
 

З А П О В Е Д 
 

№  Р-100-761 

 

гр. Варна, 25.11.2020 г. 

 

 

Проф. д-р Валентин Игнатов, д.м. –  Ректор на Медицински университет „Проф. д-

р Параскев Стоянов“ – Варна, предвид необходимостта от оптимизиране на организацията 

работа и на учебния процес до началото на летния семестър на учебната 2020/2021 г., 

съобразно въведените противоепидемични мерки, решение на Академичния съвет по 

протокол №12/ 25.11.2020 г., 

на основание  чл.32, ал.1, т.3 и т.14 от Закона за висшето образование, чл.53, т.1 и 

чл.134а, ал.2 от Правилника за дейността на Медицински университет „Проф. д-р Параскев 

Стоянов“ – Варна 

 

 

Н А Р Е Ж Д А М: 

 

I. Въвеждам следната организация на учебния процес до началото на летния семестър 

на учебната 2020/2021 г.: 

 

1. Учебните занятия да се провеждат само в електронна среда, съобразно 

утвърдените учебни програми и утвърдения от Академичния съвет график на учебния 

процес. 

2. За клинични и профилиращи дисциплини, при които е от изключително 

значение практическото обучение в присъствена/клинична среда, както и за учебната 

практика на студентите от ФОЗ,  Медицинския колеж и филиалите, се предоставя 

възможност за отработване на пропуснатото в подходящ момент по време на лятната 

ваканция или в рамките на обучението в по-горен курс – по преценка на водещите 

дисциплините катедри и съгласувано с ръководителя на основното звено / филиала. 

3. За студентите, пропуснали учебни занятия, се предоставя възможност за 

отработване и компенсиране на пропуснатия учебен материал чрез електронната платформа 

„Blackboard“ - без допълнително заплащане. 

4. Семестриалните изпитни сесии (зимна редовна и поправителна) за зимния 

семестър на учебната 2020/2021г. се провеждат по утвърдения от Академичния съвет график 

– само в електронна среда.  

5. Всички практически обучения и преддипломни стажове на студентите, 

практическото и теоретично обучение на курсистите към Центъра за професионално 

обучение се провежда в електронна среда. 

6. Държавните изпити на студентите се провеждат само в електронна среда.  

7. Държавните изпити за придобиване на специалност в сферата на 

здравеопазването се провеждат присъствено при стриктно спазване на мерките за превенция 

и контрол на инфекциите съгласно Наредба № 3 от 2013 г. за утвърждаването на медицински 

стандарт по превенция и контрол на вътреболничните инфекции. 



II.Считано от 26.11.2020 г. до началото на летния семестър на учебната 2020/ 2021 г. 

се преустановява командироването на служители. Издадените заповеди за командироване, 

по които не е започнало изпълнение до 26.11.2020 г. включително се отменят. 

 

III.Преустановява се провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, 

семинари, културни и други групови мероприятия в присъствена форма до началото на 

летния семестър на учебната 2020/2021 г. 

 

IV. Отменям моя заповед № Р-100-743/13.11.2020 г. 

 

Настоящата заповед да бъде обявена на интерент и интранет страниците на 

университета.  

 

Контрол по изпълнение на т.I от заповедта възлагам на проф. д-р Албена Керековска, 

д.м. – Директор на дирекция „Учебна дейност“. 

Контрол по изпълнение на т. II от заповедта възлагам на инж. Деян Грънчаров – 

Помощник-ректор. 

Контрол по изпълнението на т.III ще осъществявам лично. 

 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на всички служители чрез заместник-

ректорите, директорите, деканите, ръководителите на катедри, ръководителите на учебни 

сектори, ръководителите на отдели и до студентите чрез председателя на Студентски съвет 

и ръководителите на основни звена и филиали за сведение и изпълнение. 

 

 

Проф. д-р ВАЛЕНТИН ИГНАТОВ, д.м. 

Ректор 

 

  



 

 

 

Изготвил: 

Д. Йорданова  

юрисконсулт    

 

 

Съгласувал: 

 

Проф. д-р Албена Керековска, д.м.  

Директор на дирекция „Учебна дейност“ 

 

 

 

 

 

 

 
 


