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З А П О В Е Д 

 

 

№  ЗД - 449/23.12.2020 г. 

 

 

 

На основание заповеди  №№  РК36-4637/21.12.2020 г. на Ректора на МУ-София, 

се изменя заповед № РК36-4389/27.11.2020 г.,  във връзка с чл. 63в от Закона за здравето, 

Заповед № РД-01-677/11.11.2020 г.на Министъра на здравеопазването за въвеждане на 

противоепидемични мерки на територията на Р. България  и на основание чл. 53, 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 22 декември 2020 година до 31 януари 2021 г. се удължава 

прилагането на въведените временни противоепидемични мерки за превенция на риска 

от разпространение на  COVID-19, и се променя и допълва заповед № ЗД- 

371//30.11.2020 г. както следва: 

1. Продължава неприсъственото дистанционно обучение  в елекронна среда в 

Медицински факултет при Медицински университет – София. Ръководителите 

на катедри да създадат необхидимите условия за организиране провеждането на 

практически занятия в онлайн режим. 

2. Преустановява се провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, 

конкурси, обучения, тимбилдинги, изложения и други мероприятия в присъствена 

форма, като забраната не се отнася за конкурси, провеждани по реда на Кодекса на 

труда, Закона за развитието на академичния състав, Закона за държавния служител и 

други специални закони.   

3. Да се планират организационни мероприятия и да се създадат подходящи условия за 

провеждане на държавните изпити при стриктно спазване на въведените временни 

противоепидемични мерки, като се осигури контрол и спазване на физическата 

дистанция между студенти и преподаватели и не се допускат на по-малко от 1.5 м. 

разстояние между лицата и повече от един човек на площ от 3 кв. метра. 

4. Да се осигурят лични предпазни средства за преподавателите и студентите – 

прозрачен предпазен параван и/или защитна маска за лице, шлем, ръкавици и други; 

осигуряване на дезинфекция на аудиториите и семинарните зали два пъти на ден, 

осигуряване на дезинфектанти за ръце, проветряване на помещенията, 
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дезинфекциране на банките, като се спазват всички въведени временни 

противоепидемични меркиза превенция на ръска от разпространение на COVID- 19 

със заповед № РК36- 4389/27.11.2020 на Ректора на МУ –София и със заповед № 

РК36-4637/21.12.2020  г. 

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

Деканите, Ръководителите на учебните отдели за сведение и изпълнение. 

            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 №№  РК36-4389/27.11.2020 

г. и РК36-4637/21.12.2020 г. 

 

 

 

      Д Е К А Н  

НА МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ: 

        

 

 

https://www.mu-sofia.bg/wp-content/uploads/2020/11/RK36-4389-30.11.20-.pdf
https://www.mu-sofia.bg/wp-content/uploads/2020/11/RK36-4389-30.11.20-.pdf
https://medfac.mu-sofia.com/sites/news/%d0%97%d0%b0%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%b4%20%d0%a0%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80%20-22.12.2020.pdf

