
 

  

 

  

З А П О В Е Д 

 

На основание чл. 55, ал. 2, т. 3 от Правилника за устройството и дейността на 

Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и във връзка със Заповед № РД-01-

355/18.05.2021 г. на министъра на здравеопазването, 

 

Н А Р Е Ж Д А М: 

 

1. Възстановява се провеждането на занятията в Юридическия факултет (ЮФ) на 

Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (СУ) за студентите от специалност 

„Право“, редовно обучение, 1 и 2 курс и за студентите от специалност „Международни 

отношения“, редовно обучение по определения с решение на ФС на ЮФ от 15 септември 

2020 г. ред, както следва: 

a. Лекциите по задължителните дисциплини се провеждат присъствено с 

осигуряване на едновременно онлайн излъчване. 

b. Лекциите по избираемите и факултативните дисциплини се провеждат 

неприсъствено. 

c. Семинарните занятия по всички дисциплини се провеждат неприсъствено. 

Преподавателите, провеждащи семинарни занятия, могат да организират 

присъствени консултации след предварителна заявка за аудитория до 

деканското ръководство. 
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d. Отклонения от горните правила се допускат при обосновано искане от страна 

на съответния преподавател и след съгласие на ръководителя на катедрата и 

разрешение на декана. 

 

2. Запазва се досегашният ред за провеждане на занятията за студентите от 

специалност „Право“, редовно обучение, 3, 4 и 5 курс, както следва: 

a. Лекциите и семинарните занятия по всички дисциплини се провеждат 

неприсъствено. 

b. Лекциите могат да се провеждат присъствено при обосновано искане от 

страна на съответния преподавател, при осигурено едновременно онлайн 

излъчване и след съгласие на ръководителя на катедрата и разрешение на 

декана. 

c. Семинарните занятия по всички дисциплини се провеждат неприсъствено. 

Преподавателите, провеждащи семинарни занятия, могат да организират 

присъствени консултации след предварителна заявка за аудитория до 

деканското ръководство. 

 

3. Всички занятия се провеждат според утвърдените разписания. 

 

4. Присъствените занятия се провеждат при спазване на утвърдените 

противоепидемични мерки. 

 

5. Възлагам контрола върху спазването на настоящата заповед на заместник 

деканите по учебната дейност и по дигитализацията и виртуалната среда и на 

ръководителите на катедри. 

 

 

 

ПРОФ. Д-Р ДАНИЕЛ ВЪЛЧЕВ 

ДЕКАН НА ЮРИДИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ 

 


