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ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА НХА – ФИЛИАЛ БУРГАС 

 

Учебна дейност  

от 15 януари 2020 до 15 януари 2021 година 

 
 

За учебната 2019/2020 г. в НХА – Филиал Бургас към Факултета за изящни 
изкуства са попълнени бройки от специалностите „Живопис“, „Графика“, 
„Плакат и визуална комуникация“, „Книга, илюстрация, печатна графика“ 
и магистърска програма „Арттерапия“. Към Факултета за приложни 
изкуства са попълнени бройките от специалностите „Рекламен дизайн“ и 
„Мода“. Общата бройка на новоприетите студенти за учебната 2019/2020 
година е 44 бр.  Студентите са от цялата страна, но най-много са приетите 
от Бургас, София, Варна и Сливен.   

 През февруари 2020 г. успешно се дипломираха първите шест студенти, 
окс „Магистър“, специалност „Арттерапия“. Дипломните защити 
преминаха при голям интерес от страна на местните медии и любители на 
изкуството.  

За учебната 2020/2021 г. в НХА – Филиал Бургас към Факултета за изящни 
изкуства са попълнени бройки от специалностите „Живопис“, „Графика“, 
„Плакат и визуална комуникация“, „Книга, илюстрация, печатна графика“ 
и магистърска програма „Арттерапия“. Към Факултета за приложни 
изкуства са попълнени бройките от специалност „Мода“. Общата бройка 
на новоприетите студенти за учебната 2020/2021 година е 41 бр. Поради 
обявена нулева година на катедра „Рекламен дизайн“ във филиала не се 
осъществи кандидатстудентски прием в тази специалност. На студентите 
от втори и трети курс беше предложено да продължат обучението си в град 
София, като останат в същата специалност или да изберат друга и да 
продължат обучението си във Филиала. От втори курс специалност 
„Рекламен дизайн“ 1 бр. студент се прехвърли в специалност „Плакат и 
визуална комуникация“ и 1 бр. в „Книга, илюстрация, печатна графика“, а 
4 бр. избраха да продължат обучението си в същата специалност в София. 
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От трети курс специалност „Рекламен дизайн“ – 3 бр. студенти се 
прехвърлиха в специалност „Плакат и визуална комуникация“, а 2 бр. 
продължиха обучението си в гр. София. 

За изминалата 2019/2020 година се организираха и традиционните 
кандидатстудентските курсове и консултации във филиала, които 
стартираха успешно през месец февруари. Наблюдаваше се голям интерес 
от страна на кандидатите. Бяха планирани и посещения на средни училища 
в Бургас  и други градове на страната. Предварително беше осъществена 
комуникация с директорите на НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров“ – гр. 
Бургас, СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Бургас, ПГСАГ „Кольо 
Фичето“ – Бургас, АЕГ „Гео Милев“, ПГРЕ „Г. С. Раковски“, Национално 
училище по изкуствата „Добри Христов“ – гр. Варна, Първа Езикова 
Гимназия – гр. Варна,  Национална гимназия за пластични изкуства и 
Дизайн „Акад. Дечко Узунов“ – гр. Казанлък и др.  Поради създалата се 
ситуация с разпространението на Covid-19, планираните срещи и 
кандидатстудентски консултации и курсове бяха прекратени. В кратък 
срок бяха организирани и реализирани дистанционни консултации, в които 
кандидатите имаха възможност да изпращат своите творби по имейл до 
преподавателите на различните катедри.  

През настоящата академична година ще стартира и прием за нова 
магистърска програма във филиал Бургас – „Културното наследство на 
българското Черноморие“. Програмата е организирана от катедра 
„Изкуствознание“ на НХА. 

Осигуриха се нови творчески ателиета, поради нарастващата бройка на 
студентите.   

Семестриалните конферанси и изпити за зимен семестър на учебната 
2020/2021 година се проведоха дистанционно, поради наложените 
противоепидемични мерки в страната. След провеждането им, от обща 
бройка на студентите 96 бр. окс „Бакалавър“ и „Магистър“, успешно 
преминали и записали летен семестър са 88 бр. студенти.  

