
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 
  

ЗАПОВЕД  

№ 0001 – У  

гр. София, 14.01.2021 г. 

Предвид Важните дати на НХА за уч. 2020/2021 г. и промяна в осъществяването на 

специфичния учебен процес за професионално направление „Изобразителни изкуства“,  в 

изпълнение на заповеди РД-01-718/18.12.2020 г. и актуализирана РД-01-677/25.11.2020 г. на 

Министъра на здравеопазването за въвеждане на временни противоепидемични мерки на 

територията на Република България, с цел ограничаване на опасността от разпространение на 

COVID-19 (коронавирус) 

 

 

НАРЕЖДАМ:  

1. Да се удължи заверката на дипломните проекти с цел, допускане до дипломна защита 

за II курс в окс „Магистър“ (редовна сесия) до 26 февруари (петък) 2021 г. (вкл.) 

2. Да се промени периода за полагане на дипломна защита, съгласно основанията на 
настоящата заповед и предвид т. 1 от същата, както следва: за окс 
„Магистър“ (редовна сесия) и окс „Бакалавър“ (поправителна сесия), дипломните 
защити да се проведат по график, утвърден от Факултетните съвети, в периода 22 – 31 
март 2021 (вкл.) 

3. На определената от АС изпитна Зимна сесия за уч. 2020/2021, в периода 28 януари до 
06 февруари 2021, могат да положат дипломна защита дипломанти в окс 
„Бакалавър“ (поправителна сесия), след  предварително подадени към факултетните 
канцеларии заявки от ръководителите на катедрите със списък на кандидатите 
(формата на дипломирането им: присъствена или от разстояние) до 25 януари 
(понеделник) 2021 (вкл.). 

4. Дипломантите (магистри), които отлагат дипломирането си за поправителната Юнска 
сесия, няма да заплащат ползването на материалната база на НХА. 

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

информационната дейност, акредитацията и академичния състав, както ѝ на Деканите на 

факултетите. 

Заповедта да се сведе за сведение и изпълнение до Факултетните канцеларии, УМО, Експерт 

учебна дейност – Филиал Бургас и Счетоводен отдел. 

 

Ректор на НХА: /п/ 

 

проф. Георги Янков 

 

 


