НАЦИОНАЛНА

ХУДОЖЕСТВЕНА

АКАДЕМИЯ

ЗАПОВЕД
№ 0141-О
София, 18.07.2019 година
На основание чл. 68, ал. 1 от Закона за висшето образование; Правилника за
приемане на студенти в НХА; Решение на МС №241/25 май 2019 година,
получените резултати от проведения конкурсен изпит по специалности в
академията за учебната 2019/2020 година и заповед на Ректора на НХА –
№ 0139-О от 15.07.2019 г., катедрено решение на кат.“Сценография“ за
отказ от допълнителен изпит за попълване на две бройки от бакалавърския
им прием и решение на катедрените ръководители от двата факултета за
тяхното попълване

НАРЕЖДАМ:
Да бъдат записани за студенти в I курс, по специалности в НХА за о.к.с.
„БАКАЛАВЪР” и окс „Магистър“ /след средно образование/ на
професионалното направление 8.2. „Изобразително изкуство”, чието
обучение се финансира от държавата, както следва:
ФАКУЛТЕТ ЗА ИЗЯЩНИ ИЗКУСТВА
СПЕЦИАЛНОСТ „ЖИВОПИС“
1. Тома Върбанов Тодоров – вх. № 60035 – бал: 9,50 на мястото освободено
от Росица Росенова Стамболийска – вх. № 60028 – бал 10,30 записана в
спец.“Индустриален дизайн“.
СПЕЦИАЛНОСТ „СТЕНОПИС“
1. Александър Марио Василев – вх. № 61005 – бал: 9,70 на мястото освободено
от Богдан Иванов Богданов – вх. № 61003 – бал 10,30, записан в спец.“Текстил
– изкуство и дизайн“.
2. Кристиян Цветанов Рафаилов – вх. № 61014– бал: 9,30 на мястото
освободено от Симона Мирославова Дянкова – вх. № 61011 – бал 10,20,
записана в спец.“Реставрация“.
3. Ива Ивова Димитрова - вх. № 61001– бал: 7,00 записва се на свободна бройка
отпусната от кат.“Сценография“
СПЕЦИАЛНОСТ „ГРАФИКА“
1. Габриела Адрианова Прошева – вх. № 63012 – бал: 10,10 на мястото
освободено от Екатерина Валентинова Костадинова – вх. № 63011 – бал
11,30, записана в спец.“Реставрация“.
2. Ивелина Славейкова Балджийска – вх. № 63014 – бал: 10,00 на мястото
освободено от Георги Стоилов Георгиев – вх. № 63019 – бал 11,00,
незаписан в срок

СПЕЦИАЛНОСТ „КНИГА, ИЛЮСТРАЦИЯ И ПЕЧАТНА ГРАФИКА“
Двама с равен бал :
1.Теодора Здравкова Минева - вх. № 64018– бал: 10,50,
2.Радина Велиславова Велчева- вх. № 64036– бал: 10,50,
записвт се на свободна бройка отпусната от кат.“Сценография“
СПЕЦИАЛНОСТ „ИЗКУСТВОЗНАНИЕ“
1. Надия Русова – вх. № 66006 – бал: 9,20 на мястото освободено от Михаела
Николаева Христова– вх. № 66005 – бал 9,90, записана в спец.“Рекламен
дизайн“.
ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА
СПЕЦИАЛНОСТ „ИНДУСТРИАЛЕН ДИЗАЙН“
1. Виктория Светлозарова Иванова – вх. №72003 – бал 10,80; на мястото,
освободено от Емануела Ивайлова Стоянова вх. № 72012 – бал: 11,50,
незаписана в срок
СПЕЦИАЛНОСТ „РЕКЛАМЕН ДИЗАЙН“
1.
Християна Любенова Илиева – вх. №73029 – бал 14,00; на мястото,
освободено от Карина Константин Кирилова приета съгл. Чл.10 ал.6 и 7 от
Правлника за кандидатстване в НХА за уч.2019/2020 г., незаписана в срок

1.
2.
3.

СПЕЦИАЛНОСТ „ДИЗАЙН ЗА ДЕТСКАТА СРЕДА“
Трима с равен бал :
Бенедитта Валентинова Баранска – вх. № 75008 – бал: 14,80
Надя Стефанова Стефанова вх. № 75007 – бал: 14,80
Василена Владимирова Кръстева вх. № 75010 – бал: 14,80

на мястото освободено от Тони Мартинова Бояджиева – вх. № 75006 – бал
15,90, записана в спец.“Изкуствознание“.
СПЕЦИАЛНОСТ „РЕСТАВРАЦИЯ“
1.
Марлен Матеева Станчева– вх. №77003 – бал 8,60; на мястото,
освободено от Виолета Йорданова Копаранова – вх. №77012 – бал 11,20
приета и записана в спец. „Живопис“
2.
Преслава Асенова Петранова– вх. №77004 – бал 8,40; на мястото,
освободено от Алберта Мария Джулия Миладин Патарински– вх. №77008 –
бал 9,20 приета и записана в спец. „Стенопс“
3.
Анатоли Христофоров Петров вх. №77005 – бал 8,30; на мястото,
освободено от Малвина Воева Воева– вх. №77006 – бал 9,20 незаписана в срок

Новоприетите студенти да се запишат по факултети по обявения ред на
19, 22 и 23 юли 2019 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 2019/2020
година, на 21 юли от 9,00 до 13,00 ч. и на 22 юли 2019 година до 12,00 ч. в
Учебно-методичния отдел да се приемат заявления (по образец) за участие в
допълнителния изпит, в специалностите:
1. „Скулптура“- 2 места
2. “Керамика “ – 5 места
3. “Текстил – изкуство и дизайн „ – 3 места
4. „Метал“ – 4 места
5. “Дизайн на порцелан и стъкло“– 3 места
Изпитът да се проведе на 23 юли 2019 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 2019 година, а
записването ще се осъществи на 25 и 26 юли 2019 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 : /П/
Н-к учебно-методичен отдел:
/Свилена Челебийска - Матеева/

