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На основание Заповед № РД-01-973/ 26.11.2021 г. и Заповед № РД-01-968/26.11.2021 
г. на Министъра на здравеопазването за въвеждане на временни противоепидемични мерки 
на територията на Република България,

НАРЕЖДАМ:

1. Считано от 01.12.2021 г. до 31.03.2022г. се преустановява присъствения учебен 
процес в НСА „Васил Левски“ за всички студенти в ОКС „бакалавър“, ОКС „магистър“, 
ОНС „доктор“ и обучаемите в Център СДК.

2. Обучението на студентите по всички учебни дисциплини включително, 
предоставяне на учебни материали, поставяне на курсови и индивидуални задачи към 
студентите, да се провежда в платформата за дистанционно и електронно обучение 
virtual.nsa.bg.

Теоретичните семинарни и лекционните занимания да се провеждат в реално време в 
достъпните платформи за онлайн видео конферентна връзка -  Zoom, Google meet, 
Bigbluebutton и др., по възможност в часовия график от учебното разписание на студентите.

3. Семестриалните изпити да се провеждат в електронна среда по допълнително 
обявен график. Държавните изпити за ОКС „магистър“ ще се провеждат по допълнително 
обявен график.

4. Преустановява се провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, 
симпозиуми и др. в НСА „Васил Левски“.

5. Преустановява се провеждането на колективни спортове на закрито, с изключение 
на тренировки и състезания за картотекирани състезатели към лицензирани спортни 
федерации.

6. Провеждането на спортни състезания се допуска без публика.
7. Преустановяват се посещенията на фитнес центровете, спортните зали, плувният 

басейн и СПА центровете в НСА „Васил Левски“ от граждани.
Изключение по т. 4, т. 6 и т. 7 се допуска при следните условия:
а) 100% от преподавателите, треньорите и служителите в обекта, в който се провежда 

съответното състезание/мероприятие са ваксинирани или преболедували COVID-19 или 
разполагат с резултат от изследване, удостоверено с валидни документи за ваксинация, 
преболедуване или изследване.

http://www.nsa.bg


б) ръководителят на обекта/организаторът на мероприятието е взел решение и е 
създал необходимата организация за допускане в обекта, съответно на мероприятието само 

на лица, които:
1. са ваксинирани или преболедували COVID-19, удостоверено с валидни документи 

за ваксинация или за преболедуване или
2. представят отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в 

обектаУмероприятието изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19 
или бърз антигенен тест (до 48 часа преди влизане в обекта/мероприятието), удостоверено 
чрез валиден документ или удостоверение за наличие на антитела срещу SARS-CoV-2.

в) условията по т. 1 и т. 2 не се прилагат по отношение на лица до 18 годишна

възраст.
8. В студентските общежития на НС А „Васил Левски“ се забраняват груповите 

събирания между студентите и достъпът на външни посетители.
9. Работният процес на служителите да се организира при възможност в дистанционна 

форма, като се допуска присъствена работа най-много на 50% от персонала. Деканите, 
Директор „ДЕОИТ“, ръководители на катедри, служби, центрове и отдели да изготвят 
графици за работа, които да се представят в служба „Човешки ресурси .

10. В хранителните блокове на НС А „Васил Левски се допуска приготвянето на храна 
за студенти, преподаватели и служители при спазване на Заповед № РД-01-973/ 26.11.2021 г. 
и Заповед № РД-01-968/26.11.2021 г. на Министъра на здравеопазването. Работниците от 
служба „Студентски стол“, които не са ваксинирани или преболедували COVID-19 или не 
разполагат с резултат от изследване, удостоверено с валидни документи за ваксинация, 
преболедуване или изследване да бъдат тествани с бърз антигенен тест за COVID-19 на

всеки 48 часа.
11. В закритите помещения на НСА „Васил Левски“ е задължително поставянето на 

защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба. Изключение от 
задължението за носене на защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба 
се допуска за практикуващите спортни състезания или занимания.

12. В транспортните средства на НСА „Васил Левски“ е задължително поставянето на
защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба.

13. Дейностите, които не се преустановени или забранени с тази заповед, се 
провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед 
№ РД-01-973/ 26.11.2021 г. и Заповед № РД-01-968/26.11.2021 г. на Министъра на 
здравеопазването.

14. Всички лица, когато се намират на открито на територията на НСА „Васил 
Левски“ са длъжни при невъзможност за спазване на физическа дистанция от 1,5 метра, да 
имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба, с 
изключение на практикуващите тренировъчно-състезателна дейност.

15. Заповед № ЗП-1416/04.11.2021г., на Ректора на НСА „Васил Левски“ се отменя.
16. Валидните документи за ваксинация или за преболедуване, отрицателен резултат от

проведено изследване и удостоверение за наличие на антитела срещу SARS-CoV-2, както и 
сроковете за които могат да се ползват са описани в Заповед № РД-01-973/ 26.11.2021
г. на Министъра на здравеопазването.



Контрола по изпълнението на настоящата заповед възлагам на помощник-ректора, 
зам.-ректорите, деканите на факултети, директор ДЕОИТ, директор АСД и завеждащ 
Медицинската служба към НС А „Васил Левски“.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на зам.-ректорите, помощник- ректора, 
деканите на факултети, директор ДЕОИТ, директор АСД, Център „СДК“, Кариерен център“, 
ръководител служба „Студентски общежития“, управител на служба „Студентски стол“, 
мениджърите на бази и ръководителите на катедри, служби, отдели, центрове и помощни 
звена, както и до знанието на председателя на Студентския съвет за сведение и изпълнение. 
Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на НСА „Васил Левски“.


