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ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 

 

 

З А П О В Е Д  

№ 06 / 06.01.2022 г. 
 

На основание Заповед № РД-01-973/26.11.2021 г. на Министъра на здравеопазването и 

Заповед № 447/20.10.2021 г. на Ректора на УАСГ, с цел предотвратяване на събирането на 

големи групи студенти пред кабинетите на преподавателите или във фоайето на УАСГ, както и 

с цел организацията на работата на канцеларията на Хидротехнически факултет (ХТФ), 

НАРЕЖДАМ :  

1. Да се удължи срокът за заверка на студентите от специалности към ХТФ до датата на 

провеждане на изпита по съответната дисциплина. 

2. Всички заверки по отделните дисциплини на студентите от специалности към ХТФ да 

бъдат вписани в студентските книжки до края на зимната изпитна сесия (11.02.2022 г.). 

3. Всички студенти от ХТФ да предоставят студентските си книжки (с попълнени имена на 

дисциплини и преподаватели) във факултетната канцелария, както следва: 

a. Редовните студенти – в срок до 12:00 ч. на 14.01.2022г. (петък), независимо от това 

дали са получили всички заверки в книжките; 

b. Задочните студенти – след края на ІІ етап на очните занятия за зимен семестър, в 

рамките седмицата 17.01.-21.01.2022 г. 

4. Студентите да получат книжките си в края на зимната сесия, при записване за летен 

семестър. 

5. Преподавателите, водещи занятия със студенти от ХТФ: 

a. до 14.01.2022г. (петък) да нанесат заверките за лекции в книжките на студентите в 

рамките на часовете за консултации в безлекционната седмица; 

b. продължават корекциите на упражнения и курсови проекти до датата преди изпита 

на съответната група, като при изпълнение на изискванията за заверка 

преподавателят отразява това в книжката на студента в канцеларията на ХТФ, в срок 

до 11.02.2022г. (петък); 

c. да вземат книжките на студентите от канцеларията на ХТФ при провеждане на изпит, 

като след приключването му ги връщат в нея. 

6. Удължавам срока за защити на дипломни работи до 28.01.2022 г. включително. 

Възлагам контрола по изпълнението на заповедта на ръководителите на катедри и на 

Зам.-декана по учебната дейност на ХТФ. 

Заповедта да се сведе до знанието на деканите на останалите факултети в УАСГ, всички 

преподаватели, водещи занятия на студентите от Хидротехническия факултет, както и до 

всички студенти на факултета. 

 

 

ДЕКАН НА ХТФ:  

доц. д-р инж. Петър Филков 


