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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

към Заповед № 9/03.11.2021 г. на Декана на Медицински факултет на СУ 

„Св. Климент Охридски“ 

 
1. От 08.11.2021 г., до нова заповед на Декана на МФ, в дистанционна 

форма на обучение ще се провеждат само следните занятия: 

� Всички лекции за специалност „медицина“ – за І и ІІ курс; 

� Всички лекции за специалност „медицина“, ІІІ курс, с изключение 
на лекциите по „Обща и оперативна хирургия“ и „Пропедевтика 
на вътрешните болести“, които продължават по разписа на 

занятията за зимен семестър на учебната 2021/2022, намиращ се на 

сайта на МФ; 

� Лекциите по „Образна диагностика“, „Клинична патология“, 

„Физиотерапия и рехабилитация“ и „Хигиена и екология“ за 

специалност „медицина“, ІV курс; 

� Лекциите по „Съдебна медицина“ и „Клинична фармакология“ за 

специалност „медицина“, V курс; 

� Всички лекции и „Български език“ за специалност „медицина (на 

английски език)“ – за І  и ІІ курс; 

� Всички лекции за специалност „медицина (на английски език)“ – за 

ІІІ курс, с изключение на лекциите по „Обща и оперативна 
хирургия“, „Пропедевтика на вътрешните болести“ и „Обща 
патология“, които продължават по разписа на занятията за зимен 

семестър на учебната 2021/2022, намиращ се на сайта на МФ; 

� Лекциите по „Лечебен масаж“ и „Анатомия“ – І курс, специалност 

„медицинска рехабилитация и ерготерапия“. Другите лекции ще се 

провеждат присъствено по разписа на занятията за зимен семестър на 

учебната 2021/2022, намиращ се на сайта на МФ; 
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� Всички лекции ІІ курс, специалност „медицинска рехабилитация и 

ерготерапия“; 

� Лекциите по „Ерготерапия и ергономия“ – ІІІ курс, специалност 

„медицинска рехабилитация и ерготерапия“. Другите лекции ще се 

провеждат присъствено по разписа на занятията за зимен семестър на 

учебната 2021/2022, намиращ се на сайта на МФ; 

� Всички лекции за ІV курс, специалност „медицинска рехабилитация 

и ерготерапия“, с изключение на лекцията по „Кинезитерапия в 
гериатрията и геронтологията“, която продължава по разписа на 

занятията за зимен семестър на учебната 2021/2022, намиращ се на 

сайта на МФ; 

� Всички лекции за І курс, специалност „медицинска сестра“, с 
изключение на лекциите по „Анатомия“ (премества се в 

понеделник от 12.30 ч.) и по „Физиология“, която продължава по 

разписа на занятията за зимен семестър на учебната 2021/2022, 

намиращ се на сайта на МФ; 

� Лекциите по „Практически основи на сестринските грижи“, 

„Лечебно хранене“ и „Фармакология“ за ІІ курс, специалност 

„медицинска сестра“. Другите лекции ще се провеждат присъствено 

по разписа на занятията за зимен семестър на учебната 2021/2022, 

намиращ се на сайта на МФ; 

� Всички лекции за ІІІ курс, специалност „медицинска сестра“, с 
изключение на лекциите по „Психиатрия“ и по „Нервни 
болести“, които продължават по разписа на занятията за зимен 

семестър на учебната 2021/2022, намиращ се на сайта на МФ. 

2. Деканатът на МФ е осигурил антигенни тестове за студентите от всички 

специалности без валидни документи (сертификат) за ваксинация или 

преболедуване от COVID-19. Срокът на валидност на теста е 48 ч. и 

затова е необходимо тестовете да се правят поне два пъти седмично 
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(съобразно разписа), за да могат студентите да посещават учебните 

занятия. 

Тестовете ще се правят от 18 ч. в сградата на МБАЛ „Лозенец“, залата 

за посетители (до „топлата връзка“ между Морфоблока и болницата) по 

график, който допълнително ще бъде изпратен по специалности и курсове. 


