
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ -СОФИЯ 
 

РЕКТОРАТ 

 

 

 

ЗАПОВЕД № РК36-612/12.03.2021 год. 

 

 

 Във връзка с чл. 63в от Закона за здравето, Заповед № РД-01-112 от 11.03.2021 г. на 

Директора на СРЗИ  и на основание чл. 44, ал. 1, т. 2 от Правилник за устройството и 

дейността на Медицински университет-София,  

НАРЕЖДАМ:  

   I. Да продължи прилагането на временните противоепидемични мерки за 

превенция на риска от разпространение на COVID-19 на територията на Медицински 

университет-София, въведени със заповед на Ректора на МУ-София РК36-191 от 

27.01.2021 г.  

  II. Изменям и допълвам заповед РК36-191 от 27.01.2021 г., както следва: 

1. Изменям и допълвам  точка I.: Въвеждам временни  противоепидемични 

мерки за превенция на риска от разпространение на COVID-19 в структурните звена на 

Медицински университет-София на територията на Столична община за времето от 

12.03.2021 год. до 26.03.2021 год. 

2. Преустановява се присъствения учебен процес в структурните звена на МУ-

София на територията на СО. Да продължи неприсъственото/хибридно обучение в 

електронна среда в Медицински университет-София.  

3. Изключения се допускат за провеждане на: 

   1. Практическите упражнения по клинични дисциплини, учебна 

практика(клиничен стаж), преддипломен стаж и държавните изпити на студентите по 



регулирани медицински професии от професионални направления „Медицина“, 

„Дентална медицина“ и „Здравни грижи“, както и държавните изпити за придобиване 

на специалност в системата на здравеопазването, при стриктно спазване на мерките. 

   2. За изпити, които включват практическа част и не могат да бъдат 

проведени в електронна среда,  да се използва не повече от 30% от капацитета на 

учебната зала и да са с продължителност не повече от 2(два) часа при спазване на 

физическа дистанция от най-малко 1,5 м., носене на защитни маски за лице, хигиена 

на ръцете, редовно проветряване на всеки час и дезинфекция. 

   III. Деканите на факултети /Ръководителите на структурни звена/  на МУ-София 

на територията на Столична община да планират организационни мероприятия и 

предприемат действия за задължително прилагане, спазване и контрол на въведените 

противоепидемични и временни противоепидемични мерки за превенция на риска от 

разпространение на COVID-19. 

Настоящата заповед влиза в сила от 12.03. 2021 г. 

Структурните звена до 18.03.2021 год. да изпратят копия от своите заповеди в 

Ректората на МУ- София на вниманието на експерт СУКПБ инж. М. Дашинов. 

Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на експерт СУКПБ в МУ - 

София. 

  

АКАД. Л. ТРАЙКОВ, ДМН 

 

РЕКТОР НА МУ-СОФИЯ 

 

 

 

 

 

 