Прекъснали са както следва:  

 1 бр. студент от 1-ви курс, специалност „Живопис“ се отписва по 
собствено желание, 2 бр. студенти от 1-ви курс, специалност  „Живопис“ 
прекъсват, поради незаверен семестър, 1бр. от 1-ви курс, специалност 
„Графика“ прекъсва по семейни причини, 2 бр. от първи курс, специалност 
„Плакат и визуална комуникация“, прекъсват, поради незаверен семестър, 
1 бр., 2-ри курс, специалност „Плакат и визуална комуникация“, прекъсва 
поради незаверен семестър и 1 бр., 3-ти курс, специалност „Плакат и 
визуална комуникация“, прекъсва поради незаверен семестър. 
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Културен календар на събитията 

от 15 януари 2020 до 15 януари 2021 година 

 

18 февруари 2020 Катедра „Живопис“, изложба на студенти и 
преподаватели, ателие „Галерия“ НХА – Филиал Бургас; 

28 февруари 2020 Koнкурс за заемане на длъжността „Главен архитект“ 
към Община Бургас, жури доц. Димо Колибаров; 

6 март 2020 Конкурс за проект на табела „Алея Журналист“ в Бургас, жури 
проф. Янков и доц. Колибаров; 

17 март 2020 Катедра „Графика“, изложба на студенти и преподаватели, 
ателие „Галерия“ НХА – Филиал Бургас; 

14 април 2020 Съдействие от Секретаря на НХА – Филиал Бургас Невена 
Проданова за обновяване паметника на Софроний Врачански в с. Костен, 
Община Сунгурларе;  

27 май 2020 Самостоятелна изложба на ас. д-р Ташев в Бургас, галерия 
„Неси“; 

29 май 2020 Проф. Паунов, жури в конкурса за илюстрации по стихове на 
Христо Фотев, проведено онлайн; 

29 май 2020 Награда от конкурса за илюстрации по стихове на Христо 
Фотев, спечели студент от НХА – Филиал Бургас Георги Джунев 
специалност „Графика“, III курс, за илюстрация вдъхновена от 
стихотворението „Без монолози...“; 

5 юни 2020 Галерия „Средец“ в Министерство на културата, доц. Димо 
Колибаров със самостоятелна изложба „Библиофилски албум – Пътуване“; 

8 юни 2020 Поставяне на стъклената фигура „Тетрапод“ пред Конгресен 
център Бургас, автор Красен Троански – главен асистент в НХА София, в 
специалност „Дизайн на порцелан и стъкло“; 

24 юни 2020 Валидиране на пощенско-филателно издание на тема            
„Българска градска хералдика“, НХА – Филиал Бургас; 

25 юни 2020 Вернисаж „Кристо – ранни етюди“, изложба от музейната 
сбирка на НХА, ателие „Галерия“ НХА – Филиал Бургас; 

26 юни 2020 Изложба „Графика от фонда на Графична база“ в Дружество 
на художниците – Бургас, с участие на доц. Димо Колибаров; 
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2 юли 2020 Регионална изложба „Акварел“ 2020, в която взеха участие 
студенти и преподаватели от НХА, БГХ „Петко Задгорски“; 

11 юли 2020 Конкурс за визия на туристическия бранд на Бургас, с 
председател на журито проф. д-р Божидар Йонов, представител и 
основател на Международното триенале на сценичния плакат – София, 
жури гл. ас. Ненко Атанасов – НХА, катедра „Плакат и визуална 
комуникация“; 

13 юли 2020 Стартира ЛАДУ Бургас 2020, за втора поредна година; 

18 юли 2020 „АЛЕЯТА НА ИГРИТЕ“, изрисуване на алеи в Морската 
градина на Бургас с цветни игри от сръчните ръце и творческия усет на 
студентите от НХА – Филиал Бургас: Георги Джунев, Иван Грозев, 
Мирослав Грозев; 

28 юли 2020 Самостоятелна изложба на доц. д-р Здравка Василева в 
Бургас, галерия „Неси“; 

28 юли 2020 Фестивални дни на читалище „Любен Каравелов 1940“ 
Бургас, с арт идея с пленерно рисуване, участваха студентите от НХА –
Филиал Бургас: Йоана-София Вангелова и Георги Джунев; 

1 август 2020 спектакъл и филмова прожекция за юбилейната дата на 
бургаската танцувална група „Денс фрам“, ателие „Галерия“ НХА – 
Филиал Бургас; 

26 август 2020 Изложба на геометричното изкуство, „Отвъд хоризонта: нов 
Бургас“, ателие „Галерия“ НХА – Филиал Бургас; 

2 септември 2020 Изложба посветена на италианската и българската 
съвременна графика, част от международен проект на Клуб на Юнеско – 
Виченца в Стара Загора, куратор доц. Димо Колибаров;  

4 септември 2020 Изложба – биенале „Приятели на морето – Бургас 2020“, 
в която взеха участие студенти и преподаватели от НХА, БГХ „Петко 
Задгорски“; 

11 септември 2020 Изложба „Съкровищницата на фара“, доц. Димо 
Колибаров, член на организационния комитет за годишнината на вестник 
„Черноморски фар“, съвместно с проф. д-р Турманова, председател на ОС 
Бургас, поетът Ваньо Вълчев и академик Никола Съботинов. Доц. 
колибаров дари своя творба „Нощна стража II“ на вестник „Черноморски 
фар“; 

