
Н А Ц И О Н А Л Н А   Х У Д О Ж Е С Т В Е Н А   А К А Д Е М И Я 
 

 

З А П О В Е Д 

№ 0238 – О 

София, 27.09.2021 г. 
 
На основание Заповед РД-01-748/02.09.2021 г. на Министъра на здравеопазването, във 

връзка с въведените нови противоепидемични мерки на територията на Република 

България и с цел ограничаване на опасността от разпространение на COVID-19 

(коронавирус)  

 
Н А Р Е Ж Д А М : 

 
 

1. Учебният процес продължава в смесена форма на обучение. 

1.1. Всички теоретични дисциплини с над 20 студенти, продължават да се 

провеждат дистанционно. Преподавателите по тези дисциплини могат да 

организират присъствени часове и консултации със студенти, изявили 

желание, при стриктно спазване на противоепидемичните мерки. 

1.2. Всички специални дисциплини се провеждат в присъствена форма, а по 

преценка на преподавателя и в смесена форма. За стриктното спазване 

на противоепидемичните мерки, преподавателите, решават 

използването на по-големи или допълнителни ателиета (при 

възможност), или разделяне на студентите на редуващи се присъствено и 

дистанционно групи.  

2. Административните структури продължават своята работа, както следва: 

Учебно-методичен отдел; Деканати; Филиал на НХА в Бургас; Международен 

отдел; Гл. експерт СО, Гл. експерт „Връзки с обществеността“, Административно-

правен отдел; Уредник музейна сбирка; Финансов контрольор; Финансово-

счетоводен отдел; Стопански отдел; Личен състав; Деловодство и други – по 

график, с въвеждане на ограничено присъствие, като ръководителите на 

отделите и зам.-ректорите правят график за разминато присъствие по часове и 

дни в седмицата, според тяхната политика на работа.  

3. Административните служители, които не са на обичайното си работно място, по 

график трябва да осъществяват своята дейност дистанционно и да бъдат на 

разположение на своите ръководители в рамките на работния ден. 

4. Галерия „Академия“ – работи при спазване на противоепидемичните мерки, 

като едновременно могат да присъстват до 1 лице на 8 кв.м снабдени с 

предпазни средства, при спазване на физическа дистанция.  



5. Библиотека работи при спазване на противоепидемичните мерки, като 

едновременно може да има присъствие на лица до 50% от капацитета на залата, 

снабдени с предпазни средства, при спазване на физическа дистанция.  

Настоящата заповед да се сведе до знанието на съответните длъжностни лица, 

членовете на академичния състав, студентите и служителите от администрацията, за 

сведение и изпълнение. 

 

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Зам.-ректора по учебната, 

рекламно-информационната дейност, акредитацията и академичния състав; Зам.-

ректор по научната, художественотворческата, издателската и международната 

дейност, Зам.-ректора по финансовата, административно-стопанската и строително-

ремонтната дейност; Деканите, Директора на Филиал на НХА в Бургас и РСО. 

 

 

 

Ректор на НХА: /п/ 

     проф. Георги Янков  
 

 

 

 

 


