
УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО
гр. София, Студентски град "Хр. Ботев", бул. ,,8 декември"

ЗАПОВЕД

Х! 11.~.з .I..~.~;.Q.5.~.У).w.г.

На основание чл. 21, ал. 1 от АПК, чл. 32, ал. 1, т. 1 от ЗВО, във връзка с регистрираните
случаи на заразяване с COVID-19 и с осъществяване на превенция срещу заразяване с COVID-19 на
преподаватели, служители, студенти и докторанти в УНСС, Закона за изменение и допълнение на
Закона за здравето ( дв, бр. 44, 13.05.2020 г.)Решение NQ325 на Министерския съвет от 14.05.2020 г.,
заповеди NQNQРД-01-262114.05.2020 г. и РД-01-272/20.05.2020 г. на министъра на здравеопазването

ИЗМЕНЯМ И ДОПЪЛВАМ:

Заповеди NQNQ631/13.03.2020 Г. и 707/27.03.2020 г. на ректора на УНСС, както
следва:

1. Удължавам срока на действие на заповед NQ631/13.03.2020 г. от 24.05.2020 г.
до 14.06.2020 Г., включително.

2. Изготвените графици по т. 11 от заповед Х!!631/13.03.2020 г. на ректора на
УНСС, продължават своето действие за срока по т. 1 от настоящата заповед. В случай
на необходимост графиците могат да бъдат променяни, като новите се предоставят на
Лилия Величкова - началник сектор "Секретариат".

3. Разрешава се присъствие на студенти и докторанти в сградата на УНСС само
за осъществяване на дейности по приключването на учебната 2019/2020 Г., както и за
подготовката на новата учебна 2020/2021 Г,. когато е невъзможно тези дейности да се
реализират от разстояние в електронна среда и/или е неотложно реално присъствие. В
тези случаи се създава организация за стриктно спазване на мерките по т. 12 от
заповед Х!!РД-01-268/15.05.2020 г. на министъра на здравеопазването.

4. Забранява се провеждането на всякакви организирани събирания на групи
над 1О(десет) лица.

5. Студентите, докторантите, преподавателите и служителите на УНСС да
спазват противоепидемичните мерки въведени със заповед NQРД-Оl-262/14.05.2020 г.
на министъра на здравеопазването.

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на деканите на факултети,
директорите на институти, ръководителите на катедри, директорите на дирекции,
началниците на отдели, ръководителите на самостоятелни звена и помощник-ректора.

Заповедта влиза в сила от датата на подписването й.
Настоящата заповед да се сведе до знанието на съответните длъжностни лица,

студентите и докторантите по подходящ начин за сведение и изпълнение.

РЕКТОР:


