НАЦИОНАЛНА МУЗИКАЛНА АКАДЕМИЯ
„ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ”

ЗАПОВЕД
№ РД-09-39/20.01.2021 г
На основание Заповед № РД-01-20 от 15.01.2021 г. на Министъра на здравеопазването в
сила от 16.01.2021 г.

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Да се възобновят присъствено практически обучения и изпити по практически
дисциплини на студенти, специализанти и докторанти, семестриални изпити,
които включват практическа част и подготовка и явяване на държавни изпити и
защити на дипломни работи, съвместно с АСО за специалности, където е
необходимо.
2. Да се възобнови самоподготовка на студенти, докторанти и специализанти на
основание т.1, както и на такива, подготвящи се за участие в конкурси, студенти
обучаващи се в специалности, при които не може да се провежда самоподготовка
в домашни условия – пиано, контрабас, ударни инструменти, медни духови
инструменти и др.
3. Студенти, докторанти и специализанти, желаещи да използват сградите на НМА,
съгласно т.2 подават заявления до деканите с копие до студентски съвет, както и
електронно заявление за включване в график за ползване на стаи до студентски
съвет. Одобрените ще влизат в двете сгради на НМА по утвърдени за деня график
и списък, предоставени за контрол на дежурните портиери и ще бъдат допускани
в сградата и съответната стая след излизане и предаване на ключа на ползващия
преди това.
4. Преподаватели, желаещи да използват стаи за самоподготовка подават заявления
до деканите.

5. При влизане в учебната зала за работа всеки да дезинфекцира ръцете си и
работните повърхности, до които ще се докосва с осигурените в залата
дезинфектанти. Всички влизащи лица в двете учебни сгради да се проверяват от
дежурния портиер за повишена телесна температура. При констатиране на такава
същите да не се допускат в сградата.
6. Задължително е ползването на предпазни средства – маска, шлем, шал, кърпа,
които да покриват носа и устата.
7. Настоящата заповед влиза в сила от 21.01.2021 г.
8. Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Зам.-ректора по учебната
дейност, Зам.-ректора по научната и художественотворческата дейност, Зам.ректора по международна и художественотворческа дейност, Зам.-ректора за
академичен симфоничен оркестър и дейността на учебния музикален театър,
Деканите, Зам.-деканите, Пом.-ректора и ръководството на Студентски съвет.
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