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OTЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА СС ПРИ НХА 

В ПЕРИОДА 

26.10.2021 г. - 20.05.2022 г. 
 

 

От началото на мандата на СС при НХА (26.10.2021г.) са извършени следните дейности:  

 

• Проведени са общо 15 на брой Събрания на СС, като по-важни от взетите решения са 
за: 

• Становище по отношение на удължаването на семестрите за студентите във втори 
курс ОКС „Магистър“  

• Становище по отношение на „Необходимост от присъствено обучение за ВУ по 
изкуствата“  

• Становище по отношение на „Обединение и преструктуриране на ВУ по 
предложение на Министъра на образованието и науката“  

• Приемане на „Правилник за дейността, организацията и структурата на СС при 
НХА“  

• Становище по отношение на необходимост от предоставяне на помощ за 
Украинските студенти обучаващи се в НХА. Организирани от СС групови срещи с 
психолог.  

• Необходимост от провеждане на „Вечерен акт“ във филиала на НХА - гр. Бургас. 

• Взето е активно участие във всички заседания на АС, ОС и ФС на ФИИ, ОС и ФС на 
ФПИ.  

• Проведени са редица дискусии и работни срещи с Ръководството и 
Административните органи на НХА. 
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• Взето е участие във всички Общи събрания на Националното представителство на 
студентските съвети.  

• Организирана е среща между студенти и ръководството на НХА, по повод казус с 
кампания за стипендии за Зимен семестър за учебната 2021/2022г., проведена на 
24.11.2021г.  

• Взето е участие в програма за акредитация на НХА на дата 30.11.2021г. 

• Открит е Instagram профил на СС при НХА, целящ по-голяма достъпност до важната 
информация касаеща студентската общност.  

• Взето е участие в кампаниите за държавни стипендии за Зимен и Летен семестър в 
учебната 2021г./2022г.  

• Проведена е работна среща с Председателя на СС при Национална музикална 
академия „проф. Панчо Владигеров“, целяща дискусия по отношение на възможност 
за обща дейност между студентските общности в изкуството.  

• Закупена е перална машина за общо ползване от студентите на НХА – филиал гр. 
Бургас,  живущи в блок 3, към Университет „Проф. д-р Асен Златаров“  

• Стартирана е инициатива за изготвяне на „PodCCast“ (видео проект на СС). 

• Проведено е ОС на Студентите във филиала на НХА – град Бургас.  

• Взето е участие на Председателя на СС при НХА в две срещи с Министъра на 
образованието и науката, организирани от НПСС, обвързани с „дистанционното 
обучение“ и „юридическото сливане и преструктуриране на ВУ“ 

• Координирана е среща между студентите живущи в бл. 28 (общежитие на НХА) и 
зам.-ректора по финансовата, административно-стопанската и строително-
ремонтната дейност –  доц. Роберт Цанев, във връзка с извършването на настоящата 
ремонтна дейност.  

• Изготвен е и публикуван 1 брой на списание „Вест“ към СС.  

• Присъствие на церемония „Студент на годината“ към НПСС в подкрепа на 
номинираната за награда в категория „Изкуство“ студентка от НХА, Василена 
Станчева.  

• Подарени са абсолвентски шапки и поздравителни картички на първия випуск 
дипломници в ОКС „Бакалавър“ от филиала на НХА- гр. Бургас.  

• Взето е участие във всички работни срещи за изготвяне на „Правилник за дейността, 
организацията и структурата на СС при НХА“ заедно с доц. Роберт Цанев, проф. 
Светозар Бенчев, доц. Мирослав Богданов, проф. Виктор Паунов, проф. Любомир 
Каралеев и юристът на НХА – г-жа Нели Тодорова.   
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• Проведена е дискусия с ръководството на НХА по отношение на необходимостта от 
възстановяването на „Вечерен акт“, провеждан традиционно в 1-во ателие и 
подсигурено присъствие на помощник-отговорник от СС, който да следи за 
нормалното провеждане на занятието.  

• Взето е активно участие и координация на организацията на „Пролетен бал“, 
успешно проведен на дата 13.05.2022г.  

 
          В заключение ще отбележим, че СС винаги е защитавал правата и интересите на 
студентите, но тази дейност не би могла да бъде осъществена без активен диалог и 
подкрепа от страна на ръководството, администрацията и преподавателския колектив на 
НХА.  
 

Председател на СС при НХА – 

Преслава Петранова  

 

 


