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З А П О В Е Д 

 

№ 1107 / 12.05.2020 г. 

Гр. Стара Загора 

 

На основание чл. 31, ал. 1, т. 1 от ЗВО и препоръките на Националния оперативен 

щаб, създаден със Заповед № Р-37/26.02.2020 г. на министър-председателя на Република 

България и във връзка с епидемичната обстановка, свързана с разпространението на 

COVID-19 на територията на страната, и като взех предвид въведените 

противоепидемични мерки от министъра на здравеопазването и препоръките на 

министъра на образованието съгласно писмо – изх. № 91-04-47/14.04.2020 г., и на 

основание на решение на Академичния съвет Протокол № 6/29.04.2020 

 

Н А Р Е Ж Д А М : 
 

 

1. Летният семестър на учебната 2019/2020 г. да приключи неприсъствено. 

Студентите от ТрУ, които са покрили всички изисквания по учебен план, да получат 

служебна заверка за летен семестър 2019/2020 г., която да бъде потвърдена от водещите 

преподаватели по съответната дисциплина. 

2. Всички семестриални изпити да се провеждат неприсъствено в електронна 

среда. 

3. Учебните занятия със студентите в задочна форма на обучение да се 

провеждат неприсъствено като се използват всички форми на електронна среда. 

4. Държавните изпити да се провеждат при възможност неприсъствено. Според 

спецификата в работата на съответните структурни звена, държавните изпити могат да се 

провеждат и присъствено при спазване на всички правила за социална дистанция и при 

стриктно спазване на следните инструкции на Ректора: 

 

- До държавни изпити да се допускат студенти в групи с не повече от 10 човека. 

- Достъпът до сградите на Тракийски университет да се осъществява при осигурени от 

лицата индивидуални предпазни средства (маски и ръкавици или други средства, 

покриващи носа и устата). 

- На входа да бъде извършвана персонална дезинфекция с осигурени дезинфектанти.  

http://www.unisz-iso.org/
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- Всички допуснати студенти да се придвижват до залите за провеждане на държавни 

изпити с член от държавната изпитна комисия, като се съблюдават правилата за 

социално дистанциране. 

-  Пред изпитните зали да се осигури контрол, за да не се позволява струпване както 

на студенти, така и на членове на изпитната комисия. 

- В изпитните зали да се влиза поединично с представяне на документ за самоличност. 

- Разпределението на студентите в залите да бъде организирано, съгласно правилата за 

отстояние от 2,5 метра между участниците в изпита. 

- Всеки студент да притежава личен химикал със син цвят. 

- След приключване на изпита, напускането на сградата на университета да се 

осъществява единствено с член от държавната изпитна комисия, като се съблюдават 

правилата за социално дистанциране. 

 

5. Графикът на кандидатстудентската изпитна кампания остава непроменен, 

както е утвърден с Протокол № 1/18.12.2019 г. на Академичния съвет на ТрУ. 

6. Ръководителите на структурните звена да представят в Учебен отдел на 

Ректорат поименен списък на допуснатите до съответния държавен изпит студенти до 3 

дни преди датата на провеждането му.  

Възлагам на ръководителите на структурните звена да направят необходимата 

организация и да сведат настоящата заповед до знанието на всички студенти, допуснати 

до държавни изпити, както и до всички заинтересовани длъжностни лица за сведение и 

изпълнение.   

Възлагам контрола по изпълнение на заповедта на Зам.-ректорите по УД и АСД, 

Помощник ректора и Ръководителите на структурните звена на ТрУ. 

 

 

 

ДОЦ. Д-Р ДОБРИ ЯРКОВ 

РЕКТОР 
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