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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 

№ 168 

София, 28.05.2020 год. 

 

На основание чл. 32, ал. 1, т. 1 от Закон за висшето образование и Заповед № РД-01-

277/26.05.2020 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 в периода до 14.06.2020 г.(включително) да се провеждат по 

възприетия от преподавателите начин. 

2. От 29.05.2020 г.(включително) преподавателите могат да провеждат 

консултации присъствено със студентите по графици, разработени от деканите на 

факултетите. Графиците да бъдат поместени в личната интернет страница на 

съответния преподавател. 

3. Всички студенти на УАСГ да получат безусловна административна заверка за 

летния семестър на учебната 2019/2020 г. 

4. До явяване на изпит се допускат само студенти, изпълнили изцяло 

задълженията си по съответната учебна дисциплина. 

5. Разрешавам изпитите да се провеждат в присъствена форма (при запълване на 

до 30% от капацитета на залата), освен ако преподавателят (преподавателите) по дадена 

дисциплина не предложи обосновано друга форма на провеждане на изпита. Деканите 

да представят график за провеждане на изпитите. 

6. Дипломните защити да се провеждат присъствено по изготвени от деканите на 

факултетите графици (при запълване на до 30% от капацитета на залата). 

7. Учебните практики да се проведат ефективно (без пътувания и преспивания), 

като по предложения на ръководителите на катедри, съгласувано с деканските 

ръководства се допуска последните да бъдат отложени за следващ семестър или да се 

провеждат в почивните дни на новата академична година. Практиките, които се 

провеждат на открито, да бъдат присъствени. 

8. Утвържавам актуализирания график за учебния процес през учебната 

2019/2020 година, съгласно Решение на Академичен съвет на УАСГ (протокол № 3 от 

27 май 2020 г.): 

 

 

 

 

http://www.uacg.bg/
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Г Р А Ф И К  
ЗА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС 2019/2020 УЧЕБНА ГОДИНА 

 

 

А Р Х И Т Е К Т У Р Е Н  Ф А К У Л Т Е Т  
 

 

Летен семестър 2019/2020 год. 

 Записване за семестъра до 17.02.2020 год. 

 Учебни занятия 17.02.2020 год. – 05.06.2020 год. (15+1 седм.) 

 Подготовка, защита и оценка на проекти и 

заверка на дисциплините и консултации 

  

 

 

08.06.2020 год. – 28.06.2020 год. 

 Лятна редовна сесия 29.06.2020 год. – 19.07.2020 год. 

 Лятна поправителна сесия  20.07.2020 год. – 26.07.2020 год.  

 Летни практики Със Заповед на Декана на АФ 

 Практики на сп. ЛАЛП Със Заповед на Декана на АФ 

З А Д О Ч Н О  О Б У Ч Е Н И Е  

(Магистърска програма по Пространствено планиране – начало от летен семестър) 

Първа учебна сесия: 01.02 – 16.02.2020 год. 

Втора учебна сесия: 26.05 – 09.06.2020  год.  

Изпитна сесия: 24.06 – 08.07.2020 год.  

 

 

 

 

 

Деканът на факултета може да удължава всички горепосочени срокове до 

две седмици с допълнителна заповед.  
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А Р Х И Т Е К Т У Р Е Н  Ф А К У Л Т Е Т    
 

 
 

 

 

ВТОРИ ДИПЛОМЕН СЕМЕСТЪР – ВИПУСК 2020 ГОД.                                       

за специалност „Архитектура” и специалност „Урбанизъм” – магистри  

 

ПЪРВИ (РЕДОВЕН) ДИПЛОМЕН СЕМЕСТЪР – ВИПУСК 2020 ГОД.                                                                 

за специалност „Урбанизъм” – бакалаври 

 

 Записване на дипломен семестър  до 17.02.2020 год. 

 Предварителни проучвания  17.02.2020 год. – 21.02.2020 год. 

 Едноседмична клаузура 24.02.2020 год. – 28.02.2020 год. 

 Разработване на дипломен проект 02.03.2020 год. – 26.06.2020 год. (17 седм.) 

 Държавна клаузура 24.06.2020 год. 

 Предаване на дипломните проекти 22.06.2020 год. 

 Рецензиране на дипломните проекти 22.06.2020 год. – 28.06.2020 год. 

