
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ -СОФИЯ 

 
РЕКТОРАТ 

 

 

ЗАПОВЕД №РК36-102/ 18.01.2021 г. 

Във връзка с чл. 63в от Закона за здравето, Заповед № РД-01-20 от 15.01.2021 г. 
на Министъра на здравеопазването за изменение и допълнение на Заповед № РД-01-
677 от 25.11.2020 г. и на основание чл. 44, ал. 1, т. 2 от Правилник за устройството и 
дейността на Медицински университет-София,  

 

НАРЕЖДАМ:  

 

   I. До 31 януари 2021 г. на територията на Медицински университет-София да 
продължи прилагането на противоепидемичните мерки за превенция на риска от 
разпространение на COVID-19, разпоредени в заповед № РК36-4380/26.11.2020 год. 
на Ректора на МУ-София и въведените временни противоепидемични мерки  с мои 
заповеди № РК36-4389/27.11.2020год. и № РК36-4637/21.12.2020год. 

   II. Да продължи неприсъственото/хибридно обучение в електронна среда в 
Медицински университет-София, като изключения се допускат за провеждане на: 

   1а. Практически обучения и изпити по практика на студенти, специализанти и 
докторанти; 

   1б. Семестриални изпити, които включват практическа част и не могат да бъдат 
проведени в електронна среда. 

   1в. Държавни изпити и защити на дипломни работи. 

III. Деканите на факултети /Ръководителите на структурни звена/ да планират 
организационни мероприятия и предприемат действия, насочени към задължително 
прилагане, спазване и контрол на въведените със заповед № РК36-
4380/26.11.2020год. противоепидемичните мерки, изм. и доп. със заповеди № РК36-
4389/27.11.2020год. и № РК36-4637/21.12.2020год. на Ректора на МУ-София 



временни противоепидемични мерки за превенция на риска от разпространение на 
COVID-19 и настоящата заповед. 

Настоящата заповед влиза в сила от 18.01.2021 г. 

Структурните звена до 22.01.2021 год. да изпратят копия от своите заповеди в 
Ректората на МУ- София на вниманието на експерт СУКПБ инж. М. Дашинов. 

До 05.02.2021 г. да се изготвят отчети за изпълнението на противоепидемичните 
мерки през съответния изминал месец. 

Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на експерт СУКПБ в МУ - 
София. 

 

  

АКАД. Л. ТРАЙКОВ, ДМН 

 

РЕКТОР НА МУ-СОФИЯ 

 

 

Съгласувал:  

Ръководител на отдел ФЧР, той и Гл. счетоводител на МУ-София 

Изготвил: 

Експерт „Сигурност, УК и ПБ“ М. Дашинов 

 

 

 

 

 


