
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ 

„СВ. КЛИМЕНТ ОХРИдСКИ" 

ЗАПОВЕД 

SOFIA UNIVERSITY 

ST. KLIMENT OHRIDSKI 

No . Р~ L9.~2J../. .......... .. от ...... i !· .. о.в~.~~~о .................. . 
На основание чл. 120б от Кодекса на труда, чл. 32, ал. 1, т. 1 от Закона за 

висшето образование и чл. 29, ал. 2, т. 5 и 10 от ПУДСУ, във връзка с РМС № 
26.08.2020 г. за удължаване до 30 септември 2020 г. на срока на обявената с РМС 
№ 325 от 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с РМС № 
378 12.06.2020 г., РМС № 418 ОТ 25.06.2020 г., РМС № 482 от 15.07.2020 г. и 
РМС № 525 от 30.07.2020 г., съгласно заповеди на Ректора № РД-19-124 от 

08.03.2020 г., № РД-19-139 от 13.03.2020 г., № РД-19-140 от 18.03.2020 г., № РД-
19-143 от 23.03.2020 г., № РД-19-172 от 07.05.2020 г., № РД-19-179 от 21.05.2020 
г., № РД-19-214 от 12.06.2020 г. и № РД-19-258 от 26.06.2020 г. и с цел 

ограничаване на опасността от разпространение на COVID-19 

НАРЕЖДАМ: 

Удължавам до 30 септември 2020 г. срока на действие на заповеди на 
Ректора № РД-19-124 от 08.03.2020 г„ № РД-19-139 от 13.03.2020 г., № РД-19-
140 от 18.03.2020 г., № РД-19-143 ОТ 23.03.2020 г., № РД-19-172 от 07.05.2020 
г., № РД-19-179 от 21.05.2020 г., № РД-19-214 от 12.06.2020 г. и № РД-19-258 
ОТ 26.06.2020 Г. 

Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на зам.-ректорите, на 

главния мениджър, на деканите на факултети, на директорите на департаменти, 

на ръководителите на основни и обслужващи звена и на началниците на отдели и 

сектори. 

Препис от настоящата заповед да се връчи на зам.-ректорите, на главния 

мениджър, на деканите на факултети, на директорите на департаменти и 

институти, на ръководителите на обслужващи звена и на началниците на отдели 

и сектори за сведение и изпълнение. 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички членове на 

академичния и непреподавателския състав, на студентите, докторантите и 

специализантите чрез публикуване на интернет страницата на Университета 

и/или изпращане по електронната поща. 

ПРОФ.ДФН АНАСТАС ГЕРДЖИКОВ 

РЕКТОР 

--1--t-\-.I.. България, София 1504, бул. Цар Освободител 15 
тел.: +359 2 9308 200; факс: +359 2 9460 255 
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