14 септември 2020 Официално откриване на трета учебна година; 

14 септември 2020 Изложба „Слънце и звезди“ в Разград, с участието на 
доц. Колибаров, проф. Бенчев и проф. Мирчев; 



 5 

18 септември 2020 Изложба-проект за цялостната визуална идентичност на 
остров „Света Анастасия“, изготвен и представен от преподаватели и 
студенти IV курс, специалност „Плакат и визуална комуникация“ НХА, 
ателие „Галерия“ НХА – Филиал Бургас; 

12 октомври 2020 Текстов дизайн и изработка на буквите на Новата 
библиотека в Бургас от преподаватели специалност „Плакат и визуална 
комуникация“ НХА Филиал Бургас проф. д-р Борисова, гл. ас. д-р 
Атанасов и гл. ас. д-р Павлов; 

14–17 октомври 2020 Фестивал на младите в изкуството, НХА – Филиал 
Бурас и хотел „Марина“; 

15 октомври 2020 Изложба плакат „Шекспир и сцената“, ателие „Галерия“ 
НХА – Филиал Бургас; 

16 октомври 2020 В рамките на изложбата „Шекспир и сцената“, гл. ас. д-р 
Ненко Атанасов изнесе лекция на тема „Опърничавите усилия на 
неукротения български театрален плакат“, НХА – Филиал Бургас; 

21 октомври 2020 дарение от 900 книги, издания, българска и 
чуждестранна литература на проф. Йонов НХА София за библиотеката на 
НХА Филиал Бургас;  

22 октомври 2020 Изложба „Графични срещи край морето“, в памет на 
Георги Велков, с участието на доц. Колибаров и проф. Бенчев, КЦ 
„Морско казино“; 

23 октомври 2020 II Национален конкурс за рисунка „Акварели“ в НУМСИ 
„Проф. П. Владигеров“ Бургас, жури доц. Колибаров, проф. Бенчев, 
Добрин Вътев, КЦ „Морско казино“; 

29 октомври 2020 Изложба посветена на италианската и българската 
съвременна графика, част от международен проект на Клуб на Юнеско – 
Виченца в Бургас, куратор доц. Димо Колибаров, БХГ „Петко Задгорски“;  

1 ноември 2020 Обща изложба на Бакалаври от НХА, представена в АЕГ 
„Гео Милев“ Бургас, в резултат на която се разкри нова паралелка в 
гимназията „Графичен дизайн“;  

4 ноември 2020 Самостоятелна изложба на доц. Димо Колибаров 
„Библиофилско издание“, галерия „Пролет“; 

23 ноември 2020 Проект „Изработка на система за цялостна визуална 
комуникация на Галерия-музей „Георги Баев“, съвместна дейност на НХА 
Филиал Бургас и Галерия-музей „Георги Баев“; 
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ноември 2020 Брандиране на нови автобуси за градския транспорт в 
Бургас, реализиран проект на преподавателя от НХА Филиал Бургас гл. ас. 
д-р Атанасов; 

декември 2020 НХА Филиал Бургас като партнираща организация с 
Общински исторически музей – Средец, гр. Средец по проект „40+1 – 
археологически проучвания Деултум – Дебелт“; 

януари 2021 НХА Филиал Бургас като партнираща организация с БХГ 
„Петко Задгорски“, ще се включи в представяне и разпространение на 
печатното издание–албум „Икони от Странджа и регион Бургас“;  

януари 2021 Съвместна дейност на НХА Филиал Бургас и АЕГ Бургас, 
относно изготвяне на идейни проекти за новите пространства на 
специалността „Графичен дизайн“, консултант доц. Войков, НХА София, 
катедра „Индустриален дизайн“; 

януари 2021 „Бургас обича младите илюстратори“, проект към Община 
Бургас, съвместно с НХА – Филиал Бургас. Провеждане на конкурс за 
илюстрация. В състава на журито влизат преподавателите от НХА Филиал 
Бургас: проф. Паунов, доц. Колибаров и Добрин Вътев, както и 
представители на Община Бургас, Людмила Кутиева и Габриела Славова. 

  

Приложение: 1. Справка в табличен вид за закупени и придобити 
инвентар и оборудване в НХА – Филиал Бургас за периода 15.01.20 г. до 
15.01.21 г.  

 

 
 

ДОЦ. ДИМО КОЛИБАРОВ                                                                

ДИРЕКТОР НХА – ФИЛИАЛ БУРГАС 

 

 

 

Дата: 29.01.2021 г. 


