
Приложение  2 към Заповед на Ректора на НХА № 0267 – О /28.10.2020 г. 
 
Уважаеми колеги студенти и докторанти, 
 
Във връзка със заповед № РД-01-626/27.10.2020 г. на министъра на здравеопазването за 
въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България 
и в интерес на здравето на всички, предприемаме следните мерки свързани с дейността на 
Академията и учебния процес, считано от 28 октомври 2020 (до 14.11.2020): 
 
Вашите преподаватели ще осъществяват дистанционно провеждане на учебните часове, 
съобразено със спецификата на конкретната дисциплина. 
Те ще се свържат с вас чрез имейл адресите ви или по друг избран от тях начин, ще 
поставят задачите и осъществяват лекциите си, чрез различните платформи за 
дистанционно общуване. 
Моля да проявите разбиране и съдействие в създадената трудна ситуация, като 
комуникирате активно с тях и съответно им отправяте конкретни предложения за 
подобряване на учебния процес. 
Надяваме се това да не продължи твърде дълго и чрез дистанционната форма на обучение, 
да уплътним учебната натовареност без необходимостта от удължаване на Зимния 
семестър. 
 
За тази цел: 
1. Редовните учебни часове, ще се осъществяват дистанционно. 
2. Методът на провеждането им е по избор на вашите преподаватели, както й: 
а.) времето на провеждане на часовете – конкретен ден и час или плаващо, но в рамките на 
седмицата;  
б.) конкретните платформи или други дистанционни начини на комуникация; 
в.) часовете ще са от основната част на учебното съдържание или близки и алтернативни 
проблеми и задачи.  
 
При необходимост, може да задавате вашите въпроси и препоръки и към:  
проф. д-р Николай Младенов 
Зам.-ректор по учебната, рекламно-информационната дейност, акредитацията и 
академичния състав – 0887884866, nmladenov@nha.bg 
ФИИ 
Златка Боджова, 088 261 5166, z.bodjova@nha.bg 
Надя Илиева, 088 510 7141, n.ilieva@nha.bg 
ФПИ 
Тони Рафаилова, 0882515116,  t.rafailova@nha.bg 
Мадлен Иванова, 088 783 7803, m.ivanova@nha.bg 
 
Нашата обща цел е трудна, но ситуацията ни налага да не прекъсваме учебния процес, тъй 
като не знаем кога ще можем да възобновим нормалния ритъм на работа. Сега 
обстоятелствата ни дават шанс и за нови идеи: ) 
Благодарим за разбирането и очакваме вашето съдействие в общата ни кауза! 
 
ПАЗЕТЕ СЕ! 
 
 
проф. д-р Николай Младенов 
Зам.-ректор по учебната, рекламно-информационната дейност, акредитацията и 
академичния състав 
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