ЗАПОВЕД
№ 311
Благоевград, 17.02.2022 година
за изменение на Заповед № 2997/ 29.11.2021 година
На основание чл. 32, ал. 1, т. 1 от Закона за висшето образование във връзка
със Заповед № РД-01-88/15.02.2022 г. на министъра на здравеопазването,
НАРЕЖДАМ:
Считано от 21.02.2022 година до 31.03.2022 година в т. I.4. на Заповед № 2997/
29.11.2021 година се правят следните изменения и допълнения:
„4. Въведените противоепидемични мерки по т. 1, т. 2 и т. 3 могат да не се
прилагат, когато:
4.1. 100 процента от участниците (преподаватели, студенти, други лица) в
съответния обект са ваксинирани или преболедували COVID-19 или разполагат с
резултат от проведено преди влизане в обекта/мероприятието изследване, удостоверено
с валидни документи за ваксинация, преболедуване или изследване съгласно Заповед
№ РД-01-88/ 15.02.2022 г. на министъра на здравеопазването и
4.2. ректорът/ръководителят на основното звено/заместник-ректорът/помощникректорът е взел решение и е създал необходимата организация за допускане само на
лица, които:
а) са ваксинирани или преболедували COVID-19, удостоверено с валидни
документи за ваксинация, преболедуване по смисъла на Заповед № РД-01973/26.11.2021 г., изменена със Заповед № РД-01-991/02.12.2021 г. и Заповед № РД-0188/ 15.02.2022 г. на министъра на здравеопазването или
б) представят отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в
обекта/мероприятието изследване по метода полимеразно верижна реакция за COVID19 или бърз антигенен тест (до 48 часа преди влизане на обекта/мероприятието),
удостоверено чрез валиден документ по смисъла на Заповед № РД-01-973/26.11.2021 г.,
изменена със Заповед № РД-01-991/02.12.2021 г. и Заповед № РД-01-88/ 15.02.2022 г.
на министъра на здравеопазването.
4.3. Освен в случаите по т. 4.1. и т. 4.2. може да се провежда присъствен учебен
процес по решение на ръководствата на факултетите, ако са изпълнени следните
условия:
а) въведено е обучение по график, при което не се допуска едновременно
провеждане на практически или семинарни упражнения на повече от 50 % от групите,
както и смесване на групи;
б) създадена е организация за провеждане на лекции при 50 % заетост на
аудиториите/залите;
в) извършва се редовно проветряване на всеки час и дезинфекция на
помещенията, хигиена на ръцете и носене на защитни маски за лице от студентите и
преподавателите.“
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на заместник-ректорите,
помощник-ректора, деканите на факултети и ръководителите на звена.
Заповедта да се публикува на интернет страницата на ЮЗУ „Неофит Рилски“ и
да се доведе до знанието на отговорните длъжностни лица и на всички заинтересовани
за сведение и за изпълнение.
РЕКТОР /п/
Проф. д-р Борислав Юруков

