
Приложение  1 към Заповед на Ректора на НХА № 0080- О/16.03.2020 г. 

 

До  преподавателският състав  НХА София 

 

Уважаеми колеги преподаватели, 

 

Във връзка с обявеното извънредно положение в Република България, 

Заповедта на министъра на здравеопазването и в интерес на здравето 

на всички, предприемаме следните мерки свързани с дейността на 

Академията и учебния процес, считано от 16.03. 2020 (до 29.03.2020): 

 

1. Редовните учебни часове, да се осъществяват дистанционно. 

2. Методът на провеждането им е по ваш избор, като представяме по-

долу различни възможности и идеи за безплатни дистанционни форми 

на комуникация.  

Важно е (след като направите план за работата си) да уведомите в 

писмена форма (по пощата) деканите/деканатите на съответния 

факултет, а ако преподаваната от вас дисциплина се отнася до общи 

потоци на двата факултета – Началника на Учебно-методичния отдел 

за: 

а.) време на провеждане на часовете – конкретен ден и час или плаващо, 

но в рамките на седмицата време;  

б.) конкретните платформи или други дистанционни начини на 

комуникация, които ще прилагате; 

в.) часовете от основната част на учебното съдържание ли са или 

поради неприложимостта им в ситуацията, ще преподавате и 

поставяте близки или алтернативни проблеми и задачи.  

 

Чрез тази кратка, но важна информация, деканатите и Учебно-

методичен отдел ще могат да координират учебния процес и да го 

отчитат. Имейлите на студентите, може да изискате от 

деканатите, както и да задавате други въпроси, дистанцинно на 

следните имейли: 

 

Учебено-методичен отдел 

Свилена Матеева, 088 943 8540, s.mateeva@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 

 

Часовете по възможност да се провеждат както са в седмичното 

разписание, а при необходимост и плаващо, но в рамките на учебната 

седмица. 

 

Предлагаме три пакета с безплатни платформи за дистанционно 

обучение, които може да използвате или имате предвид при 

удължаване на сегашната ситуация: 
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1. (Платформата ще се въведе, само ако ваканцията се удължи много и 

извънредното положение бъде продължено.) Универсална платформа, 

подходяща за поставяне на задачи с възможност за линкове на видео, 

статии, филми, записи на видеолекции и съответно представяне на 

визуални проекти и текстове от студентите ви, както и 

консултиране чрез вербални и визуални коментари от ваша страна. 

https://gsuite.google.com/ – възможности за създаване на виртуални 

класни стаи (https://classroom.google.com), тестове, общи пространства 

и документи, видео комуникация с до 25 човека. Нужно е създаване на 

профил на всички участници. За повече информация, може да 

следите Youtube канала на нашите приятели от Центъра за творческо 

обучение, където те ще споделят обучения за 

учители: https://www.youtube.com/user/CCT227 

 

 

2. При нужда от директен контакт на преподаването (при нужда за 

теоретични дисциплини в курсовете на дадена специалност). 

https://hangouts.google.com/  – възможност за видеовръзка до 25 

участници 

 

 

3. Основно чрез пощенските кутии или други спомагателни или избрани 

от конкретния преподавател популярни платформи, като на тях 

изпращате заданието, разясненията, учебните материали и 

съответно получавате обратна връзка: 

https://www.skype.com/ – възможност за видео комуникация с до 50 

човека; не изисква задължителна инсталация и регистрация при 

създаден предварително линк за връзка от организатора на 

конферентната връзка 

https://www.messenger.com/ – възможнност за видео комуникация с до 50 

човека; изисква се регистрация от всички участници в конферентната 

връзка 

https://www.facebook.com/ Facebook live – възможност за споделяне на 

видео урок на живо с неограничен брой зрители; задължителен 

е Facebook профил 

https://www.youtube.com/ Youtube канал – възможност за записване и 

споделяне на видео съдържание с неограничен брой зрители; създаване 

на профил е задължително за само за споделящият съдържанието 

 

На този етап, препоръчителна е точка 3. 

 

По ваша преценка, ползвайте и други платформи и методи на общуване. 

Моля обръщайте се за оперативна връзка и към студентите 

отговорници на курс. 

 

Задачата ни е трудна, но ситуацията ни налага да не прекъсваме 

учебния процес, тъй като не знаем кога ще можем да възобновим 

нормалния ритъм на работа. А обстоятелствата ни дават шанс и за 

нови идеи. 
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Моля, в рамките на настоящата седмица да съставяте и същевременно 

осъществявате своя план на преподаване, като очакваме вашите 

кратки заявки до 20 март (петък) на посочените имейл адреси. 

 

 

 

 

проф. д-р Николай Младенов 

Зам.-ректор по учебната, рекламно-информационната дейност, 

акредитацията и академичния състав 


