НАЦИОНАЛНА

ХУДОЖЕСТВЕНА

АКАДЕМИЯ

ЗАПОВЕД
№ 0107 - О
София 14.06.2018 г.
На основание чл. 21, ал. 2 и 3 от Закона за висшето образование и във връзка
с Решение на Академичния съвет по Протокол №15 от 08.02.2018 г.
НАРЕЖДАМ:
1. Студентите, приети за обучение срещу заплащане в I и II курс на о.к.с.
„МАГИСТЪР” след завършена о.к.с. „БАКАЛАВЪР”, през учебната 2018/2019 година
да заплащат семестриална такса в размер на 1400 лв. (хиляда и четиристотин
лева).
2. Студентите, приети за обучение срещу заплащане в първи курс на о.к.с.
„БАКАЛАВЪР” за учебната 2018/2019 година да заплащат семестриална такса в
размер на 1300 лв. /хиляда и триста лева /.
3.Приетите за обучение в о.н.с. „ДОКТОР“ - свободна форма на обучение за
учебната 2018/2019 г. да заплщат семестриална такса в размер на 1250 лв. /хиляда
и двеста и петесет лева /.
4.Български граждани, приети за следдипломна специализация в НХА, да
заплащат годишна такса в размер на 1700 лв. / хиляди и седемстотин лева / за
редовно обучение и 1500 лв. /хиляда и петстотин лева/ за задочна специализация.
Таксата се внася по банков път на сметката на НХА (IBAN): BG81 BNBG 9661
3100 1763 01, Банков идентификационен код (BIC) на БНБ: 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 молба от приетите в о.к.с. „МАГИСТЪР” или о.к.с.
„БАКАЛАВЪР”, с краен срок за заплащане до 20 ноември 2018 г. за зимния семестър
и до 31 март 2019 година за летния семестър на учебната 2018/2019 година. След
тази дата заплащат допълнителна такса в размер на 50/петдесет/ лв., както и
законна лихва върху просрочената сума за всеки ден.
Екземпляр от одобрените молби да се копира за отдел „Финансовосчетоводен” при НХА.
Настоящата заповед да се връчи на деканските канцеларии, Финансовия
отдел и Учебно-методичния отдел за сведение и изпълнение.

ПРОФ. НИКОЛАЙ ДРАЧЕВ:
Ректор на Националната художествена академия
ИЗГОТВИЛ:
/ Св.Матеева – н-к на УМО/

