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ЗАПОВЕД
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„ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ”
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№ РД – 03 - 30

СЪДЪРЖАНИЕ:

гр. Долна Митрополия

Относно промяна на формата на обучение със
студенти от Висше военновъздушно училище „Георги
Бенковски”.

На основание чл. 55, ал. 4 от Закона за отбраната и въоръжените сили
на

Република

България,

в

съответствие

със

заповед

№ РД-01-973/26.11.2021 г. на министъра на здравеопазването на Република
България и във връзка със заповед № РД-103-6/29.10.2021 г. на министъра на
отбраната на Република България, относно въвеждане на временни
противоепидемични мерки в Министерството на отбраната и структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, чл. 24,
ал. 1 и ал. 2 от Правилника за устройството и дейността на ВВВУ „Георги
Бенковски“ и с цел оптимизиране качеството на обучение със студенти от
Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“,
З А П О В Я Д В А М:
1. Семестриалните

занятия

със

студентите

от

Висше

военновъздушно училище „Георги Бенковски“ да преминат в електронна
среда на обучение - онлайн, съгласно обявените разписания считано от
06.01.2022 г.
2. Семестриалните изпити със студенти по специалности и класни
отделения да се проведат в съответствие с изискванията от заповед на
министъра

на

здравеопазването

на

Република

България

№ РД-011/2

973/26.11.2021 г. при спазване на всички противоепидемични мерки за
недопускане разпространението на коронавирус COVID-19, обявени от
здравните органи, както следва:
2.1. Присъствено

за

студенти,

които

са

ваксинирани

или

преболедували COVID-19 или разполагат с резултат от изследване,
удостоверено с валидни документи за ваксинация, преболедуване или
изследване, съгласно обявените графици за семестриални изпити за времето
от 8,00 часа до 13,00 часа.
2.2. В електронна среда – онлайн, за студенти, които не са
ваксинирани или не са преболедували COVID-19 или не разполагат с
резултат от изследване, удостоверено с валидни документи за ваксинация,
преболедуване или изследване. съгласно обявените графици за семестриални
изпити за времето от 14,00 часа до 16,00 часа.
Изпълнението на заповедта възлагам на заместник-началника по
учебната и научната част на ВВВУ „Георги Бенковски“.
Контрол по изпълнението на заповедта ще осъществя лично.
Отменям моя заповед № РД-03-791/17.12.2021 г.
Заповедта да се публикува на интернет страницата на училището при
спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни и Закона за
защита на класифицираната информация и да се доведе до знанието на
определените длъжностни лица.
НАЧАЛНИК НА ВИСШЕ ВОЕННОВЪЗДУШНО УЧИЛИЩЕ
„ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ”
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