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З А П О В Е Д 

 

 

№  ЗД - 58/17.02.2021 г. 

 

На основание заповед  № РК36-190/27.01.2021 г. на Ректора на МУ-София, във връзка с чл. 

63в от Закона за здравето, заповед № РД-01-52126.01.2021 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 и 

във връзка с предстоящото връчване на дипломите на Випуск 2020  г. (промоция) в 

периода 22 февруари 2021 г. - 26 февруари 2021 г. в Анатомична аудитория на Медико-

биологичния комплекс на МФ. 

 

 

Р  А  З  П  О  Р  Е  Ж  Д  А  М : 

 

Да се спазват и изпълняват стриктно разпорежданията на Министъра на здравеопазването и 

Ректора на Медицински университет – София на въведените  противоепидемични мерки за 

превенция на риска от разпространение на  COVID-19 през всички дни на промоцията както 

следва:  

1. Да се създаде организация за спазване на физическа дистанция между всички участници  

в промоцията не по-малко от 1.5 м. разстояние между лицата и повече от един човек на площ от 3 

кв. метра. Всички участници задължително да носят предпазни маски за лице.  

2. Да се осигурят - лични предпазни средства за всички участници в промоцията, напоени с  

дезинфекционен разтвор изтривалки за обувките и  дезинфектанти за ръце на входа на 

аудиторията и във фоайето. Да се осигурят бактерицидни лампи за аудиторията и фоайето за 

дезинфекция на въздуха. Да се осигурят указателно-напомнителни табели (стикери) за 

спазването на противоепидемичните мерки. 

3. В Залата за връчване на дипломите (Анатомична аудитория) и във фоайето пред нея се  

допуска присъствие на участници до 10% от капацитета на аудиторията.   

4. Да се спазва утвърдения график за присъствие на участниците в събитието по дни и  

часове. 

5. Да не се допускат в Анатомична аудитория и във фоайето пред нея лица с  

грипоподобни симптоми. 

6. В Анатомична аудитория и във фоайето пред нея да се допускат само оторизирани лица  



– абсолвенти, служители на МФ - Деканат и технически лица, които пряко участват в 

промоцията. 

 

Неразделна част от настоящата заповед са утвърдените „Указания за провеждането на 

церемонията по връчването на дипломите на абсолвентите от випуск 2020 на Медицински 

факултет, МУ-София“ и „График за връчване на дипломите на абсолвентите от медицински 

факултет, МУ, София – випуск 2020“  

 

Контролът  върху изпълнението на Заповедта запазвам за себе си. 

      Заповедта да се сведе до знанието на заместник деканите на МФ и  всички служители, които 

участват в промоцията на випуск 2020 срещу подпис за сведение и изпълнение, и да се 

публикува на сайта на Медицински факултет, МУ-София. 

 

Приложение: 

1. Заповед № РД-01-52/26.01.2021 г. на Министъра на здравеопазването 

2. Заповед на Ректора на МУ – София с №  РК36-190/27.01.2021 г.  

3. Указания за провеждането на церемонията по връчването на дипломите на абсолвентите от 

випуск 2020 на Медицински факултет, МУ-София 

4. График за връчване на дипломите на абсолвентите от медицински факултет, МУ, София – 

випуск 2020   

 

                                                                        

 

 

ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР БУЛАНОВ, ДМ 

ДЕКАН НА МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                   УТВЪРДИЛ 

                                                                     ДЕКАН НА МФ: 

              /Проф. д-р Димитър Буланов, дм/ 
 

 

 

 

УКАЗАНИЯ 

 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ЦЕРЕМОНИЯТА ПО ВРЪЧВАНЕТО НА ДИПЛОМИТЕ НА 

АБСОЛВЕНТИТЕ ОТ ВИПУСК 2020 НА МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ, МУ-СОФИЯ 

 

Връчването на дипломите на випуска да започне на 22.02.2021 г. и да завърши на 26.02-2021 г. в 

Анатомична аудитория на Медико-биологичния комплекс по приложения ГРАФИК. 

