
РЕШЕНИЯ ОТ АС, СЪСТОЯЛ СЕ НА 31.05.2022 г.  
(ПРОТОКОЛ № 25) 

     

 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:  

1. Отчетен доклад на Ректора на НХА, за 2021 г.  
2. Становище на Контролния съвет  
3. Важни дати за учебната 2022/2023 година 
4. Разни  

 
По точка 1 от дневния ред  

   „Отчетен доклад на Ректора на НХА, за 2021 г.“ 
 
Академичният съвет реши: 
Приема Отчетния доклад на Ректора на НХА, за 2021 г. 
 

 
По точка 2 от дневния ред  

   „Становище на Контролния съвет“ 
 
По точка 3 от дневния ред  

   „Важни дати за учебната 2022/2023 година“ 
 
Академичният съвет реши: 
Приема Важни дати за учебната 2022/2023 година, както следва: 
 
НХА – СОФИЯ   
 
07 до 10 септември 2022 г. – Поправителна сесия на лятната изпитна сесия за учебната 2021/2022 г. 
12 до 15 септември 2022 г. – Приемни изпити за чуждестранни граждани в о.к.с. „бакалавър“, 
учебната 2022/2023 г. 
13 и 14 септември 2022 г. – Приемни изпити за прием в о.к.с. „магистър“, учебна 2022/2023 г. 
13 до 17 септември 2022 г. – Записване за зимен семестър на учебната 2022/2023 г.  
17 до 23 септември 2022г. – Записване за зимен семестър на учебната 2022/2023 г., на новоприети 
студенти държали приемни изпити прем м. септември 2022 г. 
26 септември 2022 г. – Откриване на учебната 2022/2023  г. 
27 септември до 22 декември 2022 г. – Първа част на зимния семестър 
23 декември 2022 г. до 02 януари 2023 г. – Коледна и Новогодишна ваканция 
03 до 13 януари 2023 г. – Втора част на зимния семестър на учебната 2022/2023  г. 
16 до 18 януари 2023 г. – Заверка на зимния семестър по деканати 
19  януари до 01 февруари 2023 г. – Изпитна сесия на зимния семестър 
30 януари до 08 февруари 2023 г. – Защита на дипломна работа на студентите от о.к.с. „магистър“ и 
поправителна сесия за о.к.с.“бакалавър“ 
02 до 04 февруари 2023 г. – Поправителна зимна изпитна сесия 
06 до 08 февруари 2023 г. – Записване летен семестър на учебната 2022/2023 г. 
09 февруари до 31 май 2023 г. – Летен семестър на учебната 2022/2023 г. 
14 до 18 април 2023 г. – Великденска ваканция 
01 до 05 юни 2023 г. – Заверка на летния семестър по деканати 
 
 



05 до 13 юни 2023 г. – Изпитна сесия за летния семестър за IV курс на о.к.с. „бакалавър“ и V курс на 
спец. „Реставрация“ 
06 до 30 юни 2023 г. – Изпитна сесия за летния семестър 
13 до 29 юни 2023 г. – Редовна сесия за защита на дипломна работа на о.к.с. „бакалавър“ и 
поправителна сесия за о.к.с. „магистър“ 
01 до 16 юли 2023 г. – Приемни изпити за о.к.с. „бакалавър“, учебна 2023/2024 г. 
07 до 13 септември 2023 г. – Поправителна сесия на лятната изпитна сесия за учебната 2022/2023 г. 
 
НХА – Филиал Бургас  
 
01 до 05 септември 2022 г. – Поправителна сесия на лятната изпитна сесия за учебната 2021/2022 г. 
07 до 09 септември 2022 г. – Записване за зимен семестър на учебната 2022/2023 г. 
16 септември 2022 г. – Откриване на учебната 2022/2023 г. 
20 септември до 22 декември 2022 г. вкл. –  Първа част на зимния семестър 
23 декември 2022 г. до 02 януари 2023 г. вкл. – Коледна и Новогодишна ваканция 
03 до 07 януари 2023 г.  – Втора част на зимния семестър на учебната 2022/2023  г. 
09 до 10 януари 2023 г. – Заверка на зимния семестър в УМО 
11 до 21 януари 2023 г. – Изпитна сесия на зимния семестър 
23 и 25 януари 2023 г. – Поправителна зимна изпитна сесия 
26 до 27 януари 2023 г. – Записване летен семестър на учебната 2022/2023 г. 
23 до 27 януари 2023 г. – Защита на дипломна работа на студентите от о.к.с. „магистър“  и 
поправителна сесися за о.к.с. „бакалавър“ 
30 януари до 13 май 2023 г.  – Летен семестър на учебната 2022/2023 г. 
14 до 18 април 2023 г. вкл. – Великденска ваканция 
15 до 17 май 2023 г. – Заверка на летния семестър  
18 май  до 03 юни 2023 г. – Изпитна сесия за летния семестър 
5 до 11 юни 2023 г. – Редовна сесия за защита на дипломна работа в о.к.с. „бакалавър“ и 
поправителна за о.к.с. „магистър“ 

 
 
По точка 4 от дневния ред  
„Разни“ 

 
Няма решения 

 
Ректор на НХА:/п/ 

        Проф. Георги Янков 
 


