
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ -СОФИЯ 

 

РЕКТОРАТ 

 

ЗАПОВЕД № PK36-3100/01.12.2021г. 

На основание чл.32, ал.1, т.1 от ЗВО, заповед № РД-01-973/26.11.2021 г. на 
Министъра на здравеопазванетои на основание чл. 44, ал. 1, т. 2 от 
Правилник за устройството и дейността на Медицинскиуниверситет-
София, 

 
 
 

 
НАРЕЖДАМ:  

 
 I. Въвеждам временни противоепидемични мерки за превенция на 

риска от разпространение на COVID-19 в структурните звена на Медицински 
университет-София от 01.12.2021 г. до 31.03.2022 г. както следва:  
 

1. Провеждането на присъствен учебен процес може да се осъществява 
при следните условия: 
 1.1. 100% от персонала в съответния обект/лицата, заети с 
мероприятието са ваксинирани или преболедували COVID-19 или 
разполагат с резултат от изследване, удостоверено с валидни документи за 
ваксинация, преболедуване или изследване  в съответствие с т.1.2, буква 
аа), буква  бб) и буква вв) и 

 1.2. ръководителят на обекта/организаторът на мероприятието е 
взел решение и е създал необходимата организация за допускане в обекта, 
съответно на мероприятието само на лица, които: 



 аа) са ваксинирани или преболедували COVID-19, удостоверено с 
валидни документи за ваксинация или за преболедуване или 

 бб) представят отрицателен резултат от проведено до 72 часа 
преди влизане в обекта/мероприятието изследване по метода на 
полимеразно верижна реакция за COVID-19 или бърз антигенен тест (до 72 
часа преди влизане в обекта/мероприятието), удостоверено чрез валиден 
документ или удостоверение. 

 вв) представятвалиден документили удостоверение за наличие на 
антитела срещу SARS-CoV-2, доказващ преболедуване.  

 

 в) условията по букви „аа“ и „бб“ не се прилагат по отношение на 
лица до 18 годишна възраст. 

 По смисъла на тази заповед: 

 1. Валиден документ за ваксинация е: 

 а) Цифров COVID сертификат на ЕС за незавършен ваксинационен 
курс с двудозова ваксина съгласно Приложение № 3 към т. 1, буква „в“ от 
Заповед № РД-01-389 от 31.05.2021 г. на министъра на здравеопазването. 
За целите на тази заповед сертификатът може да се използва от 15-тия до 
30-тия ден от датата на поставяне на първата доза ваксина; 

 б) Цифров COVID сертификат на ЕС за завършен ваксинационен 
курс при еднодозови и при двудозови ваксини съгласно Приложение № 3 
към т. 1, букви „а“ и „б“ от Заповед № РД-01-389 от 31.05.2021 г. на 
министъра на здравеопазването. За целите на тази заповед сертификатът 
може да се използва от датата на поставяне на втората доза за двудозовите 
ваксини и от 15-тия ден от датата на поставяне на еднодозова ваксина; 

 в) Цифров COVID сертификат на ЕС за незавършен и завършен 
ваксинационен курс при еднодозови и при двудозови ваксини, издаден от 
друга държава-членка на ЕС. За целите на тази заповед цифровият COVID 
сертификат на ЕС за ваксинация може да се използва в съответните срокове 
по букви „а“ и „б“; 



 г) Аналогичен на Цифров COVID сертификат на ЕС документ за 
незавършен или за завършен ваксинационен курс - документ, издаден от 
компетентен орган в друга държава, удостоверяващ, че даденото лице е 
получило съответната доза ваксина. Документът трябва да съдържа 
имената на лицето, дата на раждане, дата на която е поставена съответната 
доза ваксина срещу COVID-19, пореден номер на дозата, както и общия 
брой дози при ваксини, които се поставят двукратно, търговско 
наименование на поставената ваксина срещу COVID-19, наименование на 
производителя/притежателя на разрешението за употреба, държавата, в 
която е издаден и наименованието на издаващия компетентен орган. За 
целите на тази заповед аналогичният документ за ваксинация може да се 
използва в съответните срокове по букви „а“ и „б“. 

 2. Валиден документ за преболедуване е: 

 а) Цифров COVID сертификат на ЕС за преболедуване съгласно 
Заповед № РД-01-417 от 4.06.2021 г. на министъра на здравеопазването, с 
валидност от 15-тия до 180-тия ден от датата на първия положителен 
резултат от PCR изследване. По силата и за целите на тази заповед, 
сертификатът може да се използва от 15-тия до 365-тия ден от датата на 
първия положителен резултат от PCR изследване. 

