
Р У С Е Н С К И  У Н И В Е Р С И Т Е Т  “АНГЕЛ КЪНЧЕВ” 
 

 

 

 

З А П О В Е Д 
 

№ 373     
 

гр. Русе, 25.02.2022г. 
 
 
 

Във връзка с прилагане на предходни мои заповеди свързани с изпълнение на 
Закона за мерките и действията по време на извънредна епидемична обстановка за 
ограничаване разпространението на заразата с COVID-19, заповедите на министъра 
на здравеопазването и Решенията на Министерски съвет и провеждане на учебен 
процес със студентите 

 
 

Н А Р Е Ж Д А М :  
 

1. Считано от 14.03.2022 г., занятията със студентите в редовна форма на 
обучение да се провеждат присъствено съгласно изготвения от Учебен сектор 
разпис на занятията. 
 

2.  Лекциите със студентите да се провеждат при 50% заетост на помещенията. 
 

3. Деканите на факултетите да осигурят провеждане на практически или 
лабораторни упражнения на подгрупи при 50% заетост на помещенията и 
недопускане на смесване на групи. 

 
4. Изпитите за студентите от задочна и редовна форма на обучение от всички 

курсове да се провеждат присъствено, съгласно приетия график на учебния 
процес. 

 
5. Провеждане на конгресно - конферентни мероприятия, семинари, симпозиуми, 

обучения, конкурси, изпити и други мероприятия с такъв характер да се 
провеждат при 50% заетост на залите. 

 
6. Влизането в Университета да се извършва през  Ректората за студентите от 

Аграрно-индустриалния факултет; Машинно-технологичния факултет; 
Електротехника, електроника и автоматика и Транспортния факултет и през  
корпус 2 за студентите от Факултет Бизнес и мениджмънт; Факултет Природни 
науки и образование‘ Юридическия факултет и Факултет Обществено здраве и 
здравни грижи, след измерване на температурата, дезинфекциране и с 
поставена предпазна маска. Предпазните маски да се носят на цялата 
територия на университета (в откритите площи и закритите помещения на 
кампуса). 
 

7. Помощник-ректорът да осигури съгласно  „Инструкцията за спазване на 
санитарно-хигиенните мерки на работните места“ проветряване и дезинфекция 
на учебните зали. 

 



8. Преките ръководители да организират дейността на преподавателите и 
служителите по начин, позволяващ при извършване на служебните им 
ангажименти, същите да спазват строго следните ограничения: по време на 
работа да спазват дистанция помежду си, да избягват физически контакти, да 
ползват лични предпазни средства и дезинфектанти. 

 

9. Организатор „Домакинска служба“, да организира и подсигури материално 
работата на хигиенистките, при строго спазване на алгоритъма на 
дезинфекционните мероприятия в обекти с обществено предназначение в 
условията на епидемично разпространение на COVID-19. 

 

10. Настоящата заповед да се сведе за изпълнение до знанието на 
преподавателите, служителите и студентите чрез електронната поща и сайта 
на университета. Деканите на факултети, Директорите на филиали, 
Ръководителите на катедри, Директора на НИС, Директорите на Дирекции и 
Ръководителите на служби и звена да изискат и да получат потвърждение от 
колегите си, че са запознати със заповедта чрез електронната поща или други 
средства за мобилна комуникация. Всички преки ръководители да представят 
в отдел „Човешки ресурси“ получените потвърждения. 
 
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на Помощник-ректора и на  

Зам.-ректора по учебната работа. 
 

 
 
 

 
                                                                        
РЕКТОР:                     /П/ 

     /акад. Христо Белоев, д.т.н./ 


