
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ 
 

РЕКТОРАТ 
 

ЗАПОВЕД № PK36-3101/01.12.2021 г. 

На основание чл.32, ал.1, т.1 от ЗВО, заповед № РД-01-968/26.11.2021 г. 
на Министъра на здравеопазванетои на основание чл. 44, ал. 1, т. 2 от 
Правилник за устройството и дейността на Медицинскиуниверситет-
София, 

 

НАРЕЖДАМ: 
I. Считано от 01 декември 2021 г. до 31март 2022 г.се удължава 
прилагането напротивоепидемичнитемерки за превенция на риска от 
разпространение на COVID-19 на територията на МУ-София.  

II. За осигуряване на сигурна среда и безопасни условия на труд деканите 
на факултети (ръководители на структурни звена) да проведат 
необходимите организационни мероприятия за прилагане на 
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. Недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри 
респираторни болести (повишена температура, кашлица, затруднено 
дишане, загуба на обоняние, нарушение или загуба на вкуса и други);  

3. Организация за физическа дистанция между лицата най-малко от 1.5 
метра, а при невъзможност съответно да се носи защитна маска за лице;  
 
4. Инструктаж на служителите за правилната хигиена на ръцете, съгласно 
Приложение №2 и осигуряване на топла течаща вода, сапун и 
дезинфектант.  

5. Осигуряване на лични предпазни средства за всички служителите в 
зависимост от спецификата на работа и оценка на риска на работното 
място(защитна маска за лице, шлем, ръкавици и други).  



6. Обслужване на посетители да се извършва с използване на защитна 
маска на разстояние от 1.5 метра или зад механична прозрачна преграда 
без защитна маска за лице, позволяващо механично почистване или 
дезинфекция.  

7. Работният процес на колективните органи за управление и на 
служителите да се провежда при възможност в дистанционна 
форма(работа от разстояние) или да се установи работно време с 
променливи граници или работа на смени.  

8. Ръководителите на структурни звена да утвърдят график за ползване на 
регламентирани почивки, където е приложимо, както и други превантивни 
мерки и методи на работа, като ограничаване на несъществени контакти, за 
осигуряване на по-добро ниво на защита на работещите.  
 
9. Препоръчва на деканите на факултети (ръководители на структурни 
звена) да: 
а) установят работно време с променливи граници и начало на работния 
ден между 7.30 и 10 часа, в зависимост от характера на работа и според 
възможностите и  
б) насърчават работа от разстояние на персонала, в зависимост от 
характера на работа и според техническите възможности“. 
 
10. Ръководителите на отдели/звена в Медицински университет – София – 
Ректорат могат да изготвят графици с работно време с променливи 
граници и начало на работния ден между 7.30 и 10 часа за служителите в 
съответния отдел, в зависимост от характера на работа и според 
възможностите”. 
 
11. При организацията на конкретната дейност по т. 9 и т. 10 се взема 
предвид възможността за приоритетно ползване на налични платени 
годишни отпуски на преподавателите/служителите. 
 
12. Деканите на факултети(Ръководителите на структурни звена), които 
предоставят услуги, освен мерките по т. 1 - т. 10, да организират дейността 
си, като приложат:  
- контрол на входа по отношение броя на влизащи лица и носенето на 
защитни маски за лице;  
- спазване на физическа дистанция от не по-малко от 1.5 метра;  
- осигурен дозатор с дезинфектант за ръце на входа на обекта и по 
коридорите;  
- осигуряване на достатъчна информираност на посетителите за спазване 
на мерките за физическа дистанция, хигиена на ръцете и задължително 
носене на защитни маски с нагледни материали и информационни табели;  
- използване на информационните и комуникационни технологии за 
предоставяне на услуги в електронна среда при възможност.  



 
13. Всички лица, намиращи се на открити обществени места, при 
струпване на хора и не е възможно осигуряване на физическа дистанция от 
1.5 метра са длъжни да имат поставена защитна маска за еднократна или за 
многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата от 
всички лица, съгласно препоръките в Приложение № 3.  
 
14. Всички лица, които се намират в закрити обществени места са длъжни 
да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна 
употреба, която се използва съгласно препоръките в Приложение № 3. 
 
15. Изключение от задължението по т.13и т. 14 се допуска:  
a/ при участие в конгресно-конферентни мероприятия, брифинги, 
пресконференции и семинари по време на изказване (лекция, презентация) 
при спазване на физическа дистанция от 1,5 м от останалите участници;  
б/ спортуващите на открито и закрито за времето на физическата дейност.  
 
16. Противоепидемичните мерки са задължителни за прилагане на 
територията на структурните звена на МУ- София.  
 
III. Деканите на факултети(Ръководители на структурни звена) със своя 
заповед да организират изпълнението и контрола по прилагането на 
въведените с тази заповед противоепидемични мерки.  
 
IV. Заповед №РК36-1706/31.08.2021 година се отменя.  
 
V. Настоящата заповед влиза в сила от 01.12.2021 година.  
VI. Заповедта да се публикува на интернет страницата на Медицински 
университет - София. 
1. До 10.12.2021 год. ръководители на структурни звена да изпратят копия 
от своите заповеди в Ректората на МУ- София на вниманието на експерт 
СУКПБ.  

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

     РЕКТОР: 

АКАД.  Л. ТРАЙКОВ,  дмн 

Приложения: 

1. Приложение № 1 към т. І,  1 - Алгоритъм за дезинфикционни мероприятия на 
работни помещения; 

2. Приложение №2 към т.I, 4 Инструкции за правилна хигиена на ръцете 

3. Приложение №3 към т.II, 5Инструкция за правилно носене на защитна маска за лице. 


