
Във връзка с удължаване на извънредната епидемична обстановка в страната от 01.09.2021 г. до 30.11.2021 

г. и с цел ограничаване на разпространението на COVID-19 от 27.09.2021 г. в Техническия университет - 

София се предприемат следните мерки: 

Академичната учебна година в ТУ-София се открива на 27.09.2021 г. по факултети. Всеки факултет 

организира церемония в съответствие с противоепидемичните мерки, предписани от здравните 

органи. 

В град Сливен официалното откриване ще бъде на 27.09.2021 г. от 9,30 ч. Присъствието на всички 

студенти от ПЪРВИ курс е задължително. 

Учебните занятия се провеждат в хибридна форма като: 
- Лекциите се провеждат в електронна среда. Допуска се присъствено провеждане на място в учебните 
помещения по преценка на ръководителя на основното звено и при условие, че броят на присъстващите и 
капацитетът на помещението са съобразени с наложените от здравните органи ограничения. 

- Лабораторни, семинарни упражнения и други практически занятия се провеждат присъствено, в учебните 
помещения. 
- Изпити и дипломни защити и се провеждат присъствено при спазване на действащите противоепидемични 
мерки. 
- В края на зимния семестър се предоставя възможност за отработване на пропуснатите часове за студенти, 
които по обективни причини не могат да присъстват на учебните занятия (карантинирани, чужденци). 
 
В тази връзка, до 24.09.2021 г. ще се разработи нов разпис на учебните занятия за месец октомври 2021 

г. Директорите на ТУЕС (гр. София) и НПГ по КТС (гр. Правец) организират учебния процес, съобразно 

заповедите на министъра на образованието и науката относими за средното образование. Служителите 

осъществяват административната дейност присъствено, на работните си места. Отдалечена форма на 

работа се прилага за карантинирани лица и по изключение, при обоснована необходимост, след писмено 

съгласуване с ресорния зам.-ректор. Организират се целодневни графици за дезинфекция на залите и 

помещенията в учебните блокове. Достъпът до студентските общежития се осъществява при спазване на 

всички противоепидемични мерки, като се създава съответна организация и се осъществява контрол по 

прилагането им. Студентските столове предлагат само храна за вкъщи. Допуска се и сервиране на открито, 

при спазване на отстояние между местата. При ползване на университетските спортни съоръжения и 

плувен басейн се прилагат ограничения по т. 12 и т. 13 от Заповед №РД-01-748/02.09.2021 г. на МЗ. Изготвя 

се график за ползването им. При провеждане на спортни учебни занятия могат да се прилагат и 

алтернативни форми на спортна дейност на открито. В УСОБ-Семково и УСОБ-Созопол се предприемат 

всички необходими и приложими за обектите им мерки, съобразно заповедите на министъра на 

здравеопазването. Спазването на въведените противоепидемични мерки по Заповед № РД-01-

743/31.08.2021 г. на МЗ се прилагат за всички дейности, които се осъществяват в структурите на 

университета.  

 