 

Абсолвентите от всяка група следва да бъдат 15 МИНУТИ ПРЕДИ ПОСОЧЕНИЯ ЧАС за 

връчване на дипломите ПРЕД ВХОДА НА АНАТОМИЧНА АУДИТОРИЯ, В ДВОРА НА 

МЕДИКО-БИОЛОГИЧНИЯ КОМПЛЕКС, откъдето да бъдат поканени в аудиторията от 

организаторите. 

 

Напускането на сградата след връчването на дипломите да става през изхода на сградата към 

бул. „Пенчо Славейков“. 

 

Да се приканят абсолвентите да спазват точно приложения график и часът определен за всяка 

двойка абсолвентски групи. 

 

Всеки един от абсолвентите да получи на своя e-mail линк за достъп до специално създадена 

ZOOM – стая с осигурени звук и картина, за включване в официалната част на церемонията, 

която ще започне в 9.00 ч. на 22.02.2021 г.! 

 

Да се приканят всички абсолвенти да се включат чрез предоставения линк в ZOOM-стаята най-

късно в 8.50 ч. на 22.02.2021 г. за online участие в церемонията и полагане на Хипократовата 

клетва! 

 

До 19.02.2021 г. на сайта на Медицински факултет и Медицински университет да бъде 

предоставен линк за свободен достъп до специално създаден за церемонията канал в YOUTUBE 

за всички, които желаят да наблюдават церемонията на живо! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                   УТВЪРДИЛ 

                                                                     ДЕКАН НА МФ: 

              /Проф. д-р Димитър Буланов, дм/ 
 

 

График за връчване на дипломите на абсолвентите от Медицински факултет  

МУ-София – Випуск 2020  

 

22.02.2021 ГРУПА 

9.00-10.00 ч. Официална програма 

10.30 – 11.30 ч 1 и 2 гр.  

12.00 – 13.00 ч. 33 и 34 гр. 

13.30 – 14.30 ч. 3 и 4 гр. 

15.00 – 16.00 ч. 35 и 36 гр. 

16.30 -17.30 ч. 5 и 6 гр. 

  

23.02.2021 ГРУПА 

9.00-10.00 ч. 7 и 8 гр. 

10.30 – 11.30 ч 37 и 38 гр.  

12.00 – 13.00 ч. 9 и 10 гр. 

13.30 – 14.30 ч. 39 и 40 гр. 

15.00 – 16.00 ч. 11 и 12 гр. 

  

24.02.2021 ГРУПА 

9.00 - 10.00 ч. 13 и 14 гр. 

10.30 – 11.30 ч 41 и 42 гр.  

12.00 – 13.00 ч. 15 и 16 гр. 

13.30 – 14.30 ч. 43 и 44 гр. 

15.00 – 16.00 ч. 17 и 18 гр. 

  

25.02.2021 ГРУПА 

9.00-10.00 ч. 19 и 20 гр. 

10.30 – 11.30 ч 45 и 46 гр.  

12.00 – 13.00 ч. 21 и 22 гр. 

13.30 – 14.30 ч. 47 и 48 гр. 

15.00 – 16.00 ч. 23 и 24 гр. 

  

26.02.2021 ГРУПА 

9.00-10.00 ч. 25 и 26 гр. 

10.30 – 11.30 ч. 49 и 50 гр.  

12.00 – 13.00 ч. 51 и 52 гр. 

13.30 – 14.30 ч. 53 и 54 гр. 

15.00 – 16.00 ч. 27 гр. 

 



 
 

 

 

INSTRUCTIONS 

FOR THE DIPLOMA AWARD CEREMONY OF THE NEWLY-

GRADUATED DOCTORS, CLASS OF 2020, AT THE MEDICAL 

FACULTY- SOFIA, MEDICAL UNIVERSITY- SOFIA 

 

DEAR GRADUATES, 

 

The diploma  award  ceremony of the newly-graduated doctors, class of 2020, will 

start on 22nd February 2021 and will finish on 26th February 2021 in the Anat. aud. 

in MBC (Medico-biological complex) according to the attached schedule. 

