
СОФИЙСКИ  УНИВЕРСИТЕТ   “СВ.  КЛИМЕНТ  ОХРИДСКИ” 

 

Ф И З И Ч Е С К И   Ф А К У Л Т Е Т 

 

 

З А П О В Е Д 
 

     №  82 / 20.10.2021г. 

 
В изпълнение на заповеди РД-01-856/19.10.2021 г. на Министъра на здравеопазването, 

РД-19-327/27.09.2021 г. на Ректора на Софийския Университет, решение на Факултетния 

съвет на Физическия факултет от 28.09.2021 г. и след проведен Декански съвет на 

20.10.2021 г., 

 

  

Н А Р Е Ж Д А М: 

 
1. В периода 21.10 – 22.11.2021 г., всички учебни занятия във Физическия факултет да се 

провеждат в дистанционна форма, като: 

- се спазва седмичното разписание на занятията, валидно към 19.10.2021 г.; 

- лабораторните практикуми се провеждат дистанционно под формата на 

теоретична подготовка и фронтални упражнения, които да позволят по-бързото 

провеждане на упражненията след възстановяване на присъственото обучение; 

- при необходимост от материално-техническа помощ за провеждане на учебните 

занятия, моля да се обръщате към членовете на Деканския съвет. 

 

2. В периода 21.10 – 22.11.2021 г., достъпът до сградите на Физическия факултет да се 

осъществява единствено и само в условията на т.27 от заповед РД-01-856/19.10.2021 г. 

на Министъра на здравеопазването като ръководителите катедри създадат условия за 

присъствие на не повече от 50% от щатния състав. 

 

3. В периода 21.10 – 22.11.2021 г., се отменят всички масови събития, всички форми на 

присъствено обучение на студенти и се забранява достъпът на външни лица до 

сградите на Физическия факултет. Планираните теренни практики и командировки с 

участието на студентите, могат да се провеждат само и единствено в условията на т. 

31 от заповед РД-01-856/19.10.2021 г. на Министъра на здравеопазването. 

 

4. На 22.11.2021 г. се възстановява присъствения учебен процес в условията на т. 31 от 

заповед РД-01-856/19.10.2021 г. на Министъра на здравеопазването. От 22.11.2021 г. 

достъпа до сградите на Физически факултет ще бъде възможен само след представяне 

на „зелен сертификат“. 

 

 

 

Декан: 

20.10.2021 г.                                                     /проф. дфзн Георги Райновски/ 
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