НАЦИОНАЛНА

ХУДОЖЕСТВЕНА

АКАДЕМИЯ

ЗАПОВЕД
№205-У
София, 11.09.2017 година

На основание чл.21 ал.1 т.15 от Закона за висше образование, решение на
Академичния съвет и във връзка със Заповед на Ректора №0149-О от 25.07.2017 г. и
подадени молби от кандидат-студенти успешно издържали кандидатстудентския
изпит за съответната специалност

НАРЕЖДАМ:
Да бъдат записани за студенти в I-ви курс за ОКС „БАКАЛАВЪР” на професионално
направление 8.2. „Изобразително изкуство”, с платено обучение, по посочените
специалности класирани по бал, както следва:

СПЕЦИАЛНОСТ „СТЕНОПИС”
№

Име, презиме, фамилия

Вх. №

Бал

1

Мария Ангелова Кръстева

61015

8,60

Вх. №

Бал

63005

9,60

СПЕЦИАЛНОСТ „ГРАФИКА”
№
Име, презиме, фамилия
1

Татяна Димитрова Благова

СПЕЦИАЛНОСТ „КНИГА, ИЛЮСТРАЦИЯ И ПЕЧАТНА ГРАФИКА”
№
Име, презиме, фамилия
Вх. №
Бал
1

Йордан Милков Хаджистойчев

СПЕЦИАЛНОСТ „СЦЕНОГРАФИЯ”
№
Име, презиме, фамилия
1

Екатерина Василева Лазарова

64015

9,50

Вх. №

Бал

69001

9,70

Записването на новоприетите студенти да се извърши на 12, 13 и 14
септември 2017 г., спазвайки обявения ред за записване на студенти в НХА след
подписване на договор за платено обучение.
Студентите, приети срещу заплащане в първи курс на ОКС „Бакалавър” да
заплащат семестриална такса в размер на 1200 /хиляда и двеста/ лева
Таксата се внася по банков път на сметката на НХА /IBAN/: BG81 BNBG 9661
31001763 01, /BIC/: BNBGBGSD, Банка: БНБ.
Деканите на съответните факултети могат да разрешават разсрочено
плащане на две равни вноски, платими в рамките на семестъра само при
уважителни причини, посочени в заявление от приетите в ОКС „Бакалавър” с
краен срок на заплащане до 20 ноември 2017 г. за зимния семестър и до 31 март
2018 година за летния семестър научебната 2017/2018 година. След тази дата
заплащат допълнителна такса в размер на 50/петдесет/ лева, както и
законната лихва върху просрочената сума за всеки ден.
Настоящата заповед да се връчи за сведение и изпълнение на деканатите,
УМО и на финансово-счетоводния отдел.

ПРОФ.НИКОЛАЙ ДРАЧЕВ: /П/
Ректор на Националната художествена академия

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

