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МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ 

Medical University - Sofia 

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ 

Faculty of Medicine – Deans’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-17/18.01.2021 година 

 

Във връзка с чл. 63в от Закона за здравето, Зап. № РД-01-20/15.01.2021 г. на Министъра на 

здравеопазването за изменение и допълнение на зап. № РД-01-677/25.11.2020 г. и зап. № РК 36-

102/18.01.2021 г. на Ректора на МУ – София и на основание чл. 44, ал. 1, т. 2 от Правилника за 

устройство и дейността на МУ-София 

          

 

Н А Р Е Ж Д А М 

 

I. До 31.01.2021 г. на територията на Медицински факултет, МУ – София да продължи прилагането 

на противоепидемичните мерки за превенция на риска от разпространение на COVID-19, 

разпоредени в заповеди № РК36-4380/26.11.2020 г. на Ректора на МУ-София и въведените временни 

противоепидемични мерки със заповеди на Ректора на МУ-София № РК36-4389/27.11.2020 г. и № 

РК36-4637/21.12.2020 г., както и разпоредбите на настоящата Заповед, които влизат в сила от 

18.01.2021 г. 

 

II.  Да продължи неприсъственото/хибридно обучение в електронна среда – Google Classroom, в 

 Медицински факлутет, МУ-София. 

 

1. За студентите от IV до VI курс, провеждащи циклично обучение по график: 

1.1. Лекционният курс по клиничните дисциплини да се провежда конферентно. 

1.2. Практическите занятия да се провеждат с ½ от студентските групи последователно в учебния ден 

или с ½ студентски групи през ден, като се преподава материал за две тематични упражнения. 

1.3. Практическите занятия да се провеждат при строго спазване на въведените противоепидемични 

мерки в клиничните бази на МУ-София там където е възможно присъствено обучение на студенти. 

1.4. В клиничните бази, в които не е възможно присъствено практическо обучение поради повишен 

епидемиологичен ринск, упражненията да се провеждат неприсъствено в електронна среда. 

1.5. Семестриалните изпити след приключване на съответния цикъл да се провеждат присъствено, 

писмено по предварително изготвен график при спазване на всички 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. разстяние между лицата и повече от един човек на площ от 3 кв.м. 

1.6. Задължавам всички студенти да спазват въведените противоепидемични мерки и правила в 

Университетските болници, в които са разпределени за обучение. Задължително е носенето на 

маски, спазване на дистанция и др. 
 

2. За студентите от I до III курс, провеждащи семестриално обучение по седмичен график: 

2.1. Семестърът, проведен в неприсъствена форма на обучение да бъде заверен служебно от Учебните 

отдели на МФ, на основание подадена информация от ръководителите на обучаващите катедри. 

2.2. Всички изпити до 31.01.2021 г. да се провеждат присъствено в писмена форма по предварително 

обявен график и при спазване на всички 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. разстяние между лицата и повече от един човек на площ от 3 кв.м. 
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3. Чуждестранните студенти, обучаващи се на английски език, които не могат да се завърнат в България 

поради епидемиологични забрани, продължават обучението си в електронна среда до създаване на 

такава възможност. 

 

 Настоящата заповед да се доведе до знанието на ръководителите катедри, Заместник Деканите, 

ръководителите на отдели, студентите и да се публикува на официалната страница на МФ. 

 Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на Заместник Деканите и Ръководителите на 

Учебните отдели. 

 

 

 

 

ДОЦ. Д-Р ДИМИТЪР БУЛАНОВ, ДМ 

ДЕКАН НА МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ 

 

 

 

 
 

 

 


