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За приемане на Програма за оптимизация на разходите и структурата на Националната
художествена академия – София, за периода януари 2021 – декември 2023 година
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На основание чл. 91б от Закона за висшето образование
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1.

П

Р Е Ш И:

Приема Програма за оптимизация на разходите и структурата на Националната

художествена академия – София, за периода януари 2021 – декември 2023 година, съгласно
приложението.
2. На основание приетата по т. 1 програма и с цел подпомагане реализацията на дейностите
по нея през 2021 г. да се предоставят допълнителни средства по бюджета на Националната
художествена академия – София за сметка на бюджета на Министерство на образованието и
науката.
3. Ректорът на Националната художествена академия – София, да реализира посочените в
програмата по т. 1 мерки и дейности в рамките на предоставените средства.

4. Ректорът на Националната художествена академия – София, да представи на министъра
на образованието и науката:
а) отчет за изразходването на предоставените средства за изпълнението на дейности по
програмата по т. 1 - в срок до 31 декември 2021 г.
б) информация за финансовите ефекти от изпълнението на дейностите по програмата по т. 1в срок до 31 декември на съответната година за периода на изпълнение на програмата.
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/БОЙКО БОРИСОВ/
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МС:

/ВЕСЕЛИН ДАКОВ/

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МОН:

/АЛБЕНА МИХАЙЛОВА/

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ
„ПРАВНА” НА МОН:

/ЛЮБОМИР ЙОСИФОВ/

Приложение към т. 1

Програма за оптимизация на разходите и структурата на Националната художествена
академия – София, за периода януари 2021 – декември 2023 година
Държавната субсидия за издръжка на обучението на Националната художествена
академия за последните три години е в размер на:
За 2017 г. – 4 712 921 лв.
за 2018 г. – 5 354 608 лв.
за 2019 г. – 5 742 310 лв.
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за 2020 г. - 6 281 751 лв.
Размерът на разходите за персонал за последните три години е, както следва:
за 2017 г. – 3 466 879 лв.
за 2018 г. – 4 329 316 лв.
за 2019 г. – 4 478 847 лв.

към 30.10.2020 г. – 3 535 914 лв.

Размерът на държавната субсидия се отнася към годишния размер на разходите за
персонал, както следва:

за 2017 г. – 73,56 %
за 2018 г. – 80,85 %
за 2019 г. – 78,00 %

към 30.10.2020 г. – 56,29 %

Целта на настоящата програма е да се балансира бюджета на академията в светлината
динамично променящата се среда, което да позволи нормално функциониране като съвременен
културен и образователен център.
В рамките за развитие на образователните и учебни дейности, през следващия три годишен
период ще се предприемат следните действия:

1.

Поддържане, защита и развиване на традиционните специалности, определящи профила

на Националната художествена академия. Подготовка на специалисти в различни направления на
консервацията и реставрацията на културни ценности.
2.

Надграждане на академичните традиции с иновативни образователни модели и практики

във всички видове изкуства, като се разработят нови, гъвкави, ориентирани към съвременните
търсения учебни програми, базирани на професионални стандарти, като се отчитат ежегодно
променящите се изисквания на потребителите на кадри на НХА.
3.

Разширяване на сътрудничеството с други подходящи на нас университети и академии и

разработване на съвместни учебни програми – бакалавърски и магистърски, а също и
краткосрочни курсове, специализации и семинари. Утвърждаване на академията като методичен
4.
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център в областта на изкуството.
Още по-активно подпомагане на студентски и докторантски изяви в

научноизследователски и художествено-творчески проекти, както и представяне на резултатите
от разработените дисертации и постижения на работодателски организации.Създаване на
условия за отворено арт пространство на територията на академията и превръщането му в
културно средище за всички видове изкуства
5.

Подобряване на информационното електронно обслужване на студенти и докторанти.

6.

Поддържане и развиване на създадените електронни платформи, както и създаване на

нови такива, които ще улеснят учебните и административни дейности в университета.
Към настоящият момент, структурата на Националната художествена академия включва два
факултета, и Филиал в гр. Бургас. Общият брой на катедрите е 20. Преподавателският състав е
128 души, от които: 34 професори, 38 доцента, 17 главни асистента, 22 асистента, 11 старши
преподаватели и 6 преподавателя.

Административния и помощен персонал е общо 82 бр. (79 щатни бр. и 3 бр. извънщатен
персонал)
Обучаваните студенти са 1000 бр. за учебната 2019/2020 година.
Основните акценти в приетата от Академичния съвет програма са в следните направления:
1.

Модернизация на учебните програми и планове.

2.

Актуализиране на списъчния състав включващо оптимизиране на преподавателския

състав с изискванията на ЗВО и ЗРАС и актуализиране броя на помощния персонал.

3.

Извършване на структурни промени в НХА съгласно ЗВО и ЗРАС включващо

оптимизиране на броя на катедрите.
4.

Задълбочаване на връзката с потребителите на кадри на НХА.

5.

Увеличаване на приходите на академията чрез:

5.1

Пълноценно използване базата на НХА.

5.2

Увеличаване на броя чуждестранни студенти.

5.3

Увеличаване на броя на чуждестранните докторанти.

5.4

Предоставяне на по-широка гама от допълнителни образователни услуги.

