
 
 

                 МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ 
ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ 

„ПРОФ. Д-Р ЦЕКОМИР ВОДЕНИЧАРОВ, ДМН“ 
1527 София, ул.”Бяло море” №8 тел.факс +359 2 9432 127 e-mail: fph@foz.mu-sofia.bg 

 
ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА  

УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА 
СПЕЦИАЛНОСТИ ПЕРИОД 

ОКС „бакалавър“  
Медицинска сестра, ОКС „бакалавър“, редовно обучение от I до IV курс  от 22.02.2021 г. до 4.06.2021 г. 
Акушерка, ОКС „бакалавър“, редовно обучение от I до IV курс  от 22.02. 2021 г. до 4.06.2021 г. 
Лекарски асистент, ОКС „бакалавър“, редовно обучение от I до IV курс  от 22.02. 2021 г. до 4.06.2021 г. 
Обществено здраве и здравен мениджмънт, ОКС „бакалавър“, редовно 
обучение от I до IV курс  

от 22.02.2021 г. до 4.06.2021 г.   

Обществено здраве и здравен мениджмънт, ОКС „бакалавър“, задочно 
обучение 

от 22.02. до 12.03.2021 г. /I курс/ 
от 15.03. до 2.04.2021 г. /II курс/ 
от 8.03. до 26.03.2021 г. /III курс/ 
от 22.02. до 5.03.2021 г. /IV курс/ 

Управление на здравните грижи, ОКС „бакалавър“, редовно обучение от I 
до IV курс 

от 22.02. до 4.06.2021 г.  

Управление на здравните грижи, ОКС „бакалавър“, задочно обучение от 22.02. до 17.03.2021 г. /I курс/ 
от 15.03. до 2.04.2021 г. /II курс/ 
от 22.02. до 4.06.2021 г. /III курс/ 

Кинезитерапия, ОКС „бакалавър“, редовно обучение от I до IV курс курс от 22.02.2021 г. до 4.06.2021 г.  
                                                ОКС „магистър“  
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Обществено здраве и здравен мениджмънт, ОКС „магистър“ след ОКС 
„бакалавър“, задочно обучение  

от 5.04.2021 г. до 24.04.2021 г.  

Обществено здраве и здравен мениджмънт, ОКС „магистър“, задочно 
обучение 

от 26.04.2021 г. до 22.05. 2021 г.  

Управление на здравните грижи, ОКС „магистър“, задочно обучение от 1.04.2021 г. до 29.04.2021 г. /I курс/ 
Управление на здравните грижи, ОКС „магистър“, задочно обучение, ПМС 
/215/ 

от 4.05.2021 г. до 1.06.2021 г. /I курс/ 

Управление на клинични изпитвания, ОКС „магистър“, задочно обучение  от 24.02.2021 г. до 21.05.2021 г.  
Трудова медицина и работоспособност, ОКС „магистър“, задочно обучение от 1.03.2021 г. до 30.03.2021 г.  
Кинезитерапия, ОКС „магистър“, редовно обучение от 22.02.2021 г. до 4.06.2021 г.  
Клинични здравни грижи, ОКС „магистър“, редовно обучение от 4.03. до 9.04.2021 г.  
Стратегически мениджмънт на фармацевтичната дейност,  ОКС„магистър“, 
задочно обучение 

от 5.04. до 26.04.2021 г. 

Медицинска рехабилитация и балнеология,  ОКС„магистър“, редовно 
обучение 

от 22.02.2021 г. до 4.06.2021 г. /I курс/ 
от 22.02.2021 г. до 4.06.2021 г. /II курс/ 

Здравословно и диетично хранене, ОКС „магистър“, редовно обучение от 22.02.2021 г. до 2.06.2021 г.  
Медицинска козметика, ОКС „магистър“, редовно обучение от 22.02.2021 г.  до 4.06.2021 г. /I курс/ 

Съгласно Раздел VIII т. 31.4 от Правилник за подготовка и провеждане на учебната 2020/2021 г. -
Пълният размер  на нормативно определената такса за обучение за всеки семестър се заплаща в срок 
до един месец от началото на семестъра. /22.02.2021 г. – начало на летен семестър на учебната 
2020/2021 година във ФОЗ „проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“/. 

на следната банкова сметка: BG47BPBI79403163982101, BIC: BPBIBGSF, 
ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД   

 
*Поради динамичната епидемиологична обстановка в страната свързана с Covid 19 ръководството на 
ФОЗ „проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ си запазва правото за промяна на периода за провеждане 
на обучението и семестриалните изпити.  

 


