова 
проф. д.изк. Петер 
Цанев 

5000 лв. 
 

8 

Цикъл от изложби, лекции и 
открити уроци (презентации) с 
цел популяризиране високото 
ниво на обучение в НХА и 
спец. „Текстил – изкуство и 
дизайн” в страната и в 
международен план 

доц. д-р Вержиния 
Маркарова 
д-р Цвета Явашева 7000 лв. 

9 

Монография „Дизайнерски и 
технологични аспекти в 
образователните компютърни 
игри за деца” 

гл. ас. д-р Рая 
Гайтанджиева 2600 лв. 

10 

Дизайн без граници 7 
„Формоизграждане на обекти 
за самостоятелно 
производство - designshop” доц. д-р Захари Ганчев 1420 лв. 

11 

Дигитализация на сбирка от  
студентски рисунки (дарение 
от проф. Стоян Домусчиев), 
намираща се в музейната 
сбирка на НХА 

доц. д-р Атанас 
Атанасов 759,30 лв. 

12 

Дигитализация на студентски 
рисунки от края на XIX и 
началото на XX век, намиращи 
се в музейната сбирка на НХА д-р Асен Миланов 759,30 лв. 

13 

Издаване на учебно помагало 
по модна илюстрация със 
заглавие: „Методи и техники в 
обучението по модна 
илюстрация” 

доц. д-р Яна 
Костадинова 3101,76 лв. 

  ИНДИВИДУАЛНИ ПРОЕКТИ    

1 ЕМИЛ МИРЧЕВ - СКУЛПТУРА доц. д-р Момчил 
Мирчев 10000 лв. 

2 

Издаване на учебно помагало 
със заглавие: „Естетическите 
критерии в дизайнерския 
процес – модулни структури” 

ас. д-р Теодор Лулчев 4500 лв. 

3 

Монография „Националната 
традиция в българското 
изкуство през 60-те години на 
XX век. Художествен и 
критически дискурс на 
интерпретативните практики” доц. д-р Бойка Доневска 5000 лв. 

4 

Графичен дизайн и 
предпечатна подготовка на 
монографична книга 
„Визуалният език на Румен 
Скорчев и контекста на 
съвременната българска 
графика” 

гл. ас. д-р Сузана 
Каранфилова 2700 лв. 
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5 Семпли скици по естетика проф. д.ф.н. Правда 
Спасова 2600 лв. 

6 

Изложба на преподаватели и 
студенти от спец. „Керамика” в 
галерия „Васка Емануилова” проф. Божидар Бончев 2750 лв. 

7 

История и теория на 
арттерапията (осъвременено 
и допълнено издание) 

доц. д-р Румяна 
Панкова 4000 лв. 

    

  
ДВУГОДИШНИ ПРОЕКТИ 

    

1 

Лятна академия „Фотография 
2021“ 
Втора година доц. д-р Иван Кюранов 6000 лв. 

2 

Отбелязване на 10-
годишнината от въвеждането 
на магистърските програми в 
катедра „Книга, илюстрация, 
печатна графика“ и 100-
годишнината от създаването 
на специалността в 
Националната художествена 
академия 
Втора година проф. Виктор Паунов 9000 лв. 

3 

Серия от събития и 
публикации, честващи 75-
годишния юбилей на спец. 
„Плакат и визуална 
комуникация” 

проф. д-р Кристина 
Илиева 5050 лв. 

4 

Дигитализиране на главни 
книги с музейна стойност (от 
1896 г. до 1944 г.) с цел 
съхранение на оригиналите, 
улеснен достъп до 
информацията, съдържана в 
тях и нейното популяризиране 
Втора година проф. Светозар Бенчев  4800 лв.  

5 
Електронен учебник 
„Цветознание” 

доц. д-р Величка 
Минкова 1500 лв.  

    

 ТРИГОДИШЕН ПРОЕКТ   

1 

Проучване и реставрация на 
картината “Портрет на княгиня 
Мария Луиза” от Иван 
Мърквичка, собственост на 
Музея на НХА 
Трета година доц. Стефан Белишки 960 лв. 

34  ОБЩО:     180223,36 лв. 
    
8 - Академични проекта                   5 - Двугодишни проекта 
13 - Катедрени проекта                      1-Тригодишен проект              
 7 - Индивидуални проекта 


