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З  А  П  О  В  Е  Д 

        № 214/09.06.2021г. 

 

 Във връзка с тържественото връчване на дипломите на студентите от 

Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, 

специалност „Право“ и специалност „Международни отношения“, випуск 2020 година,  

 

Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М : 

I. Във връзка с връчване на дипломите на студентите от Юридическия 

факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, специалност 

„Международни отношения“, випуск 2020 година, което ще се проведе на 11 

юни 2021 г. (петък) в Аулата на СУ „Св. Климент Охридски“ от 18 ч., 

утвърждавам следния график за провеждане на церемонията: 

 

1. 16.30 - 17.15 ч. – раздаване на тогите на дипломантите – централно фоайе 

на СУ, пред Аулата; 

2. 17.00 – 17.50 ч. – настаняване на гостите и студентите; 

3. 18.00 ч. – начало на церемонията; 

4.  След приключване на церемонията - връщане на тогите в деканата на 

ЮФ. 

 

II. Във връзка с връчване на дипломите на студентите от Юридическия 

факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, специалност 

„Право“, випуск 2020 година, което ще се проведе на 12 юни 2021 г. 

(събота) в парка на Военна академия „Г. С. Раковски“ (пред комплекс 

„Царски зали“) от 10 ч., утвърждавам следния график за провеждане на 

церемонията: 

1. На 11.06.21 г. - раздаване на тогите по график: 

- от 13 до 14 ч. – на отговорниците на 1 до 8 група; 

- от 14 до 15 ч. – на отговорниците на 9 до 16 група и на отговорника на 

студентите от задочна форма на обучение; 

- от 15 до 16.30 ч. – на студентите, завършили през предходни учебни 

години. 

2. На 12.06.2021 г.: 

2.1. 9.00 – 9.30 ч. – събиране на студентите пред входа на Военна академия към 

бул. Евлоги Георгиев; 
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2.2. 9.30 ч. – поднасяне на венец пред паметника на Васил Левски в парка на 

Академията; 

2.3. 9-40 – 9.55 – заемане на местата от студентите; 

2.4. 10.00 – начало на церемонията; 

2.5. 13.30 - 15 ч. - връщане на тогите - пред аулата на СУ от отговорниците на 

групи и индивидуално от студентите, завършили през предходни години.  

 


