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МЕТОДИКА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ СТИМУЛИ
НА ДОБРОВОЛЦИ
1. Правоимащи лица:

Студентите от III, IV, V и VI курс на Медицински факултет или
Факултет по дентална медицина, студентите от II и III курс на
Факултет по обществено здраве, специалност „медицинска сестра“,
„лекарски асистент“, „акушерка“, „кинезитерапия“ и съответно
филиал „проф. д-р Иван Митев“ – гр. Враца, специалност
„медицинска сестра“, „лекарски асистент“, „акушерка“, студентите
от I, II и III курс на Медицински колеж „Йорданка Филаретова”
ще бъдат финансово стимулирани при положен доброволчески
труд в COVID-отделения на лечебни заведения минимум 60 часа
месечно извън времето на учебните занятия.
По отношение на студенти І или ІІ курс към Медицински факултет
(съответно другите включени в методиката факултети) се допуска
прилагане на изключения предвид уважителни причини. (текст
допълнен в съответствие с решение по т.12 от Протокол №5 от
заседание на Академичен съвет на 11.01.2021 г.)

2. Размер на финансовия стимул:

Размерът на финансовия стимул е 520 лв. месечно при положени
минимум 60 часа месечно доброволчески труд за месец ноември и
за месец декември на 2020 г. За месец януари размерът на
финансовия стимул е 260 лв. месечно при положени минимум 60
часа месечно доброволчески труд, а съответно за месец февруари и
следващите е 130 лв. месечно (текст допълнен в съответствие с
решение от заседание на Академичен съвет на 28.01.2021 г.)

3. Други характеристики:

При положени под 60 часа не се извършва финансово стимулиране,
при положени над 60 часа месечно доброволчески труд сумата на
финансовите стимули не се променя.
По настоящата процедура за финансови стимули доброволческия
труд трябва да е положен в периода след 01.11.2020 г.
4. Периодичност на плащанията:
Изплащането се извършва през м. януари 2021 г. за положилите
доброволчески труд през ноември 2020 г. и съответно декември
2020 г., съответно през март 2021 г. за положилите доброволчески
труд през януари 2021 г. и февруари 2021 г.
5. Необходими документи:
Положилите доброволчески труд следва да са попълнили онлайн
формуляра за доброволци на интернет страницата на Медицински
университет – София след като са постигнали договорка за
доброволчество с конкретно лечебно заведение. Формулярът служи
за регистрация с цел заверяване на стаж или финансова
компенсация от МУ-София.
Положилите доброволчески труд попълват ЗАЯВЛЕНИЕ –
свободен текст с посочени данни за банкова сметка, което подават
онлайн към съответните факултети/звена.
Положилите доброволчески труд към заявлението прилагат
СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА или друг официален документ от
съответното лечебно заведение, подписан от Изпълнителния
директор/Управителя.
Същата трябва да съдържа информация за изработените часове от
лицата поотделно за всеки месец, който се отчита.

