НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ

ЗАПОВЕД
№ 0268 – О
София, 20.10.2021 г.
На основание заповед № РД-01-856/19.10.2021 г. на министъра на здравеопазването за въвеждане на
временни противоепидемични мерки на територията на Република България и с цел ограничаване на
опасността от разпространение на COVID-19 (коронавирус)
НАРЕЖДАМ:
1. Преустановяват се присъствените занятия в НХА, считано от 21.10.2021 г.
2. Учебният процес преминава в дистанционна форма на обучение, съгласно установените и
заявени вече от преподавателите форми.
3. Деканите на Факултети, директорът на Филиала и ръководителите на катедри да организират
и координират дистанционната форма на обучение, както и достъпа на студентите до
сградите на академията на 21 и 22 октомври 2021 г., за вземане на необходимите им
материали от ателиетата.
4. Забранявам достъпа: на преподаватели (освен при предварително заявена към деканатите
необходимост, свързана с дистанционното преподаване); студенти (освен за определеното
от ръководителите време за вземане на необходимите им материали от ателиетата или
документи от административните отдели) и технолози (освен при възложени задачи от
ръководството) до сградите на НХА
5. Административните структури и другият непреподавателски състав, продължават своята
работа, при определени от преките им ръководители форми и график. Служители, които не
са на обичайното си работно място, трябва да осъществяват своята дейност дистанционно и
да бъдат на разположение на своите ръководители в рамките на работния ден.
6. Ръководителят на Стопански отдел да организира дизенфекцията на сградите на академията,
съгласно Заповед № № 0237 – О /21.09.2020 г. на Ректора на НХА и действащия алгоритъм на
дезинфекционните мероприятия в обекти с обществено предназначение, в условията на
епидемично разпространение на COVID-19.
7. Всички академични структури (ОС, АС, НС, РС, ФС, КС, СС, комисии и т.н.) заседават в
електронна среда. При необходимост, процедурите за заемане на академични длъжности и
публичните защити на докторанти се провеждат също дистанционно, като тайните гласувания
се осъществяват на място, съгласно действащите противоепидемични мерки.
8. Всички дейности и събития, като фестивали, творчески работилници и други се провеждат
съобразно Заповедта на министъра на здравеопазването. Галериите на НХА работят
съобразно Заповедта на министъра на здравеопазването. Курсове и консултации, се
провеждат само в дистанционна форма (при възможност). Библиотеките и други
общодостъпни места в НХА ще бъдат затворени.
9. Ограничавам достъпа на външни посетители до сградите на НХА. Препоръчвам
комуникацията със служителите да се осъществява по телефон и/или електронна поща. В
случай на неотложна необходимост външни лица да бъдат допускани до сградите на НХА,
същите следва да отговарят на изискванията залегнали в цитираната заповед на министъра
на здравеопазването и след като служителят от охраната получи потвърждение по телефон от
съответния служител/преподавател/ръководител.
Настоящата заповед да се сведе до знанието на съответните длъжностни лица, членовете на
академичния състав, студентите, служителите от администрацията и непреподавателския състав, за
сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Зам.-ректор по учебната, рекламноинформационната дейност, акредитацията и академичния състав; Зам.-ректор по научната,
художественотворческата, издателската и международната дейност, Зам.-ректор по финансовата,
административно-стопанската и строително-ремонтната дейност; Декани на Факултети; Директор на
Филиал на НХА в Бургас и РСО.
Ректор на НХА: /п/

проф. Георги Янков

