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З А П О В Е Д 

 

 

№  ЗД - 74/10.03.2021 г. 

 

 

 

 

На основание заповед  № РК36-496/01.03.2021 г. на Ректора на МУ-София, във 

връзка с чл. 63в от Закона за здравето, заповед № РД-01-132/26.02.2021 г. на Министъра 

на здравеопазването за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Р. 

България  и на основание чл. 44, ал. 1, т. 2 от Правилника за устройството и дейносттта 

на Медицински университет – София  

 

 

 
Р  А  З  П  О  Р  Е  Ж  Д  А  М : 

 

 

Считано от 01 март 2021 изменям и допълвам прилагането на въведените 

противоепидемични мерки за превенция на риска от разпространение на  COVID-19 

въведени със заповед № РК36-190/27.01.2021 на Ректора на Медицински университет и 

заповед № ЗД-33/29.01.2021 г. на Декана на Медицински факултет както следва: 

В т. 11 се променя: 

Изключение от задължението по последните две точки – 9 и 10 се допуска само в 

случаите, когато: 

- се намират в места за хранене и питейни заведения 

- провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, конкурси, 

обучения, тимбилдинги и други обществени мероприятия  в присъствена форма 

се допуска при използване на 30% от капацитета на помещението, при спазване 

на  физическа дистанция от 1.5 м. от останалите участници, носене на защитни 

маски за лице, хигиена на ръцете, редовно проветряване на всеки час и 

дезцинфекция. 

- спортуващи на открито и закрито за времето на физическата дейност. 

Копие от настоящата заповед да се връчи на Ръководителите на катедри, зам. 

Деканите, Ръководителите на учебните отдели за сведение и изпълнение. 
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            Контрол върху изпълнението на Заповедта възлагам на Ръководителите на 

катедри, на Ръководителите на учебните отдели и Марина Иванова, организатор 

„Безопасни условия на труд“. 

              Приложение: Заповеди на Ректора на МУ – София с №  РК36-496/10.03.2021 г. 

№ РК36-190/27.01.2021  и  заповед на Декана на Медицински факултет № ЗД-

33/29.01.2021 г. 
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