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МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН 

5800 Плевен, ул. “Св. Климент Охридски” 1 

Тел: 064/884 101; Факс 064/801 603 

rector@mu-pleven.bg 

 

 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д 
на извънредно заседание на Академичен съвет  

16.03.2020 г.  

 

 

 

 
 

I. Предложение за въвеждане на дистанционно обучение в МУ-Плевен 

от 16.03.2020. 
Докл.: Проф. д-р Славчо Томов 

 

II. Предложение за разкриване на Вирусологична лаборатория за 

изследване на коронавирус към Научноизследователския Институт на 

МУ-Плевен. 
Докл.: Проф. д-р Славчо Томов 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:rector@mu-pleven.bg


2 

 

 

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛЕВЕН 

 

АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ 

 

ПРОТОКОЛ №24 

от заседание на АС, проведено на 16 март 2020 година 

 

Списъчен състав на АС: 40 члена 

 

Кворум при: 27 члена на АС за целия състав 

18 члена на АС хабилитирания състав 

 

Избор при: 21 гласа за целия състав 

15 гласа за хабилитирания състав 

 

Заседанието на АС, впредвид извънредното положение, обявено от 

Правителството, се проведе on-line. 

 

По първа точка от дневния ред – Предложение за въвеждане на 

дистанционно обучение в МУ-Плевен от 16.03.2020 г. докладва проф. д-р Сл. 

Томов, Ректор на МУ-Плевен. 

Проф. Томов запозна членовете с предложението на екипа на доц. Георги 

Цанев за възможностите за въвеждане на дистанционно обучение чрез създадения и 

действащ Център за дистанционно обучение в МУ-Плевен с възможности за 

виртуална класна стая. 

Представена беше и информацията на доц. д-р Добромир Димитров за 

възможностите на образователната платформа Lecturio, която МУ-Плевен предстои 

да закупи. Платформата съдържа лекции, видеа и тестове, създадени и изнесени от 

водещи професори, учени и изследователи на най-добрите световни университети. 

За първи път съдържанието е представено и на български език. 
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Гласували 40. За – 40. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Приема единодушно предложението на Ректора за въвеждане на 

дистанционно обучение в МУ-Плевен от 16.03.2020.г. Със срок до 20.03.2020 г. 

да се разработи стратегия за качване на учебното съдържание по дисциплини, 

съгласно учебните планове по специалности. 

 

 

По втора точка от дневния ред - Предложение за разкриване на 

Вирусологична лаборатория за изследване на коронавирус към 

Научноизследователския Институт на МУ-Плевен - докладва проф. д-р Сл. 

Томов, Ректор на МУ-Плевен. 

Проф. д-р Славчо Томов представи мотивите си за разкриването на 

лабораторията: Липса на такава в региона, остра необходимост предвид 

динамичната епидемиологична обстановка, кадрова обезпеченост от страна на МУ-

Плевен, наличие на подходящо помещение във Втора клинична база, подкрепа на 

държавните органи. 

Гласували 40. За – 40. Против и въздържали се няма. 

АС реши: Приема единодушно предложението за разкриване на 

Лаборатория за изследване на коронавирус и други вируси към 

Научноизследователския Институт на МУ-Плевен. 

 

 

С това дневният ред беше изчерпан и заседанието на АС закрито. 

 

16. 03. 2020 г.      Председател на АС: /П/ 

         Проф. д-р Сл. Томов, д.м.н. 

         Секретар на АС: /П/ 

         Д-р А. Пандурска 

 

 

 

 


