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З А П О В Е Д  

-    № 351 

София, 03.08.2022 год. 

 

 

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

Заповед РД-01-241/ 02.08.2022 на директора на Столична РЗИ, с цел 

ограничаване на опасността от разпространение на COVID–19 

(коронавирус) 

 

Н А Р Е Ж Д А М  
 

1. Носенето на предпазни маски (които задължително да бъдат 

поставени на носа и устата) навсякъде в УАСГ е задължително при 

наличие на повече от един човек в едно затворено помещение. 

2. Забранявам провеждането на масови мероприятия на 

територията на УАСГ, включително публични лекции, конференции, 

културни събития, курсове, спортни прояви, комисии и работни групи. 

3. Влизането в учебните сгради на УАСГ да се осъществява през 

всички пропускателни постове. 

4. Достъпът до сградите на УАСГ да се осъществява при 

осигурени от влизащите индивидуални предпазни средства (покриващи 

носа и устата), които задължително да бъдат поставени на носа и 

устата. Студентите да бъдат допускани след показване на валиден 

студентски документ, а преподавателите и служителите имат свободен 

достъп. 

  

  

http://www.uacg.bg/
http://www.uacg.bg/


2 

 

5. Влизането в сградите на УАСГ в неработни дни е забранено. 

6. 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). 

7. На входа да бъде извършена персонална дезинфекция с 

осигурени дезинфектанти. 

8. Факултетните канцеларии и Деловодството да работят само на 

гише. При изчакване на студенти пред факултетните канцеларии да се 

спазва физическа дистанция най-малко от 3,0 м. 

9. 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. 

10. Забранявам провеждането на всякакви видове тържества и 

чествания на територията на УАСГ. 

11. 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. 

12. Във връзка със спазването на Закона за личните данни, в 

случай на заразяване със SARS-CoV-2 от страна на студент, 

преподавател или служител, препоръчвам последният да уведоми, 

посредством електронно писмо, за случилото се само Декана на 

съответния факултет и/или Ректора на Университета. 

13. При неспазване на настоящата заповед, както и при 

възпрепятстване на осъществяването на контрола по спазването й, на 

виновните лица ще бъдат налагани най-строгите, предвидени в 

закона, административни наказания. 

14. Сигнали за неизпълнение на настоящата заповед могат да се 

изпращат на електронната поща на деканите на факултети. 

15. Отменям действието на заповед № 132/01.04.2022г., на Ректора 

на УАСГ. 
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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 4 август 2022 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. 

 

  

  

РЕКТОР НА УАСГ: 

проф. д-р инж. Иван Марков 