 

Graduates from each group should be present 15 MINUTES BEFORE THE 

INDICATED TIME for the award of the diplomas IN FRONT OF THE 

ENTRANCE OF THE ANAT. AUD. IN THE COURTYARD OF THE 

MEDICO-BIOLOGICAL COMPLEX, from where they will be invited to the 

auditorium by the ceremony coordinators. 

 

As soon as the graduates receive their diplomas, they will be asked to leave the 

auditorium through that exit of the building, which is situated on Pencho Slaveykov 

blvd. 

 

We kindly ask all graduates to strictly follow the attached schedule and the time 

defined for each pair of graduate groups. 

 

All graduates will receive on their e-mails a link for access to a specially 

created ZOOM – room with sound and picture in order to watch the official 

part of the ceremony which will start at 9.00 a.m. 

 

We invite all graduates to log into the Zoom room by using the provided link, 

not later than 8.50 a.m. on 22nd February 2021 in order to participate in the 

graduation ceremony as well as take the Hippocratic oath! 

 

Until 19th February 2021, on the website of the Medical Faculty- Sofia at the 

Medical University- Sofia will be provided a link for free access to a specially 

created YOUTUBE channel for the ceremony for all of you, who would like to 

watch the ceremony live! 

 

 

 

 



 
 

SCHEDULE FOR THE DIPLOMA AWARD CEREMONY OF THE NEWLY-

GRADUATED DOCTORS OF THE MEDICAL FACULTY- SOFIA, MEDICAL 

UNIVERSITY- SOFIA 

CLASS OF 2020 

22nd February 2021 – 26th February 2021 

 

22nd February 2021 GROUP 

9.00 a.m. -10.00 a.m. Official programme 

10.30 a.m.  – 11.30 a.m. groups 1 and 2  

12.00 p.m. – 1.00 p.m. groups 33 and 34  

1.30 p.m.  – 2.30 p.m. groups 3 and 4  

3.00 p.m.  – 4.00 p.m. groups 35 and 36  

4.30 p.m.  - 5.30 p.m. groups 5 and 6  

  

23rd February 2021 GROUP 

9.00 a.m. -10.00 a.m. groups  7 and 8   

10.30 a.m.  – 11.30 a.m. groups  37 and 38    

12.00 p.m. – 1.00 p.m. groups  9 and 10   

1.30 p.m.  – 2.30 p.m. groups  39 and 40   

3.00 p.m.  – 4.00 p.m. groups  11 and 12   

  

24th  February 2021 GROUP 

9.00 a.m. -10.00 a.m. groups  13 and 14   

10.30 a.m.  – 11.30 a.m. groups  41 and 42    

12.00 p.m. – 1.00 p.m. groups  15 and 16   

1.30 p.m.  – 2.30 p.m. groups  43 and 44   

3.00 p.m.  – 4.00 p.m. groups  17 and 18   

  

25th  February 2021 GROUP 

9.00 a.m. -10.00 a.m. groups  19 and 20   

10.30 a.m.  – 11.30 a.m. groups  45 and 46    

12.00 p.m. – 1.00 p.m. groups  21 and 22   

1.30 p.m.  – 2.30 p.m. groups  47 and 48   

3.00 p.m.  – 4.00 p.m. groups  23 and 24   

  

26th  February 2021 GROUP 

9.00 a.m. -10.00 a.m. groups  25 and 26   

10.30 a.m.  – 11.30 a.m. groups  49 and 50    

12.00 p.m. – 1.00 p.m. groups  51 and 52   

1.30 p.m.  – 2.30 p.m. groups  53 and 54   

3.00 p.m.  – 4.00 p.m. group  27  
 


