
П  Р  О  Т  О  К  О  Л  

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА РЕКТОРСКО-ДЕКАНСКИ СЪВЕТ  

09.11.2020 г. 

 

Днес, 09.11.2020 г. от 13.00 ч. се проведе онлайн заседание на 

Ректорско-Декански съвет на МУ – София при следния дневен ред: 

 1. Да се актуализира решение в т.6 от Ректорско-Декански съвет от 

17.03.2020 г., относно зачитане на положен доброволческия труд от 

студенти от МУ – София в COVID-отделения  

 2. Да се уточни формата на обучение в МУ – София от 13.11.2020 г. 

до 30.11.2020 г. в условия на COVID-пандемия. 

 3. Да се уточни начинът на провеждане на изпитите  

 На  срещата  присъстваха: Акад. Л. Трайков - Ректор на МУ – София, 

доц. Д. Буланов – Декан  на  МФ,   проф. Б. 

Йорданов   -   Декан    на    ФДМ,   проф. Н .Данчев  -  Декан на ФФ,  проф. 

М. Александрова    -    Декан на ФОЗ,      проф. З. Савова  -  Директор на МК 

– София, доц. П. Добрилова -  Директор на Филиал – Враца,   проф. Ц. 

Танкова  –  Зам. ректор  по  МИПФ,  проф. В. Петкова  Зам. ректор по наука 

и акредитация, проф. К. Любомирова – Зам. ректор по учебната дейност, 

доц. Е. Деливерска-Александрова – Зам. ректор по СДО и УБК, Р. Щербаков 

– Ръководител отдел „ФЧР“, т. и главен счетоводител, В. Кирков – 

Председател на Студентски съвет, проф. Кр. Маркова – икономист, 

финанси. 

 По т.1 от дневния ред бяха изслушани предложения и доводи на 

Деканите на МФ, ФОЗ, ФДМ и ФФ и останалите  участници в срещата. След 

обсъждане на направените предложения, всички се обединиха около 

следното  предложение: 

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ 

 

Студентите от III, IV, V и VI курс да бъдат финансово стимулирани при 

положен доброволчески труд в COVID-отделения на 

университетските  болници минимум 60 часа месечно извън времето на 

учебните занятия – като нощни смени или в почивните дни. За тази цел да 

се представя официален документ от съответната университетска болница, 

подписан от Изпълнителния директор, за периода на положения 

доброволчески труд.  

 

На стажант-лекарите, които полагат доброволчески труд в COVID-

отделения на университетските болници в рамките на преддипломния стаж, 



да се признават за учебна заетост максимално 107 календарни дни от 

следните стажове: 

 

Вътрешни болести - 30 календарни дни 

Хигиена, епидемиология, инфекциозни болести и социална медицина - 35 

календарни дни 

Спешна медицина - 20 календарни дни 

Обща медицина - 15 календарни дни  

Хирургия - 7 календарни дни 

  

За признаване на преддипломния стаж да се представя официален документ 

от съответната университетска болница, подписан от Изпълнителния 

директор, за периода на проведения доброволчески труд.  

ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА 

 

Студентите от III, IV, V и VI курс да бъдат финансово стимулирани при 

положен доброволчески труд в COVID-отделения на 

университетските  болници минимум 60 часа месечно извън времето на 

учебните занятия – като нощни смени или в почивните дни. За тази цел да 

се представя официален документ от съответната университетска болница, 

подписан от Изпълнителния директор, за периода на положения 

доброволчески труд.  

ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ – специалност „медицинска 

сестра“, „лекарски асистент“, „акушерка“, „кинезитерапия“ 

ФИЛИАЛ „ПРОФ. Д-Р ИВАН МИТЕВ“ – ВРАЦА – специалност 

„медицинска сестра“, „лекарски асистент“, „акушерка“ 

 

Студентите от II и III курс ще бъдат финансово стимулирани при положен 

доброволчески труд в COVID-отделения минимум 60 часа месечно извън 

времето на учебните занятия - като нощни смени или в почивните дни. За 

тази цел да се представя официален документ от съответното лечебно 

заведение за болнична помощ, подписан от Изпълнителния директор, за 

периода на положения доброволчески труд. 

На студентите  IV курс  да се признава преддипломен стаж при положен 

доброволчески труд в COVID-отделения на лечебните заведения за 

болнична помощ в рамките на определеното време, което да се отчита в 

Дневник на стажанта. 

 

МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ „ЙОРДАНКА ФИЛАРЕТОВА“ 

 

Студентите от I, II и III курс да бъдат финансово стимулирани при положен 

доброволчески труд в COVID-отделения минимум 60 часа месечно извън 

времето на учебните занятия - като нощни смени или в почивните дни. За 



тази цел да се представя официален документ от съответното лечебно 

заведение за болнична помощ, подписан от Изпълнителния директор, за 

периода на положения доброволчески труд.  

Сумите за размера на допълнителни стипендии на доброволците да се 

определят след изготвяне на съвместен разчет от Председателя на 

Студентски съвет и Ръководител отдел „ФЧР“, т. и главен счетоводител за 

възможностите по бюджета на Студентски съвет. 

 По т.2 от дневния ред се взе решение дистанционната форма на 

обучение в МУ – София да продължи от 13.11.2020 г. до 30.11.2020 г. и при 

възможност присъствено обучение за практически упражнения на групов 

принцип при желание от страна на студентите.    

 По т.3 от дневния ред се взе решение изпитите да продължат 

присъствено в писмена форма, при спазване на всички противоепидемични 

мерки.  При чуждестранните студенти от страните, които не разрешават 

пътуване във връзка с COVID-пандемията, изпитите се отлагат. 

 

 

        ПРОТОКОЛИРАЛ: 

        /М.Христова/ 

  

 

  

 


