
 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 

 

No 19 

 

гр. Русе, 19.01.2022г. 

 
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, както и във връзка с 
усложнената епидемична обстановка в Русенска област и с цел опазване на 
здравето на академичната общност 

 

Н А Р Е Ж Д А М: 
 

1. Строго да се спазват всички противоепидемични мерки указани в предходни 
мои заповеди и влизането на територията на университета да става само през 
входа на Ректората след проведен контрол: наличие на зелен сертификат, без 
наложена карантина или изолация, носене на предпазна маска, измерване на 
температурата и дезинфекция.  

2. Да се осъществява засилен и непрекъснат контрол и самоконтрол за 
носене на лични предпазни средства, физическа дистанция и извършване на 
периодична лична дезинфекция и на помещенията на територията на 
Русенския университет. 

3. При наличие на симптоми на COVID-19 или леки клинични оплаквания от 
работещите в университета, да се остава и да се работи от вкъщи, да се 
информира  личният лекар, прекият ръководител и експерта по здравословни 
и безопасни условия на труд. 

4. Лицата с установен COVID-19 и контактните на тях лица да спазват 
"Инструкции при изолация в домашни условия" и „Инструкции към лицата 
поставени под карантина“ от Приложение № 3, т.10 и Приложение № 6, т. 15 
от Заповед РД-01-610 от 22.10.2020 и измененията в Заповед № РД-01-13 от 
11.01.2022 г. и Заповед № РД-01-20 от 14.01.2022 г.  на Министерството на 
здравеопазването. Карантинираните (с установен Covid) се поставят в 
изолация за 10 дни, контактните за 7 дни, а тези с бустерна доза могат да 
бъдат освободени след 72 часа след проведен отрицателен антигенен или 
PCR тест. 

5. Зимната изпитна сесия и зимната поправителна сесия за учебната 2021/2022г. 
на студентите от всички курсове и специалности да се проведе онлайн, 
съгласно изготвения от Учебен сектор график за провеждане на изпитите. 
Преподавателите да проведат изпитите, съгласно одобрената от Академичния 
съвет „Процедура за провеждане на онлайн изпит“ и „Процедура за 
организиране на онлайн изпити от минали семестри“. 

6. Държавните изпити и дипломните защити да се проведат онлайн, съгласно 
одобрените от Академичния съвет „Процедура за онлайн провеждане на 
дипломни защити“ и „Процедура за онлайн провеждане на държавни изпити“ 
при спазване на графика на учебния процес. 



7. Учебни занятия и изпити да се провеждат присъствено само при наличие на 
зелени сертификати или отрицателни тестове на всички, като за това се взема 
решение от Декана и се уведомява с доклад Зам. -ректора по Учебната 
работа. 

8. Летният семестър със студентите от всички курсове и специалности, задочна 
форма на обучение, да започне съгласно учебния разпис на 05.02.2022 г. и да 

се проведе онлайн.  

За начина на провеждане на учебните занятия със студентите в редовна 
форма на обучение започващи на 21.02.2022 г., в съответствие с 
епидемичната обстановка, до 04.02.22 г. да бъде издадена допълнителна 
заповед. 

9. Процедурите за придобиване на научни степени и за заемане на академични 
длъжности да се провеждат онлайн до 31.03.2022 г. Процедурите могат да се 
провеждат присъствено при наличие на зелени сертификати или отрицателни 
тестове. 

10. Събитията, планирани до 31.03.2022 г., да се провеждат в електронна среда, а 
ако това е невъзможно, да бъдат отложени или отменени. Присъствени 
събития да се провеждат само при наличие на зелени сертификати или 
отрицателни тестове за всички участници. 

11. Да се изпълняват всички разпоредби от предходните заповеди, свързани с: 
водене на учебния процес; провеждане на изпитни процедури; провеждане на 
заседания на органите за управление; провеждане на присъствени и на 
онлайн събития; спазване на пропускателния режим и противоепидемичните 
мерки и др.  

           Настоящата заповед да се сведе за изпълнение, до знанието на 
преподавателите, служителите и студентите, чрез електронната поща. Деканите на 
факултетите, 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 - г-н 
Венцислав Димитров, Зам.-ректора по учебната работа - проф. Пламен Кангалов, 
деканите на факултети и Отговорника за здравословни и безопасни условия на труд- 
гл. ас. Емил Янков. 

                        

 

 

РЕКТОР:         / П / 

 

           / акад. Христо Белоев / 


