НАЦИОНАЛНА

ХУДОЖЕСТВЕНА

АКАДЕМИЯ

ЗАПОВЕД
№0146-О
София, 18.07.2017 година
На основание чл. 68, ал. 1 от Закона за висшето образование; Правилника за
приемане на студенти в НХА; Решение на МС №236/27 април 2017 година,
получените резултати от проведения конкурсен изпит по специалности в
академията за учебната 2017/2018 година и заповед на Ректора на НХА – № 0143О от 12.07.2017 г.

НАРЕЖДАМ:
Да бъдат записани за студенти в I курс, по специалности в НХА за о.к.с.
„БАКАЛАВЪР” и окс „Магистър“ /след срезно образование/ на професионалното
направление 8.2. „Изобразително изкуство”, чието обучение се финансира от
държавата, както следва:
ФАКУЛТЕТ ЗА ИЗЯЩНИ ИЗКУСТВА
СПЕЦИАЛНОСТ „ЖИВОПИС“
1. София Миленова Данева – вх. № 60015 – бал: 9,30 на мястото освободено от
Албена Стелиянова Стоева – вх. № 60008 – бал 9,50, записана в спец.“Текстил
– изкуство и дизайн“.
СПЕЦИАЛНОСТ „ПЛАКАТ И ВИЗУАЛНА КОМУНИКАЦИЯ“
1. Ивона Николаева Пейчева – вх. № 65027 – бал: 9,50 на мястото
освободено от Ива Иванова Терзиева – вх. № 65026 – бал 10,00, записана в
спец.“Рекламен дизайн“.
ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА
СПЕЦИАЛНОСТ „ИНДУСТРИАЛЕН ДИЗАЙН“
1. Ганчо Христов Монев – вх. № 62001 – бал 10,50; на мястото, освободено
от Юлиян Иванов Петров – вх. №72010 – бал 11,10 записана в спец.“Книга,
илюстрация и печатна графика“.
СПЕЦИАЛНОСТ „РЕКЛАМЕН ДИЗАЙН“
1. Сияна Стоянова Георгиева – вх. №73024 – бал 11,40; на мястото,
освободено от Елина Димитрова Джанаварова – вх. №73005 – бал 14,40
приета и записана в спец. „Плакат и визуална комуникация“

СПЕЦИАЛНОСТ „РЕСТАВРАЦИЯ“
1. Мирослава Рангелова Василева – вх. №77003 – бал 9,50; на мястото,
освободено от Александра Валериева Цветкова – вх. №77002 – бал
10,40 приета и записана в спец. „Книга, илюстрация и печатна графика“
Новоприетите студенти да се запишат по факултети по обявения ред на
19 и 20 юли 2017 г. (вкл.) от 09:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа.
Незаписалите се студенти без уважителни причини в определените
срокове губят придобития студентски статут и

НАРЕЖДАМ:
С цел попълване на незаетите бройки на основание чл. 3, ал. 3 от
Правилника за прием на студенти в НХА ОКС „Бакалавър“ – учебна 2017/2018
година, на 20 и 21 юли 2017 година в Учебно-методичния отдел да се приемат
заявления (по образец) за участие в допълнителния изпит, в специалностите:
1. „Резба“– 2 места,
2. “Текстил-изкуство и дизайн“ – 4 места
3. “Дизайн на порцелан и стъкло“– 1 места
4. ”Изкуствознание“- 4 места
Изпитът да се проведе на 22 юли 2017 година. Право да се явят на този
изпит имат всички кандидат-студенти, успешно положили приемните изпити в
НХА през настоящата година. На желаещите се признава оценката от успешно
положения изпит по рисуване и полагат само изпит за съответната
специалност. При подаване на заявлението се заплаща държавната такса за
участие за един изпит – 38 (тридесет и осем) лева.
Заповед на приетите да бъде публикувана на 24 юли 2017 година, а
записването ще се осъществи на 25 и 26 юли 2017 г. във ФПИ и ФИИ по обявения
ред.
Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица, за
сведение и изпълнение.

РЕКТОР НА НХА : /П/
/проф. Николай Драчев/

Изготвил
Н-к учебно-методичен отдел: /П/
/Свилена Челебийска - Матеева/

