
Препис 
С Ъ В Е Т   Н А   Н А С Т О Я Т Е Л И Т Е   К Ъ М   НХА 

 
ПРОТОКОЛ № 2/ 28.09. 2020 г. 

 
Днес, 28.09.2020 г.  от 17:00 часа, в зала „Академичен съвет“ на НХА се проведе заседание 
на Съвета на настоятелите към НХА. 
Присъствали: д-р Анатолий Кънев, Григор Григоров, Константин Пенчев, инж. д-р Никола 
Рангелов, доц. д-р инж. Румен Драганов, Светослав Николов, доц. д-р Тодор Чобанов, 
проф. Георги Янков – Ректор на НХА 
Гост – Нели Тодорова – юрист на НХА 
Отсъства: Бертрам Ролман 
 
Дневен ред: 
1. Приемане на правила за работата на Съвета на настоятелите на НХА; 
2. Приемане на насоки за работата на Съвета;   
3. Разни 
 
Заседанието води: Константин Пенчев – председател на Съвета на Настоятелите към НХА 
Протоколира – Димитрина Спасова –гл. експерт връзки с обществеността на НХА 
 

По първа точка от дневния ред: 
Константин Пенчев – представи изготвените от него правила за работа на Съвета на 
настоятелите към НХА. Документът е предоставен предварително за разглеждане и 
становище от всички членове на Съвета. К. Пенчев поясни, че в правилата за работа са 
поставени основите на бъдещата дейност на Съвета.  
След направени изказвания Съвета на настоятелите премина към гласуване и 
единодушно прие правилата за работа на СН 
 

По втора точка от дневния ред: 
Съвета на настоятелите премина към обсъждане на текущи и бъдещи направления, 
касаещи дейността на НХА и насоки за дейността на Съвета. Ректора на НХА проф. Г. 
Янков даде информация по основни въпроси и дейности на Академията.  

1. Нов учебен корпус на НХА и правни процедури и проблеми 
2. Ремонтни дейности – общежитие НХА 
3. Творчески бази НХА 
4. Програма за оптимизация на разходите на НХА 
5. Стипендии и награди за студенти 
6. Нови специалности и магистърски програми 
7. Реконструкция на северна сграда на НХА 
8. Съвместни програми със средни училища 

По трета точка от дневния ред: 
............................................................................................. 

След изчерпване на дневния ред Константин Пенчев закри заседанието.  
 
Председател: /п/ 
 
Протоколирал: /п/ 


