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З А П О В Е Д 

 

№ ЗД - 90/19.03.2021 година 

 

Във връзка с чл. 63в от Закона за здравето, Зап. № РД-01-173/18.03.2021 г. на Министъра на 

здравеопазването,  заповед № РК 36-698/18.03.2021 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. Да продължи прилагането на въведените временни  противоепидемични мерки за превенция 

на риска от разпространение на COVID-19 със заповед № РК36-191/27.01.2021 г. на Ректора на 

Медицински университет – София и заповед № ЗД-34/29.01.2021 г. на Декана на Медицински 

факултет при Медицински университет – София.. 

 

II.  Въвеждам временни противоепидемични мерки за превенция на риска от разпространение 

на  COVID-19 в структурните звена на Медицински факултет за времето от 22.03.2021 г. до 

31.03.2021 г.  
1. Преустановява се присъствения учебен процес в Медицински факултет.  

2. Изключение се допуска за практическите упражнения по клиничните дисциплини, учебната 

практика /клиничен стаж/, преддипломния стаж и държавните изпити на студентите по 

„Медицина“, „Дентална медицина“ и „Здравни грижи“, както и държавните изпити за 

придобиване на специалност в системата на здравеопазването, при стриктно спазване на 

противоепидемичните мерки.  

3. За изпити, които включват практическа част и не могат да бъдет проведени в електронна среда, 

да се използват не повече от 30% от капацитета на учебната зала и да са с продължителност не 

повече от 2 /два/ часа при спазване на физическа дистанция от 1.5 м., носене на защитни маски 

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

на помещенията. 

4. Преустановява се провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, конкурси, обучения, 

тимбилдинги, изложения, пресконференции, семинари и други обществени мероприятия в 

присъствена форма. Забраната не се отнася за конкурси, провеждани по реда на Кодекса 

на труда, Закона за академичния съставна Р. България и други специални закони, при 

спазване на противоепидемичните мерки за физическа дистанция от 1.5 м. и задължително 

носене на защитни маски за лице, дезинфекция на ръцете и повърхностите. 

5. Ръководителите на структурните звена, отделите и секторите да организират работния процес 

в дистанционна форма  (работа от разстояние/надомна работа), където е възможно, като 

допускат присъствена работа най-много 50% от персонала. 

 

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

1.1. Лекционният курс по клиничните дисциплини да се провежда конферентно – в електронна 

среда. 

1. 2.Практическите занятия, там където е възможно, да се провеждат на не повече от 30% от 

капацитета на учебната зала и с продължителност не повече от 2 /два/ часа, при спазване на 
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всички противоепидемични изисквания – предпазни маски, ръкавици и дезинфектанти за ръце, 

спазване на дистанция от 1.5 м. между двама души 

1. 3.Практическите занятия, там където е възможно, 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 или на не повече от 30% от капацитета на учебната зала и с 

продължителност не повече от 2 /два/ часа, при спазване на всички противоепидемични 

изисквания – предпазни маски, ръкавици и дезинфектанти за ръце, спазване на дистанция от 1.5 

м. между двама души 

 

1.4. 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. 
 

IV. Ръководителите на катедри в Медицински факултет на МУ- София да планират 

организационни мероприятия и да предприемат действия за задължително прилагане, 

спазване и контрол на въведените противоепидемични и временни противоепидемични 

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

Настоящата заповед влиза в сила от 22.03.2021 г. 

 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. 

 

 

 

 

ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР БУЛАНОВ, ДМ 

ДЕКАН НА МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ 

 

 

 

 
 

 

 


