
АКАДЕМИЯ ЗА МУЗИКАЛНО, ТАНЦОВО И ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО „ПРОФ.
АСЕН ДИАМАНДИЕВ“ – ПЛОВДИВ

ЗАПОВЕД № РД- 16 – 646 /16.10.2020 г.

На основание чл. 20, ал. 1, т.10 от Правилника за устройството и дейността

на АМТИИ-Пловдив и  чл. 32, ал.1, т.14 от Закона за висшето образование във

връзка с т. 2 от Заповед №  РД -01-603 /13.10.2020 г. и Заповед № РД -01-548 от

30.09.2020  г.  на   Министъра  на  здравеопазването  с  цел  опазване  здравето  на

студентите,  докторантите,  преподавателите,  щатния  и  извънщатен  персонал   и

външни  лица  -  посетители   на  Академията   и  за  предотвратяване  на

разпространението на заразата от коронавирус COVID-19

Р А З П О Р Е Ж Д А М :

1.Влизането,  предвижването  и  престоят  на  закрито  в  Академията   да  се

извършва   ЗАДЪЛЖИТЕЛНО  със  защитна  маска  за  лице  за  еднократна  или

многократна употреба, шлем или друго средство, покриващо носа и устата, в т.ч.

кърпа, шал или др. и при спазване на физическа дистанция от 1.5 м.

На  откритите  площи  на  Академията  носенето  на  защитни  средства  е

препоръчително. 

2. Лица без защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба,

шлем или друго средство, покриващо носа и устата, в т.ч. кърпа, шал или др. да не

се допускат на закрито Академията. 



3.  При  присъствено  провеждане  на  учебна  дейност  на  закрито  на

територията  на  Академията  студентите,  докторантите  и   преподавателите

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО  да  ползват  защитна  маска  за  лице  за  еднократна  или

многократна употреба, шлем или друго средство, покриващо носа и устата, в т.ч.

кърпа, шал или др. при спазване на физическа дистанция от 1.5 м.

4.  Използването  на  предпазни  средства  от  студентите  на  закрито   не  е

задължително единствено  при провеждане на:

- индивидуални часове по пеене;

- индивидуални часове по духов музикален инструмент;

-  практически  занимания  на  до  10  студенти  от  катедра  „Хореография“  на

територията на Хореографски зали „Проф. Кирил Дженев“.

5.   За  неспазването  на  т.  3  от  настоящата  заповед  отговорност  носят

съответните преподаватели. 

6.  Контролът  за  спазване  на  настоящата  заповед  възлагам  на

ръководителите  –  катедри,  на  деканите,  на  Заместник  –  ректора  по  учебната

дейност и  на председателя на Студентския съвет.  

Настоящата заповед да се оповести чрез публикуването й в интернет сайта

на Академията, постави на входовете  на сградите на Академията и на таблата за

съобщения.

         На лицата, визирани в т. 6, заповедта да се връчи срещу подпис за сведение и

изпълнение.   

Ректор:/заличено съгласно ЗЗЛД/
/проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак/