 Дипломни защити 29.06.2020 год. – 30.06.2020 год. 

 

 

Деканът на факултета може да удължава всички горепосочени срокове до 

две седмици с допълнителна заповед.  
 

 

 

Връчването на дипломите се извършва в отдел “Учебни дейности” след 

получаването на холограмните стикери от МОН след изпълнение на всички 

изисквания от страна на дипломантите. 
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Г Р А Ф И К  
ЗА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС 2019/2020 УЧЕБНА ГОДИНА 

 

 И Н Ж Е Н Е Р Н И  Ф А К У Л Т Е Т И   
 

Р Е Д О В Н О  О Б У Ч Е Н И Е  

Летен семестър 2019/2020 год. 

 Записване за семестъра до 17.02.2020 год. 

 Учебни занятия 17.02.2020 год. – 05.06.2020 год. (15+1 седм.) 

 Заверка на дисциплините и консултации  

За Геодезически факултет 08.06.2020 год. – 21.06.2020 год. 

За останалите факултети 08.06.2020 год. – 28.06.2020 год. 

 Лятна редовна сесия  

За Геодезически факултет Със Заповед на Декана на ГФ 

За останалите факултети 29.06.2020 год. – 26.07.2020 год. 

 Летни практики 
Със Заповед на Деканите на 

съответните инженерни факултети 

З А Д О Ч Н О  О Б У Ч Е Н И Е  

Летен семестър 2019/2020 год. 

 І-ви етап 03.02.2020 год. – 16.02.2020 год. 

 ІІ-ри етап 08.06.2020 год. – 21.06.2020 год. 

 Практическо обучение (съобразно учебните 

планове на различните специалности) 

По допълнителен график на съответния 

деканат в летните месеци на 2020 год., за което 

студентите ще бъдат своевременно уведомени 

При настъпване на промяна в графика на задочното обучение за отделните специалности 

(Геодезия, ССС, ВиК, ХТС, ХМС, ХС, ТС и УЕИП), студентите и преподавателите ще 

бъдат своевременно уведомявани от деканатите на съответните факултети. 

 

 

 

Деканът на съответния факултет може да удължава всички горепосочени 

срокове до две седмици с допълнителна заповед.  
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И Н Ж Е Н Е Р Н И  Ф А К У Л Т Е Т И  

 

ПЪРВИ (РЕДОВЕН) ДИПЛОМЕН СЕМЕСТЪР – ВИПУСК 2020 ГОД. 

 

 Преддипломни стажове, записване на 

дипломния семестър 
до 28.02.2020 год. 

 Предварителни проучвания  до 06.03.2020 год. 

 Разработване на дипломен проект 09.03.2020 год. – 03.07.2020 год. (17 седм.) 

 Предаване на дипломната работа 06.07.2020 год. 

 Рецензиране 07.07.2020 год. – 10.07.2020 год. 

 Дипломни защити 13.07.2020 год. – 17.07.2020 год. 

 

Деканът на съответния факултет може да удължава всички горепосочени 

срокове до две седмици с допълнителна заповед.  
 

Връчването на дипломите се извършва в отдел “Учебни дейности” след 

получаването на холограмните стикери от МОН след изпълнение на всички 

изисквания от страна на дипломантите. 
 

 

 

ПЪРВИ (РЕДОВЕН) ДИПЛОМЕН СЕМЕСТЪР – ВИПУСК 2020 ГОД.  

за специалност „Устройство и управление на земи и имоти” ОКС „бакалавър” 

 

 

 Записване на семестъра до 17.02.2020год. 

 Учебни занятия 17.02.2020 год. – 10.04.2020 год. 

 Учебни практики 19.05.2020 год. – 29.05.2020 год. 

 Изпитна сесия 01.06.2020 год. – 12.06.2020 год. 

 Поправителна сесия 15.06.2020 год. – 19.06.2020 год.  

 Преддипломна практика 22.06.2020 год. – 26.06.2020 год. 

 Разработване и предаване на дипломна работа 29.06.2020 год. – 14.08.2020 год. (7 седм.) 

 Рецензиране 15.08.2020 год. – 17.08.2020 год. 

 Дипломна защита 19.08.2020 год. – 21.08.2020 год. 