Освен оптимизация на академичния състав и помощния персонал на НХА, предвидени за
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реализация са и следните промени:
1. Създаване на краткосрочни интензивни езикови курсове за чужденци, както и други
специализирани курсове. Към момента НХА не реализира възможни приходи от курсове,
защото предлага единствено едногодишно обучение по български език, съчетано с подготовка по
рисуване за чужди граждани.

2. Оптимизиране на броя на катедрите съгласно ЗВО и ЗРАС.

3. Оптимизиране на работата с модели, чрез събиране на курсове и намаляване броя на моделите
(оптимизацията е приложима при нормална епидемиологична обстановка)

в лева
Срок за
изпълнение

Мярка

Показател за
изпълнение

2. Оптимизиране на щатни
бройки на помощен
персонал

Ефект
2021 г.

Ефект
2022 г.

Ефект
2023 г.

685 000

401 817

803 634

803 634

-

2 120

2 120

2 120

-

16 280

15 540

19 980

420 217

821 294

825 464
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I.Мерки за оптимизиране на структурата и разходите за персонал
1. Всички преподаватели се
към 31.01.2021 г. - 23 броя;
пенсионират при
01.12.2022 г. през 2021 г. - 6 броя;
навършване на 65
през 2022 г. - 4 броя;
годишна възраст

Необходи
ми
средства

Прекратяване на втори
трудови договори и

01.12.2021 г.

граждански договори с лица
за дейности идентични с
дейността по основен

трудов договор – 5 бр.

3. Спиране на
допълнителните
възнаграждения за
участия в съвети и

01.06.2021 г.

комисии с изключение на
на заседанията на
научния съвет

Намаление на разходите за персонал:

II. Мерки за повишаване на научните изследвания на университета
1. Планиране и реализация на
действия и процедури за
стимулиране на

Създаване на уеб-платформа с

преподавателската и
докторантска активност
Отделяне на 10 % от бюджета
на НХА за присъщата й

01.12.2021 г.

научна дейност

за

създаване на онлайн
платформа и списание с цел
осигуряване на възможност
за публикации на
преподаватели

Повишаване на коефициента за научните

функционирането на онлайн

изследвания. Популяризиране на актуални

академично издание с разнообразно

академични художествени , научни и културни

съдържание, отговарящо както на

проекти. Спазването на изискванията за научни

интересите на студенти, докторанти

публикации би дало на авторите на научни статии

и преподаватели, така и на по-

възможност за изпълнение на наукометричните

широк кръг специалисти.

изисквания на НАЦИД към академичния състав
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художествено-творческа и

домейн и структура, подходяща за

Разширяване на публика-ционната

2.Създаване на фонд за млади
визуални артисти

01.09.2023 г.

и научна дейност, повишаване на

Повишаване на коефициента за художествено-

квалификацията на младите учени и

творческите и научни изследвания, чрез разширяване

ръст в развитието на академичния

на художествената и научна дейност и повишаване

състав. Стимулиране на

стойностите на индикаторите, определени по

студентската активност и

методологията на Рейтинговата система, което ще

креативност,както и поддържане на

доведе до увеличаване на общия коефициент на

интерес към продължаване на

НХА.

обучението им в НХА
3.Разширяване и
задълбочаване на
съществуващите научни

Споделените ресурси ще намалят
01.12.2023 г.

разходите по закупуване на
специфично оборудване с 30 % и

контакти с наши и чужди

ще повиши използваемостта на

университети. Създаване на

наличното оборудване с 30 %.

действащи мрежи от
споделени ресурси между
отделните сродни звена в
различни университети в у
нас и в света.
в лева
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III. Мерки за оптимизиране на разходите за издръжка
След въвеждане в експлоатация на
нов учебен корпус и след

1. Намаляване на
потреблението на ел.
енергия и топлоенергия

предвидени мерки за намаляване на

01.09.2021 г.

потребление на ел. и топлоенергия,

-

10 000

50 000

50 000

-

5 300

5 300

5 300

-

15 300

55 300

55 300

очаквания ефект е 25 % икономия
спрямо предходния отоплителен
сезон

2. Ограничаване на
командировките в чужбина

01.06.2021 г.

Намаляване на разходите издръжка:

с 30 % спрямо 2019 година

IV. Мерки за увеличаване на приходите
1.Привличане на чуждестранни

30.10.2022 г.

докторанти
2. Привличане на

проектна дейност
Увеличаване на приходите:

-

14 000

28 000

28 000

30.10.2022 г.

Увеличаване на чуждестранните

-

27 000

54 000

54 000

-

30 300

54 540

54 540

-

71 300

136 540

136 540

студенти с 50 %
Увеличаване на приходите във
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образователни услуги и

Увеличаване на чуждестранните
докторанти с 50 %

чуждестранни студенти
3. Предоставяне на

в лева

01.05.2022 г.

НХА с 20 %

в лева
РЕКАПИТУЛАЦИЯ

2021 г.

2022 г.

2023 г.

-1 191 817

1 163 135

1 167 304

Индикативен недостиг по бюджета на НХА

2

Ефект от реализация на мерките за преструктуриране и намаляване на разходите

420 217

821 294

825 464

3

Ефект от мерките за увеличаване на приходите

86 600

191 840

191 840

4

Очакван недостиг по бюджета на НХА

-685 000

150 000

150 000

5

Необходими средства

685 000

0

0
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