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бул.”Хр. Смирненски” №1, София 1046,  Р. България 
тел.: (02) 963 52 45 

 e-mail: aceadm@uacg.bg; http://www.uacg.bg  
 

 

З А П О В Е Д 

№ 145 

София, 27.03.2020 год. 

 

На основание чл. 32, ал. 1, т. 1 от Закон за висшето образование и заповед № РД-01-

154/26.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването, с цел ограничаване на опасността 

от разпространение на COVID–19 (коронавирус) 

 

Н А Р Е Ж Д А М :  
 

1. Да бъдат преустановени учебните занятия в Университета по архитектура, 

строителство и геодезия, считано от 30 март до 12 април 2020 г., включително. 

Пропуснатите занятия да бъдат наваксани след подновяване на учебните занятия и 

промяна в графика на Учебния процес. 

2. Да се преустановят планираните масови мероприятия на територията на 

УАСГ, включително публични лекции, конференции, културни събития, курсове, 

спортни прояви, комисии и работни групи, както и съвети и събрания на всички звена 

(включително и кореспондентни гласувания). Временно се прекратяват процедурите за 

избори на ръководители катедри. Събитията, които не могат да бъдат отложени, да се 

провеждат след писмено съгласуване с ректорското ръководство.  

3. Кандидатстудентският изпит, предвиден за 05.04.2020г., да се отмени. 

4. Препоръчвам на студентите и преподавателите да осъществяват дистанционна 

(по електронен път) връзка за консултации по курсови задачи, курсови проекти, 

реферати, презентации и др., съгласно учебните планове на специалностите. 

Студентите и преподавателите могат да ползват платформата https://e-learn.uacg.bg/ от 

сайта на УАСГ, а също и учебните материали, публикувани на личните страници на 

преподавателите. 

5. В срок до 2 април 2020 г. Деканите на факултетите да изготвят бланка за 

контрол и отчетност на проведените електронни занятия от дистанция, съобразявайки 

се с учебните планове и спецификата на преподавания във факултетите им учебен 

материал. Бланката да съдържа следните атрибути: име на преподавател, дата на 

провеждане, специалност, ОКС, курс, вид занятие (Л/У), тема по календарен план, 

описание на извършената дейност, средство за обучение, вид доказателствен материал 

за отчетност, брой отработени часове. Бланките да бъдат представени за утвърждаване 

на Зам.-Ректора по учебната дейност, качеството и акредитацията.  

6. В срок до 31 март 2020 г. УЦИТ да създаде адреси за електронната поща в 

УАСГ за всички студенти, които се обучават в УАСГ. Достъпът до тези адреси да бъде 

публично обявен на сайта на УАСГ в срок до 1 април 2020 г.  

7. Влизането в учебните сгради на УАСГ да се осъществява само през 

пропускателен пост № 2 (откъм бул. „Драган Цанков“) за сграда Ректорат и 
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пропускателен пост № 4 (откъм ул. „Добри Войников“) за Нови сгради, а всички 

останали входове да бъдат затворени.  

8. Забранявам влизането на студенти, преподаватели и служители от УАСГ в 

сградите на Университета. В срок до 31 март 2020 г. Деканите на факултети да 

представят на Ректора на УАСГ  писмен график за влизане на служители и 

преподаватели за периода до 12 април 2020 г. (без почивните дни). Забранявам 

влизането едновременно на повече от двама човека от факултет. Домакините на 

корпусите да осигурят по една чистачка за хигиенизиране и дезинфекция на 

факултетните канцеларии, като в срок до 31 март 2020 г. представят на Ректора на 

УАСГ график за допускане на чистачките.  

9. Забранявам влизането на външни лица в сградите на УАСГ. 

10. Забранявам влизането в сградите на УАСГ на наемателите от всички фирми 

на територията на УАСГ. В срок до 31 март 2020 г. ръководителите на тези фирми да 

представят писмен график на Ректора на УАСГ за допускане на не повече от един човек 

за не повече от един час дневно.  

11. Остава в сила Заповед № 85/26.02.2020 г. за забрана на командировки и 

мобилности за преподаватели, служители и студенти.  

12. Всички завръщащи се от чужбина преподаватели, служители и студенти се 

задължават да спазят 14-дневен домашен карантинен период, преди да се върнат на 

работа или продължат обучението си. 

13. За срок до 12 април 2020 г., включително, да се прекрати работата на 

студентски и преподавателски стол. 

14. Всички, определени с вътрешни заповеди срокове за изпълнение по 

дейности, срокове за кандидатстване за стипендии, допълнителни еднократни 

стипендии за докторанти се удължават със срока на преустановения работен и учебен 

процес, вкл. и за обществените поръчки. 

15. Началникът на отдел „Капитално строителство и ремонти“ да предприеме 

мерки за спиране топлоподаването в сградите на УАСГ и предостави в портиерните 

координати на работещите в отдела за евентуално повикване при необходимост.  

16. Желаещите да ползват платен годишен отпуск да подават заявления в 

свободен текст към служителите на отдел „Човешки ресурси“ по електронната поща. 

Лицата в отпуск поради временна неработоспособност да изпращат копия на 

болничните си листове към служителите на отдел „Човешки ресурси“ също по 

електронен път. 

17. Ръководителят на сектор „Студентски общежития“ да създаде 

организация за дезинфекцирането на коридорите на общежитията. 

18. Забранявам събирането на повече от двама човека в едно помещение на 

територията на УАСГ и на разстояние не по-малко от 2 м. един от друг. 

Възлагам контрола по изпълнението на заместник-ректорите, помощник 

ректора, деканите, ръководителите на катедри и началниците на отдели и сектори. 

 Прекратявам срока на действие на Заповед № 141 и № 142 на Ректора на УАСГ.  

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

членовете на академичния състав, служителите и студентите. 

 

РЕКТОР НА УАСГ:  (п) 

проф. д-р инж. Иван МАРКОВ 


