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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  

-    № 354 

София, 16.09.2020 год. 

 

На основание чл. 32, ал. 1, т. 1 от Закон за висшето образование и 

Заповед № РД-01-489/31.08.2020 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. Учебните занятия за всички студенти от редовна и задочна 

форма на обучение в УАСГ се провеждат само присъствено. 

2. Занятията се провеждат при запълване на не повече от 50% от 

капацитета на залата, в която се провеждат. 

3. Забранявам провеждането на упражнения на повече от една 

учебна група в една зала. 

4. Носенето на предпазни маски в УАСГ е задължително при 

наличие на повече от един човек в едно затворено помещение. 

5. Разрешавам на студентите да не носят маски само при водене на 

лекции и обяснения на упражнения от преподавателите. 

6. В лабораториите и компютърните зали носенето на предпазни 

маски/шлемове от преподавателите, студентите и служителите е 

задължително. 

7. Разрешавам на студентите да не носят маски и при изпълнение 

на писмената част от семестриалните изпити. 
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8. Преподавателите, които водят учебни занятия и изпити, 

задължително трябва да носят маска или шлем. Допуска се 

преподавателите да не носят маска/шлем само в случай, че между 

преподавателя и първия ред седящи студенти има разстояние, по-голямо 

от 2,0 м. 

9. До явяване на изпит се допускат само студенти, изпълнили 

изцяло задълженията си по съответната учебна дисциплина.  

10. Изпитите се провеждат в присъствена форма при запълване на 

до 50% от капацитета на залата. 

11. Разрешавам учебни и тренировъчни спортни занимания със 

студенти и ученици във всички помещения за спорт (включително и в 

неработни дни). 

Отговорник за спазване на всички противоепидемични мерки е ст. 

преп. д-р Лъчезар Коцев.  

12. Дипломни защити, катедрени съвети, факултетни съвети и 

академичен съвет да се провеждат присъствено при запълване до 50% от 

капацитета на залата. 

13. Учебните практики (само съгласно учебния план) да се 

провеждат присъствено, като при необходимост може да се пътува 

групово до местата, на които се провеждат учебните практики. Преди 

пътуване с превозно средство студентите да бъдат инструктирани за 

спазване на всички противоепидемични мерки и да подписват декларации 

за проведения инструктаж. Носенето нa маски в превозното средство, с 

което пътуват преподавателите и студентите, е задължително. 

14. Публичните защити на дисертационни трудове да се провеждат 

присъствено при спазване на всички противоепидемични мерки и при 

запълване до 50% от капацитета на залата. 

15. От 21.09.2020г. да бъдат отворени всички входове на УАСГ. 

16. Достъпът до сградите на УАСГ да се осъществява при 

осигурени от влизащите индивидуални предпазни средства (покриващи 

носа и устата). Студентите да бъдат допускани след показване на валиден 

студентски документ (при поискване от портиера), а преподавателите и 

служителите имат свободен достъп. 

17. Университетската библиотека да продължи работа с читатели. 

Всички читални да работят с капацитет до 50% от работните места, като 

се осигури дистанция от минимум 1,5 м. между читателите. Допускат се 
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само читатели с маски, като при влизане всички читатели задължително 

дезинфекцират ръцете си. В зоните за заемане на литература не се 

позволява струпване на читатели и се спазва дистанция от 1,5 м. При 

необходимост читателите изчакват извън библиотеката. При подходящи 

условия да се работи при отворени прозорци. При невъзможност, да се 

извършва задължително проветряване по десет минути на всеки час. 

Забранявам използването на настолните компютри в читалните зали. 

18. Влизането в сградите на УАСГ в неработни дни е забранено, с 

изключение само за провеждане на изпити, консултации, учебни 

практики (само съгласно учебния план) и спортни тренировки със 

студентите от УАСГ. 

19. Кандидатстудентските курсове по математика и рисуване, 

които се организират в УАСГ в неработни дни, се провеждат след 

писмено разрешение на Ректора на УАСГ с приложен списък на 

участниците. 

20. Забранявам влизането на външни лица в сградите на УАСГ с 

изключение на служителите на фирмите – наематели, както и техните 

клиенти (само с придружител от съответната фирма). 

21. На входа да бъде извършена персонална дезинфекция с 

осигурени дезинфектанти. 

22. Факултетните канцеларии и Деловодството да работят само на 

гише. При изчакаване на студенти пред факултетните канцеларии да се 

спазва физическа дистанция най-малко от 1,5 м. 

23. Забранявам събирането на повече от трима човека в едно 

административно помещение на територията на УАСГ и на разстояние не 

по-малко от 1,5 м. един от друг. 

24. Забранявам всички командировки и пътувания на академичния 

състав, служителите от администрацията и студентите в чужбина, с 

изключение на преподаватели и студенти, командировани по програма 

Еразъм. Командировките на територията на Република България са 

разрешени. 

25. Забранявам провеждането на всякакви видове тържества и 

чествания на територията на УАСГ. 

26. В преподавателския и студентския стол да се спазват 

публикуваните на интернет страницата на МЗ и БАБХ „Препоръки към 

бизнес операторите и работодателите от хранителния бизнес“. 
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27. Деканите на факултети да изготвят графици на служителите от 

факултетите, които да осигуряват регулярно проветряване на всички 

учебни зали и лаборатории. 

28. Ръководителят на сектор „Студентски общежития“ да създаде 

организация за дезинфекцирането на коридорите на общежитията. 

29. Сектор „МТС“ да продължи осигуряване на материали за 

дезинфекция и хигиенни материали. Домакините на сградите, съвместно 

с ръководителя на сектор „Студентски общежития“, да организират 

дезинфекциране на подовете и повърхностите в сградите на УАСГ в 

съответствие с Алгоритъма на дезинфекционните мероприятия на 

работните места в обекти с обществено предназначение или в търговски 

и други обекти, които предоставят услуги на гражданите в условията на 

епидемично разпространение на COVID-19. 

30. Заместник-ректорите, помощник-ректорът, деканите, 

ръководителите на катедри и началниците на отдели и сектори да 

проведат инструктаж на персонала за спазване на въведените със Заповед 

№ РД-01-487 от 31.08.2020 г. на министъра на здравеопазването 

противоепидемични мерки. Да се изготвят списъци с подписи на лицата, 

на които е проведен инструктаж. 

31. Отменям действието на заповед № 338/01.09.2020 г. 

Възлагам контрола по изпълнението на заместник-ректорите, 

помощник-ректора, деканите, ръководителите на катедри и началниците на 

отдели и сектори. 

Настоящата заповед влиза в сила от 16 септември 2020 г. Същата да 

се сведе до знанието на съответните длъжностни лица, членовете на 

академичния състав, служителите и студентите. 

  Заповедта да се публикува на интернет страницата на УАСГ. На тази 

страница да  бъдат  публикувани и  заповеди № РД-01-489/31.08.2020 г. и № 

РД-01-487 от 31.08.2020 г. на министъра на здравеопазването 

  

  

  

РЕКТОР НА УАСГ: 

проф. д-р инж. Иван Марков 


