
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ -СОФИЯ 
 

РЕКТОРАТ 
 

 
ЗАПОВЕД №РК 36-852/09.04.2021г. 

 
     Във връзка с чл. 63в от Закона за здравето, Заповед № РД-01-220 от 08.03.2021 г. 

на Министъра на здравеопазването  и на основание чл. 44, ал. 1, т. 2 от Правилник за 
устройството и дейността на Медицински университет-София, 

  

 
НАРЕЖДАМ:  

 

I. Въвеждам временни противоепидемични мерки за превенция на риска от 
разпространение на COVID-19 в структурните звена на Медицински университет-
София, считано от 12.04.2021 год. до 30.04.2021 год. както следва: 

1. Присъственият учебен процес в структурните звена се преустановява до 
30.04.2021 година  

2. Продължава неприсъственото/хибридно обучение в електронна среда. 

3. Допуска се изключение за провеждане на:  

3.1. присъствени практически занятия, обучения и изпити по практика на 
студенти, специализанти и докторанти; 

3.2.   държавни изпити и защити на дипломни работи; 

3.3. семестриални изпити, които включват практическа част и не могат да бъдат 
проведени в електронна среда.   

4. Преустановяват се присъствените групови занятия в езикови центрове, като 
изключение се допуска при провеждане на практически занятия и изпити, които не 
могат да бъдат проведени от разстояние в електронна среда. 

5. Обученията и изпитите да се провеждат при използване на не повече от 30% от 
капацитета на учебната зала, при спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м. 
и носене на защитна маска. Да се извършва проветряване и дезинфекция на 
помещението съгласно планиран график. 

6. Преустановява се провеждането на конгресно - конферентни мероприятия, 
семинари, конкурси, обучения, тимбилдинги, изложения и други обществени 



мероприятия в присъствена форма. Забраната не се отнася за конкурсите и изпитите, 
провеждани по реда на Кодекса на труда, Закона за развитие на академичния състав на 
Р България и други специални закони. Същите да бъдат организирани и да се 
провеждат при строго спазване на изискванията на т.5. 

II. За осигуряване на безопасност и здраве при работа деканите (Ръководители на 
структурни звена) да планират и провеждат организационни мероприятия за 
прилагане на временните противоепидемични мерки, в съответствие с вида и 
характера на дейността им, които да включват: 

1. Редовно проветряване и дезинфекция на работните помещения, съгласно 
Алгоритъм Приложение № 1; 

2. Инструктаж на служителите за правилна хигиена на ръцете, съгласно 
Приложение № 2 и осигуряване на топла течаща вода, сапун и дезинфектант; 

3. Носене на защитна маска за еднократна или за многократна употреба, съгласно 
препоръките в Приложение № 3; 

4. Организация на работния процес в дистанционна форма (работа от 
разстояние/надомна работа), там където е възможно, като допускат присъствена 
работа на най-много 50% от персонала; 

5. Организация и контрол на броя на лицата в обектите и в помещенията, 
предоставящи административни услуги, като не се допуска повече от 1 човек на 8 кв. 
м.   

    III. Деканите(Ръководители на структурни звена) със своя заповед да 
организират изпълнението и контрола по прилагане на въведените временни 
противоепидемични мерки, при строго спазване изискванията на нормативните 
документи, като изпратят в  Ректората на МУ-София: 

1. До 15.04.2021 година: 

1.1. Копие от своята заповед на вниманието на експерт СУКПБ. 

1.2. Доклад за планираните организационни мерки и мероприятия за 
осигуряване провеждането на обучението в изпълнение на точка I, т.2, 3, 4 и 5 за 
периода на въведените с тази заповед временни противоепидемични мерки на 
вниманието на Зам. ректор по учебната дейност проф. д-р Каролина Любомирова, дм. 

2. До 5- то число на всеки следващ месец:  

2.1. Отчет на резултатите от проведения в изпълнение на точка I, т.2, 3, 4 и 5 
учебен процес за периода на въведените с  временни противоепидемични мерки на 
вниманието на Зам. ректор по учебната дейност проф. д-р Каролина Любомирова, дм. 

2.2. Отчет за планираните и проведени противоепидемични мерки и 
организационни мероприятия за осигуряване на безопасност и здраве при работа за 
превенция на риска от разпространение на COVID-19 на вниманието на експерт 
СУКПБ.  

    V. Заповед № РК36-817/05.04.2021 год. се отменя. 

     

 



 Настоящата заповед влиза в сила от 12.04. 2021 год. 

   Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на експерт СУКПБ в 
Ректорат, МУ - София. 

 
 АКАД. Л. ТРАЙКОВ, ДМН 

 
РЕКТОР НА МУ-СОФИЯ 

  

 