 б) Цифров COVID сертификат на ЕС за преболедуване, издаден в 
друга държава на ЕС, с валидност не по-рано от 11-тия до 180-тия ден от 
датата на първия положителен резултат от PCR изследване. По силата и за 
целите на тази заповед, сертификатът може да се използва до 365-тия ден 
от датата на първия положителен резултат от PCR изследване; 

 в) Удостоверение за преболедуване на COVID-19, доказано чрез 
бърз антигенен тест. Удостоверението се създава в Националната 
информационна система за борба с COVID-19 за лицата, които са 
регистрирани в нея като потвърдени случаи на COVID-19, доказани с бърз 
антигенен тест и е достъпно в електронен формат от преболедувалите от 
интернет страницата на Националната здравна информационна система - 
https://his.bg. Удостоверението е с валидност от 15-тия до 365-тия ден от 
датата на първия положителен резултат от проведен бърз антигенен тест; 



 г) Аналогичен на Цифров COVID сертификат на ЕС за 
преболедуване документ - документ за преболедуване, доказано с PCR 
изследване или с бърз антигенен тест, издаден от компетентен орган в 
друга държава и удостоверяващ, че лицето е преболедувало COVID-19. 
Документът трябва да съдържа имената на лицето, дата на раждане, дата 
на първия положителен резултат от PCR изследване или от бърз антигенен 
тест и положителен резултат (Positive), данни за лечебното заведение, 
извършило изследването (наименование, адрес или други данни за 
контакт) или за органа, издаващ документа и държавата, в която е 
направено изследването. За целите на тази заповед аналогичният 
документ може да се използва от 11-тия до 365-тия ден от датата на първия 
положителен резултат от проведено PCR изследване или бърз антигенен 
тест. 

 3. Валиден документ за изследване е: 

 а) Цифров COVID сертификат на ЕС за изследване съгласно Заповед 
№ РД-01-548 от 30.06.2021 г. на министъра на здравеопазването, валиден 
до 72 часа от проведено изследване с бърз антигенен тест или до 72 часа от 
проведено PCR изследване; 

 б) Цифров COVID сертификат на ЕС за изследване, издаден в друга 
държава на ЕС, валиден до 72 часа от проведено изследване с бърз 
антигенен тест или до 72 часа от проведено PCR изследване; 

 в) Аналогичен на Цифров COVID сертификат на ЕС за изследване 
документ - документ за изследване с PCR или с бърз антигенен тест, 
издаден от компетентен орган в друга държава и удостоверяващ, че 
лицето е с отрицателен резултат от проведеното изследване за COVID-19. 
Документът трябва да съдържа имената на лицето, дата на раждане, вид 
на изследването, изписан на латиница метод (PCR или RAT) и отрицателен 
резултат (Negative), дата и час на вземане на проба за изследване, 
търговско наименование и производител на теста (задължително за 
бързите антигенни тестове), наименование на лабораторията/лечебното 
заведение, извършило изследването. Срокът на валидност на аналогичния 
документ е до 72 часа от проведено изследване с бърз антигенен тест или 
до 72 часа от проведено PCR изследване. 



2. Присъствено ползване на услугите на Централна медицинска 
библиотека (ЦМБ)  може да се осъществява при спазване на условията по т. 
1.1 и т. 1.2. от настоящата заповед. 

 
3. Преустановява се провеждането на конгресно-конферентни 

мероприятия, семинари,симпозиуми,тиймбилдинг, обучения, конкурси, 
изпити и други групови мероприятия с такъв характер, освен при 
осигуряване на условията по т. 1.1 и т. 1.2. от настоящата заповед. 
 

4. Следва да се осигурява 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.  
 

5. Организация на работния процес в структурните звена в 
дистанционна форма  там където е възможно, като се допуска присъствена 
работа на най-много 50% от персонала. При организацията на конкретната 
дейност се взема предвид възможността за приоритетно ползване на 
наличните платени годишни отпуски на преподавателите/служителите. 

 
II. Деканите на факултети(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 до 
09.12.2021 г. копие от своята заповед. 
 

III. Заповед № РК36-2906/04.11.2021 г.се отменя.  

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

 

 

   АКАД. Л. ТРАЙКОВ, ДМН 

    РЕКТОР НА МУ-СОФИЯ 

 


