
Н  А Ц И О Н А Л Н А   Х У Д О Ж Е С Т В Е Н А   А К А Д Е М И Я 

 

ЗАПОВЕД 

№ 0141-О 

Гр.София,15.05.2020 г. 

 

 

Вследствие на  Решения на 44-то Народно събрание на Р България от 13.03.2020 г. за 
въвеждане на извънредно положение в Р България и решение от 07.04.2020 г. за 
удължаване срока му до 13.05.2020 г., с цел ограничаване на опасността от 

разпространение на COVID-19 (коронавирус) и във връзка с промяна на част от 
противоепидемиологичните мерки въведени заради COVID-19 в Р България и 

Заповед № 0130-О от 05.05.2020 г. и на основание Решение на АС № 5 от 15.05.2020 г. 

 

 

Н А Р Е Ж Д А М : 

НХА да завърши летния семестър, преимуществено online. Заверките, по 
изключение само за този семестър, да са служебни. Да се предостави възможност, 
само на дипломниците, които имат необходимост да изпълнят дипломните си 
работи на място в ателиетата и базите на НХА, да имат присъствени дни при 
спазване на нормите за безопасност в пандемия.  

Графикът на учебната година да се осъществи, както следва: 

 НХА София – за студенти от I-ви до III-ти бакалавърски и I-ви магистърски 
курсове, както и за докторанти от 1-ва до 3-та година, летният семестър да 
завърши до 31 май 2020 г.  

 Филиал Бургас – за студенти от от I-ви и II-ри бакалавърски, както и I-ви 
магистърски курсове, летният семестър да завърши до 31 май 2020 г. 

 НХА София – за студенти дипломанти, летният семестър да завърши до 02 
юни 2020 г. 

 Семестриалните конферанси да се проведат неприсъствено по график, чрез 
съответните технически средства, по катедри, като се спази срока за 
приключване на семестъра. Конферансът на дипломантите да бъде 
последен в разписания график. Графиците, електронната платформа и начина 

на провеждане на конферанса да се подадът от катедрите  в деканатите на 
двата факултета, които да ги обобщят и подадат до 20 май 2020 г. в УМО. 



 От 03 до 9 юни 2020 г. – Изпитна сесия за летния семестър за IV курс на ОКС 
„бакалавър“ и V курс на спец. „Реставрация“ по график определен от УМО 

 За всички студенти от I-ви до III-ти бакалавърски и I-ви магистърски курсове, както 
и за докторанти от 1-ва до 3-та година, изпитната сесия да се проведе на 
дистанционен принцип и по график определен от УМО в АУИС, като изпитните 
протоколи се попълват задължително в деня на изпита, за да се контролира и 
обезпечава процеса със студентска информация от деканските канцеларии и 
учебният експерт във Филиал Бургас. Да се представи електронната платформа и 
начина на провеждане на изпита от всеки преподавател (щатен или хоноруван) в 
деканските канцеларии преди деня на изпита. 

 Дипломните защити, да се проведат по предварително обявен график 
присъствено, но не публично, или онлайн. Присъствените защити да се 
проведат  при спазване на нормите за безопасност в пандемия от 25 юни до 
02 юли 2020 г. 

 
Заповедта влиза в действие от 16.05.2020 г. 
Заповедта да се връчи на заинтересованите лица – за сведение и изпълнение. 
 
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на проф. д-р Николай Младенов – 
зам.-ректор по учебната, рекламно-информационната дейност, акредитацията и 
академичния състав. 
 
 
 
 

Ректор на НХА: /П/ 
 

(проф. Георги Янков) 
 

 


