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МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ 
Medical University - Sofia 

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ 

Faculty of Medicine – Dean’s Office 
 

София, Бул. “Св. Георги Софийски” 1,  

София 1431, тел. (02)9521046; факс  (02)9520337 
 “St. G. Sofiysky” blvd. 1, Sofia 1431                                       

tel. +359(2)9521046; fax+359(2)9520337 

 

З А П О В Е Д 

 

 

№ ..................../..................... 2020 г. 

 
 

На основание Заповед № РК36-4348/19.11.2020 г. на Ректора на 

Медицински университет - София, във връзка с чл. 63, ал. ал. 1, 2, 3, т. 1, 4 и 

6  и чл. 63в от Закона за здравето, Заповед № РК36-4022/23.10.2020 г. на 

Ректора на Медицински университет – София и на основание чл. 44, ал. 1, т. 

2 от Правилника за устройството и дейността на Медицински университет  - 

София,   

 

Н   А   Р   Е   Ж  Д   А  М : 

 

1. Преподаватели, студенти и/или служители на Медицински 

факултет при Медицински университет – София при установяване на болен 

от  SARS-CoV-2 (COVID-19) или контактен от съответния ред /група 1, 

група 2/ да попълват задължително електронния формуляр „COVID-19 

Форма – Съобщение за вероятно или сигурно заболяване от covid-19 или 

контакт с болен от covid-19“. 

2. Електронният формуляр се намира на интернет страницата на 

Медицински университет – София с връзка през интернет страницата на 

Медицински факултет: 

„...Начало  

В ляво на зелен фон „Важни връзки“ 

Четвърта точка: „Важно! COVID-19 Форма“.“ 

Информацията може да се попълни коректно само с 

университетски имейл адрес /завършващ на mu-sofia.bg/ 

3. При техническа и/или физическа невъзможност, информацията 

може да бъде подадена от техни колеги или от служителя - лице за контакти 

от администрацията – Марина Иванова, орган по безопасни и 

здравословни условия на труд на тел. 02 9172 777 или на имейл 

mivanova@medfac.mu-sofia.bg. 

4. Задължително се уведомява прекия ръководител. 

mailto:mivanova@medfac.mu-sofia.bg


2 

 

Заповедта да се сведе до знанието на преподавателите, служителите и 

студентите в Медицински факултет при Медицински университет – София. 

 

Контролът върху изпълнението на заповедта запазвам за себе си. 

 

 

 

 

 
Д Е К А Н  

НА МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ: 

/доц. д-р Димитър Буланов, дм/ 

 

 