 

Деканът на факултета може да удължава всички горепосочени срокове до 

две седмици с допълнителна заповед.  
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Връчването на дипломите се извършва в отдел “Учебни дейности” след 

получаването на холограмните стикери от МОН след изпълнение на всички 

изисквания от страна на дипломантите. 

 

9. Кандидат-студентските изпити по математика, рисуване и английски 

взик да се проведат присъствено по следния график: Математика – 12. 06. 2020 г., 

Рисуване I част - 15. 06. 2020 г., Рисуване II част - 17. 06. 2020 г., Рисуване III част - 

19. 06. 2020 г., Английски език – 22.06.2020 г.  

В срок до 05.06.2020 г. Заместник ректорът по учебната дейност, качеството и 

акредитацията, съвместно с деканите на факултетите да изготвят заповеди за 

квесторите на изпитите. 

10. Кандидат-докторантските изпити по специалността да се проведат 

присъствено. 

11. Публичните защити на дисертационни трудове да се провеждат присъствено 

при спазване на всички противоепидемиологични мерки и при запълване на до 30% от 

капацитета на залата.  

12. За кандидат – студентите, положили ДЗИ, да бъде предвидена on-line форма 

за подаване на документи, паралелно с прилаганата до момента присъствена форма. 

Присъственото подаване на документи се извършва в зала 225 на Ректората на УАСГ. 

13. До 14. 06. 2020 г. забранявам провеждането на масови мероприятия на 

територията на УАСГ, включително публични лекции, конференции, културни 

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

14. Влизането в учебните сгради на УАСГ да се осъществява само през 

пропускателен пост № 2 (откъм бул. „Драган Цанков“) за сграда Ректорат и 

пропускателен пост № 4 (откъм ул. „Добри Войников“) за Нови сгради, а всички 

останали входове да бъдат затворени. За периода от 01.06.2020 г. до 12.06.2020 г. 

разрешавам влизането в УАСГ през пропускателен пост № 1 (откъм бул. „Христо 

Смирненски“) за сграда Ректорат. 

15. 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, а преподавателите 

и служителите имат свободен достъп. 

16. Университетската библиотека да започне работа с читатели на 1.06.2020 г. 

Всички читални да работят с капацитет до 30% от работните места, като се осигури 

дистанция от минимум 1,5 м. между читателите. Допускат се 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. 

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

18. Забранявам влизането на външни лица в сградите на УАСГ с изключение на 

служителите на фирмите – наематели. 

19. На входа да бъде извършена персонална дезинфекция с осигурени 

дезинфектанти. 
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20. Деканите на факултетите, ръководителите на центровете, началниците на 

отдели и сектори да изготвят графици за присъствена работа на служителите за периода 

до 14.06.2020 г, включително. Допустимо е работа само на един служител в един 

кабинет. 

Факултетните канцеларии и Деловодството да работят само на гише. 

21. До 14. 06. 2020 г., включително, забранявам събирането на повече от 

двама човека в едно административно помещение на територията на УАСГ и на 

разстояние не по-малко от 1,5 м. един от друг. 

22. Забранявам до второ нареждане всички командировки и пътувания на 

академичния състав, служителите от администрацията и студентите в чужбина. 

23. Всички, завръщащи се от чужбина преподаватели, служители и студенти, се 

задължават да спазят 14-дневен домашен карантинен период, преди да се върнат на 

работа или продължат обучението си. 

24. За срок до 15 септември 2020 г.(включително), да се прекрати работата на 

студентския и преподавателския стол. В студентския стол на гише да се организира 

продажбата на наличните пакетирани хранителни продукти до тяхното изчерпване. 

25. Ръководителят на сектор „Студентски общежития“ да създаде 

организация за дезинфекцирането на коридорите на общежитията. 

26. 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 – Приложение № 1 към т. 2, буква „а“ от 

Заповед № РД-01-262/14.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването. 

27. Отменям действието на заповеди № 125/09.03.2020 г., № 138/13.03.2020 г., № 

141/16.03.2020 г., № 142/19.03.2020 г., № 145/27.03.2020 г., № 149/10.04.2020 г. и № 

152/13.05.2020 г. на Ректора на УАСГ. 

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 29 май 2020 г.. Същата да се сведе до 

знанието на съответните длъжностни лица, членовете на академичния състав, 

служителите и студентите. 

 

 

 

РЕКТОР НА УАСГ:   

проф. д-р инж. Иван МАРКОВ 


