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Съгласно Правилника за подготовка и провеждане на учебна 2014/2015 година 
заплащането на семестриалните такси е в срок от един месец от започването на 
семестъра и трябва да завърши на 15.10.2014 г. за всички студенти с изключение на 
чуждестранните студенти първокурсници. Като се вземе предвид и дадената 
ликвидационна сесия от 29.09.2014 г до 10.10.2014 г. и дадената допълнителна 
ликвидационна сесия до 17.10.2014 г. включително
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срокът за заплащане на семестриалните такси да бъде удължен до 24.10.2014 г. 
включително.

След посоченият краен срок за заплащане на семестриалните такси да не се 
разрешават и да не се допускат никакви удължения на срока за заплащане на таксите. В 
отделни случаи, когато по-голямо удължаване на срока за заплащане на семестриална 
такса се налага по обективни причини, разрешаването става с мотивирано писмо от 
съответния Декан до Ректора на Медицински университет-София, който решава случая. 
Студентите неплатили съответните семестриални такси в указаният срок да бъдат 
своевременно предлагани за отстраняване от Деканатите, като Деканатите изпратят на 
катедрите съответен поименен списък с отстранените студенти, които не трябва да 
бъдат допускани до занятия. В случаите, когато студентите отстранени поради 
неплатена в указания срок семестриална такса бъдат допуснати до занятия и получат 
съответни заверки по предмети или на семестъра, допусналите това служители и 
преподаватели подлежат на административно наказание, а получените заверки след 
момента на отстраняването на съответните студенти няма да бъдат зачитани за 
редовни.

Препис от заповедта да се връчи на Деканите на Медицински факултет, 
Факултета по дентална медицина и Фармацевтичен факултет при МУ-София.

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на Главния секретар на МУ- 
София.

За допълнителна информация се обадеуе на тел.: 02/9;1§^ ̂ (^>


