НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ

ЗАПОВЕД
№ 0283 – О
София, 19.11.2021 г.
В изпълнение на Заповеди № РД-01-890 от 03.11.2021 г. и № РД-01-915 от
09.11.2021 г. на министъра на здравеопазването за въвеждане на временни
противоепидемични мерки на територията на Република България и с цел
ограничаване на опасността от разпространение на COVID-19 (коронавирус) и
предвид спецификата на обучението в професионално направление 8.2.
Изобразително изкуство,

НАРЕЖДАМ:
Считано от 22.11.2021 г. (понеделник) :
1. Учебният процес продължава да се провежда в дистанционна форма, съгласно
установените и заявени вече от преподавателите форми и при спазване на
седмичното разписание.
2. Предвид спецификата на обучението във всяка специалност, разрешавам
студентите със зелен сертификат*, да бъдат допускани до сградите на НХА
(ателиета на съответната специалност, работилници към специалността и
библиотеки за самоподготовка).
Достъпът до работилници и ателиета със специфично оборудване изискващо
присъствие и работа с техническо лице, могат да бъдат посещавани от студенти
след писмено заявено искане, в което да е налице технологична обосновка за
необходимост от ползването им. След съответно одобрение от ръководител
катедра и ръководителя на основното звено или изнесена структура, студентите ще
бъдат допускани до тях.
3. Разрешавам достъпът на преподаватели и служители до сградите на НХА, при
представяне на зелен сертификат*.
4. Административните структури и другият непреподавателски състав,
продължават своята работа, при определени от преките им ръководители форми и
график, които да бъдат обявени в сградите и в сайта на НХА. Служители, които не
са на обичайното си работно място, трябва да осъществяват своята дейност
дистанционно и да бъдат на разположение на своите ръководители в рамките на
работния ден.

5. Ръководителят на Стопански отдел да организира дизенфекцията на сградите на
академията, съгласно Заповед № № 0237 – О /21.09.2020 г. на Ректора на НХА и
действащия алгоритъм на дезинфекционните мероприятия в обекти с обществено
предназначение, в условията на епидемично разпространение на COVID-19.
6. Всички академични структури (ОС, АС, РС, ФС, КС, СС, комисии и т.н.) заседават в
електронна среда. При необходимост, процедурите за заемане на академични
длъжности и публичните защити на докторанти се провеждат също дистанционно,
като тайните гласувания се осъществяват на място, съгласно действащите
противоепидемични мерки.
7. Всички дейности и събития, като фестивали, творчески работилници и други се
провеждат в изпълнение на Заповедта на министъра на здравеопазването.
Галериите на НХА работят съобразно Заповедта на министъра на здравеопазването.
Курсове и консултации, се провеждат само в дистанционна форма (при
възможност).
8. Препоръчвам комуникацията със служителите да се осъществява по телефон
и/или електронна поща (при възможност).
* Зелен сертификат:
1. Валиден цифров COVID сертификат на ЕС за преболедувало/ваксинирано лице;
2. Цифров COVID сертификат на ЕС за изследване, удостоверяващ отрицателен
резултат от проведено до 72 часа изследване по метода на полимеразно верижна
реакция за COVID-19 (PCR тест); Бърз антигенен тест (до 48 часа) или Удостоверение
за наличие на антитела срещу SARS-CoV-2 (до 3 месеца).
Настоящата заповед да се сведе до знанието на съответните длъжностни лица,
членовете на академичния състав, студентите, служителите от администрацията и
непреподавателския състав, за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Зам.-ректор по учебната,
рекламно-информационната дейност, акредитацията и академичния състав; Зам.ректор по научната, художественотворческата, издателската и международната
дейност, Зам.-ректор по финансовата, административно-стопанската и строителноремонтната дейност; Декани на Факултети; Директор на Филиал на НХА в Бургас и
РСО.

Ректор на НХА: /п/
проф. Георги Янков

