
Регламент за провеждане на учебния процес и изпитите (семестриални и 

държавни) в Стопански факултет (СФ) към Тракийски университет (ТрУ) 

Във връзка със заповедите на Министъра на здравеопазването относно 

въвеждането на временни противоепидемични мерки на територията на 

Република България, съблюдавайки Заповедите на Ректора на Тракийски 

университет, както и във връзка с високия риск от усложняване на 

епидемичната обстановка през есенно-зимния сезон, е предвидена следната 

организация на учебната дейност през първия семестър на учебната 2020/2021 

г. в условия на епидемична обстановка: 

1. Учебните занятия и изпитите със студентите в задочна и редовна форма на 

обучение за зимния семестър на учебната 2020/2021 година да се провеждат 

присъствено по определения график. В случай, че това е невъзможно, по 

изключение се разрешава провеждането на образователния процес да бъде 

дистанционно (до 25% от аудиторния хорариум по дисциплините) чрез 

възможностите на платформата за електронно обучение на ТрУ - 

https://edu.uni-sz.bg. Необходимо е часовете проведени в онлайн среда да 

бъдат доказано изведени чрез средствата на електронната платформа. 

2. Всички учебни занятия да се провеждат при заетост 30% от аудиторните 

места, като се осигури дистанция от минимум 1,5 метра между студентите. 

Допускат се само студенти с маски, като при влизане в учебните сгради 

всички студенти задължително дезинфекцират ръцете си. В зоните в 

коридорите и пред аудиториите не се позволява струпване на студенти и се 

спазва дистанция от 1,5 метра. При необходимост студентите изчакват извън 

сградите. В учебните зали, в които се провеждат присъствени занятия, 

преподавателите и студентите могат да са без маски или шлемове, ако има 

1,5 м разстояние между тях. Ако няма такова разстояние трябва да са с маски 

или шлемове. 

3. При подходящи условия в аудиториите да се работи при отворени прозорци. 

При невъзможност, да се извършва задължително проветряване по десет 

минути на всеки час. 

4. Преподавателите, студентите и служителите при придвижване в коридорите 

на Университета задължително да носят маски на лицата си или шлемове. 

5. Препоръчва се ограничаване на командировките и пътуванията на 

академичния състав, служителите от администрацията и студентите в 

чужбина до времетраенето на Извънредната епидемична обстановка. 

Препоръчва се съответния карантинен период на всички завръщащи се от 

чужбина членове на академичния състав, служители от администрацията и 

студенти, както и на чуждестранните преподаватели, изследователи и 

студенти, пристигащи от чужбина, съгласно Заповедите на министъра на 

здравеопазването. 



6. Ограничава се достъпа на външни посетители до сградите на Университета, 

освен преподаватели, докторанти, студенти и служители на СФ на ТрУ. В 

случай на неотложна необходимост външни лица могат да бъдат допускани 

до сградите, след като получат потвърждение по телефон от съответния 

служител/преподавател. Не се допускат лица в карантинен период или със 

симптоми на остри заразни и респираторни заболявания в университетските 

сгради. 

7. Да се осигури по-добро ниво на защита на работещите, в т.ч. ограничаване 

на несъществени контакти на работните места. При непосредствено 

обслужване на студенти, преподаватели, служители, изискващо разстояние 

по-малко от 1,5 метра е задължително използването на защитна маска за 

лице или предпазен шлем. По изключение се допуска обслужване без 

защитна маска за лице или предпазен шлем, когато са осигурени механични 

прегради от стъкло или друг прозрачен материал, позволяващ влажно 

почистване и дезинфекция. 

8. Всички лица, когато се намират в закрити помещения на територията на ТрУ, 

са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или 

многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. 

кърпа, шал, шлем и др.). 

9. Изключение от задължението за носене на предпазни средства се допуска за: 

участниците в учебен процес (лекция, презентация, семинари и др.) по време 

на изказване при спазване на физическа дистанция от 1,5 м. от останалите 

участници, както и спортуващите на закрито за времето на физическата 

дейност при дистанция от 2 метра. Занятията по спортове, които могат да 

бъдат упражнявани на открито да се реализират извън сградите на 

университета. 

10. Да се съблюдават основните положения с Коронавирус (COVID-19). 

Вирусът е респираторен, който се предава по въздушнокапков път, при 

пипане на заразени повърхности или директно по пътя ръка-нос, ръка-очи, 

ръка-уста, ръка-ръка, но само ако ръката на здравия е имала контакт с болен. 

Симптомите му са кашлица, висока температура, затруднено дишане, 

мускулни болки и отпадналост. Според Световната здравна организация 

(СЗО) инкубационният период варира между 2 и 14 дни.  

11. От особена важност е вземането на превантивни мерки за предпазване от 

заразяване, а именно:  

 избягване на контакт с болни хора, особено на такива с кашлица и/или 

повишена температура;  

 прилагане на общите хигиенни правила по отношение на хигиена на 

ръцете и хигиена на храната;  

 измиване на ръцете със сапун и вода или използване на дезинфекционен 

разтвор на алкохолна основа, след кихане и кашляне, при грижа за болен, 

преди, по време и след приготвяне на храна, преди хранене, след 



използване на тоалетна, след всеки контакт с животни и когато ръцете са 

видимо замърсени; 

 почистване на ръцете редовно с дезинфектант на поне 60 %-ова 

алкохолна основа и/или миене с вода и сапун;  

 при кихане и кашляне покриване на устата и носа със свивката на лакътя 

или със салфетка, която се изхвърля веднага в затворен кош/контейнер;  

 избягване предприемането на пътувания извън границите на страната, 

особено към места с установени случаи на коронавирус;  

 не посещавайте учебните бази ако имате повишена температура или 

кашлица;  

 избягване на контакт с хора, ако Вие самият кашляте или се чувствате зле;  

 ако имате температура, кашлица и затруднено дишане особено след 

пътуване извън страната, своевременно потърсете лекар и го уведомете 

къде сте пътували първо по ТЕЛЕФОН;  

 ако се разболеете по време на пътуване, уведомете екипажа и 

своевременно потърсете медицинска помощ;  

 при слагане на маска да се поставя така, че да покрива устата и носа. След 

всяка употреба еднократната маска да се изхвърля незабавно и ръцете да 

се измиват;  

 Бъдете внимателни с дръжките на вратите. При възможност отваряйте или 

затваряйте с лакътя си. Носете ръкавици, когато натискате дръжката или 

мийте ръцете си веднага след това. Спазването на много добра хигиена - 

миене и дезинфекцията на ръцете е ключът към предпазване от 

инфекцията.  

 Ръцете трябва да се мият често и обилно със сапун и вода за най-малко 20 

секунди. Ако сапун и вода не са налични, може да се използва 

дезинфекциращ препарат за ръце на алкохолна основа с поне 60 % 

алкохол. 

 Да се избягва допир на очите, носа и устата с немити ръце! Маските за 

лице помагат да се предотврати по-нататъшното разпространение на 

инфекция от тези, които са болни към други хора около тях. 

Уважаеми студенти и колеги, бъдете отговорни към своето здраве и здравето на 

околните! 

Настоящата правила да се сведат до знанието на съответните длъжностни лица, 

членовете на академичния състав, служителите от администрацията и 

студентите, за сведение и изпълнение. 

 

Доц. д-р Николай Пенев 

Зам. декан по УД на СФ 
 


