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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  

 

№ ЗД-330/12.11.2020 г. 

 

Във връзка със Заповед № РК-36-4288 от 11.11.2020 на Ректора на МУ-София за 

продължаване  на неприсъствения учебен процес в Медицински факултет за срок от  

13.11.2020 г. до 30.11.2020 г. и при възможност осъществяване на присъствено обучение на 

практическите упражнения 

 

 

Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М: 

 

 

1. Циклите, проведени в неприсъствена форма да бъдат заверени служебно в учебните 

отдели въз основа на предоставените от ръководителите на катедри списъци, съгласно 

заповед на Декана на Медицински факултет № ЗД-93/15.05.2020 г.   

2. Всички изпити на българските и чуждестранните студенти от МФ да се провеждат 

присъствено в писмена форма по предварително обявен график. 

3. Изпитите на студентите от ІV, V и VІ курс да се провеждат след завършване на 

съответните цикли.  

4. Строго да се спазват всички въведени противоепидемични мерки за дезинфекция и 

физическа дистанция. Изпитите да се провеждат на групи сутрин и следобед през подходящи 

часови интервали в  петте аудитории на МБК и лекционните зали на Университетските 

болници бази за обучение на студентите от Медицински факултет при Медицински 

университет-София.  

5. За срока на въведеното дистанционно обучение аудиториите в МБК да се използват 

преимуществено за провеждане на изпити, при стриктно спазване на условието за не повече 

от 30 студенти в зала, дистанция от минимум 1,5 м между всеки студент и задължително 

носене на маски. 

6. След всяка група изпитани студенти да се извършва пълна дезинфекция на 

аудиториите. 

7. В началото на всеки изпит да се извършва измерване температурата на студентите и да 

им се предоставя дезинфектант. 

       8. Да се извършва редовно проветряване и двукратна дезинфекция на общите 

пространства в МБК и еднократна в Деканата от назначения за целта служител. Катедрите да 

осигурят дезинфектанти за ръце в аудиториите по време на упражнения, проветряване на 

помещенията и дезинфекциране на банките. Служителите в катедрите на МБК и в Деканата 

да дезинфекцират кабинетите, лабораториите и учебните зали;  

9. Да се спазват всички противоепидемични мерки за ограничаване на разпространението 

на коронавируса COVID-19 като напр. задължителното носене на маски в затворени 

помещения, проветряване на помещенията, спазване на дистанция, лична хигиена и 

дезинфекция, ограничаване на контактите и т.н.  
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10. Всички материали и заповеди, касаещи провеждането и прилагането на 

противоепидемичните мерки, действащи в страната и на територията на Медицински 

факултет при Медицински университет – София да се довеждат до знанието на всички 

служители 

11. , Ръководителите на отдели и катедри, както и да се оповестяват на Web страницата на 

МФ.  

Противоепидемичните мерки са задължителни на територията на 

помещенията на Медицински факултет за всички служители, преподаватели, 

студенти и  посетители. 

Копие от настоящата заповед да се връчи на заинтересованите лица. 

            Контрол върху изпълнението  на Заповедта възлагам на Марина Иванова, организатор 

„Безопасни условия на труд“. 

              Приложение: Заповед на Ректора на МУ – София № РК36-4288/11.11.2020 г. 

 

 

 

               Д Е К А Н  

НА МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ: 

       /доц. д-р Димитър Буланов, дм/ 

 

 

 


