НАЦИОНАЛНА

ХУДОЖЕСТВЕНА

АКАДЕМИЯ

ЗАПОВЕД
№190 - О
София, 23.07.2021 година
На основание чл. 68, ал. 1 от Закона за висшето образование и във връзка с попълване на незаети
държавни бройки по Заповеди на Ректора № 183-О и № 184-О от 19.07.2021 г., класиране по бал и в
изпълнение на чл.14 ал.3 от Правилник за устройството и дейността на филиала на Националната
художествена академия в гр.Бургас и разпределени незаети бройки за прием между
специалностите обучаващи в окс „Бакалавър“ в гр.Бургас,

НАРЕЖДАМ:
Да бъдат записани за студенти в I-ви курс на специалностите във Филиала на НХА в гр.Бургас за окс
„бакалавър” по професионалното направление 8.2. „Изобразително изкуство”, чието обучение се
финансира от държавата, както следва :
В СПЕЦИАЛНОСТ „ЖИВОПИС“:
1. Слави Йорданов Андинов- вх. № 160039– бал: 8,50 записва се на на мястото освободено от
Теодор Милков Тодоров– вх. № 160031– бал 8,50, незаписана в срок.
2. Деница Славчева Костадинова - вх. № 160020– бал: 8,00 записва се на на мястото
освободено от Анна-Мария Петрова Кичева – вх. № 160014– бал 7,00, незаписана в срок.
3. Мария Евтимова Кръстева - - вх. № 160022– бал: 7,00записва се на на мястото освободено
от ДонкаПройчева Кунчева– вх. № 160006– бал 7,00, незаписана в срок
4. Боряна Орлинова Борисова - вх. № 160007– бал: 6,50 записва се на разпределена свободна
бройка

В СПЕЦИАЛНОСТ „КНИГА, ИЛЮСТРАЦИЯ И ПЕЧАТНА ГРАФИКА“:
1. Радостина Свиленова Георгиева- вх. № 164024– бал: 8,30 записва се на на мястото
освободено от Рая Миткова Ружинова– вх. № 164019– бал 9,70, незаписана в срок.
2. На разпределена свободна бройка за записване на второ класиране в спец.“ Книга,
илюстрация и печатна графика “ да се запишат двама с равен бал: Десислава Иванова
Тодорова- вх. № 164031– бал: 9,70 и Елена Василева Генова - вх. № 164004– бал: 9,70.
В СПЕЦИАЛНОСТ „ПЛАКАТ И ВИЗУАЛНА КОМУНИКАЦИЯ“:
1. Ралица Валентинова Вълева - вх. № 165035– бал: 9,50 записва се на мястото освободено от
Стелиян Илиянов Пеев – вх. № 165003– бал 11,30, незаписан в срок.
2. Теа Марио Мичева - вх. № 165039– бал: 9,20 записва се на разпределена свободна бройка

В СПЕЦИАЛНОСТ „МОДА“:
1. Аделина Георгиева Макавеева вх. № 176002– бал:9,10 записва се на мястото освободено от
Десислава Великова Фучеджиева вх. № 176021– бал: 8,50 записана в спец.“Плакат и
визуална комуникация“ – Бургас
2. Събрина Иванова Тончева вх. № 176028– бал:9,00 записва се на мястото освободено от
Светослава Станиславова Атанасова вх. № 176032– бал: 8,40 незаписана в срок.
3. На разпределена свободна бройка за записване на второ класиране в спец.“ Мода“ да се
запишат двама с равен бал: Теодора Нинова Герасимова - вх. № 176024– бал:8,50 и
Димитър Янев Аврамов - вх. № 176024– бал:8,50
Записването на новоприетите студенти да се извърши на 26,27 юли от 10,00 - 12,00 ч. / 14,00 - 16,00
ч. и до 12,00 ч. на 28 юли 2021 г., спазвайки обявения ред за записване на студенти в НХА.
НАРЕЖДАМ:
С цел попълване на незаетите бройки на основание чл. 3, ал. 3 от Правилника за прием на студенти
в НХА ОКС „Бакалавър“ – учебна 2021/2022 година, на 29 и 30 юли от 9,00 до 13,00 ч. в Учебнометодичния отдел на филиала, както и в Учебно –методичния отдел в гр.София да се приемат
заявления (по образец) за участие в допълнителния изпит, в специалностите:

1. „Графика“ - 4 места за прием

Изпитът ще се проведе на 31 юли 2021 година. Право да се явят на този изпит имат всички
желаещи кандидати, участвали в кандидатстудентските изпити, като им се зачита оценката от
изпита по рисуване, положен същата година в друга 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 3 август 2021 година, а записването ще се осъществи
на 4, 5 и 6 август 2021 г. във ФПИ и ФИИ по обявения ред.

Настоящата заповед да се връчи за сведение и изпълнение на Филиал на НХА – гр.Бургас, УМО,
експерт стипендии и общежития и на финансово-счетоводния отдел.

проф.Георги Янков: /П/
Ректор на Националната художествена академия

Изготвил : /П/
Свилена Челебийска - Матеева
Началник на Учебно-методичния отдел

