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ЗАПОВЕД 

№ 125 
София, 09.03.2020 год. 

 

На основание чл. 32, ал. 1, т. 1 от ЗВО и Заповед № РД-01-114 от 05.03.2020 г. на Министъра на 
здравеопазването, с цел ограничаване на опасността от разпространение на COVID – 19  

НАРЕЖДАМ: 

1. Да бъдат преустановени САМО учебните занятия в Университета по архитектура, 
строителство и геодезия, считано от 10 до 15 март 2020 г. Пропуснатите занятия да бъдат наваксани след 
заповед на ректора за промяна в графика на Учебния процес. 

2. До отмяна на настоящата заповед да се преустановят всички масови мероприятия, 
провеждани в УАСГ, включително конференции, дискусии, публични лекции, дни на отворените врати, 
представления, концерти и други културни събития, спортни прояви, факултетни съвети, събрания и др. 
Неотложните решения на факултетните съвети да се гласуват кореспондентно. 

Събитията, които не могат да бъдат отложени или е невъзможно да не бъдат проведени, се 
провеждат след писмено разрешение на Ректора на УАСГ. 

3. Няма промяна в приемането на заявления за явяване на предварителния конкурсен изпит по 
математика, който ще се проведе на 5 април 2020 г. (неделя). Кандидатстудентската кампания 
продължава по обявения календарен график, освен ако епидемичната обстановка и препоръките на 
Националния оперативен щаб не наложат друго. 

4. За преподавателите и служителите обявените работни дни без учебни занятия са с 
непроменено работно време съгласно Кодекса на труда. Приемните часове на преподавателите се 
запазват без промяна.  

5. Препоръчвам 14-дневен карантинен период на всички завръщащи се от чужбина членове на 
академичния състав, служители от администрацията и студенти, както и на чуждестранните 
преподаватели, изследователи и студенти, пристигащи от чужбина. 

6. Сектор „Материално-техническо снабдяване“ да осигури материали за дезинфекция и 
хигиенни материали, които да бъдат поставени на подходящи места. Отговорниците за хигиенизирането 
да организират дезинфекциране на подовете и повърхностите в сградите на УАСГ. 

 

Възлагам контрола по изпълнението на заместник-ректорите, помощник ректора, деканите, 
ръководителите на катедри и началниците на отдели и сектори. 

 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на съответните длъжностни лица, членовете на 
академичния състав, служителите и студентите. 
 

 
РЕКТОР НА УАСГ: 

проф. д-р инж. Иван МАРКОВ 


