
 

 

 

 

 
На основание Заповед на Министъра на Здравеопазването № РД-01-973/26.11.2021 г., 

решение на Ректорски съвет – Протокол № 20/30.11.2021 г. и усложняващата се епидемична 
обстановка в страната, ще бъдат спазени следните противоепидемични мерки за присъствено 
явяване на изпитите от редовна зимна изпитна сесия през учебната 2021/2022 г. на студентите 
от специалност Фармация:  

1. Студентите ще бъдат допускани в сградата на Медицински колеж след представяне 
на един от посочените документи:  

 Сертификат за поставена ваксина за COVID-19;  

 Сертификат за антитела с валидност 3 (три) месеца;  

 Сертификат за преболедуване с валидност 1 (една) година;  

 PCR – тест с валидност 72 ч.;  

 Бърз антигенен тест с валидност 48 ч.  
2. Придвижването на студентите до изпитната зала (Аула на МК) и напускането им ще 

се осъществява на групи от 10 (десет) студента при спазване на дистанция от 1.5 м.  
3. В изпитната зала ще се допускат само лица с правилно поставени предпазни маски.  
4. Налага се коригиране на началния час на изпитита по Фармакогнозия част II, както 

следва: 
● 27.01.2022 г.  

 5-та група ще бъде въведена в залата в 8.30 ч.  
 9-та група - в 8.40 ч.  
 11-та група - в 8.50 ч. 
 13-та група (АО) - в 9.00 ч. 

Изпитът за гореизброените групи ще започне в 9:00 ч. 
 2-ра група ще бъде въведена в залата в 11.00 ч. 
 3-та група - в 11.10 ч.  
 8-ма група - в 11.20 ч. 

Изпитът за гореизброените групи ще започне в 11:30 ч. 
 

● 28.01.2022г.  
 6-та група ще бъде въведена в залата в 8.30 ч.  
 7-ма група - в 8.40 ч.  
 12-та група - в 8.50 ч. 

Изпитът за гореизброените групи ще започне в 9:00 ч. 
 1-ва група ще бъде въведена в залата в 11.00 ч. 
 4-та група - в 11.10 ч.  
 10-та група - в 11.20 ч. 

Изпитът за гореизброените групи ще започне в 11:30 ч. 
 

5. След приключване на изпита, студентите ще напуснат сградата на Медицински 
колеж по установения и аналогичен ред. 
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