
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ -СОФИЯ 
 

РЕКТОРАТ 

 

ЗАПОВЕД № РК36-4389 / 27.11.2020 

Във връзка с чл. 63в от Закона за здравето, Заповед № РД-01-677 от 

11.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването за въвеждане на 

временни противоепидемични мерки на територията на РБългария,  

Заповед № РК36-4380 от 26.11.2020 г. на Ректора на Медицински 

университет-София и на основание чл. 44, ал. 1, т. 2 от Правилник за 

устройството и дейността на Медицински университет-София,  

 

НАРЕЖДАМ:  

 

   I. От 27 ноември 2020 г. до 21 декември 2020 год. на територията на 

Медицински университет-София да се прилагат въведените временни 

противоепидемичните мерки за превенция на риска от разпространение 

на COVID-19, разпоредени в заповед № РК36-4380/26.11.2020 год. на 

Ректора на МУ-София, като т.I се допълва: 

   1. Продължава неприсъственото дистанционно обучение в електронна 

среда в Медицински университет-София. Деканите на факултети да 

създадат необходимите условия за създаване на организация за 

провеждане на практическите занятия в он-лайн режим. 

      2. Преустановява се провеждането на конгресно-конферентни 

мероприятия, семинари, конкурси, обучения, тимбилдинги, изложения и 

други мероприятия в присъствена форма.  

   II. Деканите на факултети да планират организационни мероприятия и 

създадат подходящи условия за провеждане на държавните изпити за 

придобиване на специалност в системата на здравеопазването при 

стриктно спазване на въведените временни противоепидемичните мерки 



разпоредени в заповеди № РК36-4380/26.11.2020 год. на Ректора на МУ-

София. 

В мероприятията да бъдат включени мерки съгласно Наредба 

№3/2013 год.за утвърждаването на медицински стандарт по превенция и 

контрол на вътрешноболничните инфекции. 

III. Ръководителите на структурни звена, които предоставят услуги, 

освен мерките по т. I да осигурят контрол и спазване на физическа 

дистанция на посетителите в съответния обект, като недопускат по-

малко от 1.5 метра разстояние между лицата и повече от един човек на 

площ от 3 кв. метра. 

IV. Ръководителите на структурни звена да предприемат действия, 

насочени към задължително прилагане и контрол по спазване на 

въведените с настоящата заповед и заповед № РК36-4380/26.11.2020год. 

на Ректора на МУ-София временни противоепидемичните мерки за 

превенция на риска от разпространение на COVID-19. 

Настоящата заповед влиза в сила от 30.11.2020 г. 

Структурните звена до 04.12.2020 год. да изпратят копия от своите 

заповеди в Ректората на МУ-София на вниманието на експерт СУКПБ 

инж. М. Дашинов. 

До 06.01.2021 г. да се изготвят отчети за изпълнението на 

противоепидемичните мерки през съответния период. 

Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на експерт 

СУКПБ в МУ - София, Ректорат. 

  

АКАД. Л. ТРАЙКОВ, ДМН 

 

РЕКТОР НА МУ-СОФИЯ 

 

 


