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

04.02.2022 г. 

 
 
 
 
I. Вземане на решение за сдружаване на Медицински университет – Плевен с Висше 

училище по телекомуникации и пощи за осъществяване на съвместно обучение на 

студенти по специалност от нерегулирана професия „Телемедицина“. 
 

Докл.: Доц. д-р С. Вълкова 

 

II. Утвърждаване на учебен план на специалност от нерегулирана професия 

„Телемедицина“, изпълним в условията на съвместно обучение на студенти от 

Медицински университет – Плевен и Висше училище по телекомуникации и 

пощи. 
 

Докл.: Доц. д-р С. Вълкова 
 

mailto:rector@mu-pleven.bg


 ФОРМУЛЯР Индекс: Фо 03.02.00-07 
Издание: П 

Протоколи от Академичен съвет Дата: 20.02.2013 г. 
Страница 1 от 2 

 

 

 

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛЕВЕН 
 

АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ 

 

ПРОТОКОЛ № 9 

от  онлайн заседание на АС, проведено на 4 февруари 2022 

година 

 

 
Присъстват:   28 члена на АС 

Отсъстват:   11 члена на АС 

Отсъстващи: проф. д-р Димитър Стойков, доц. д-р Илия Вълков, доц. д-р Евгения 

Бързашка, доц. д-р Весела Иванчева Любенова, гл. ас. Полина Маринова-Кичикова,                   

ас. д-р Зорница Горчева, ас. д-р Иван Малкодански, ас. д-р Александър Тодоров, Ина 

Николова, Цветислав Петров, Мария Челебиева.  

Списъчен състав на АС: 39 члена 

Кворум при:   26 члена на АС за целия състав 

Избор при:   14 гласа за целия състав 

 

Проф. Димитров откри заседанието на АС и предложи дневния ред. Предложеният 

дневен ред беше приет единодушно, без „Против” и „Въздържали се”. 

 

По първа точка от дневния ред – Вземане на решение за сдружаване на 

Медицински университет – Плевен с Висше училище по телекомуникации и пощи за 

осъществяване на съвместно обучение на студенти по специалност от нерегулирана 

професия „Телемедицина“ – докладва доц. д-р С. Вълкова, Заместник-Ректор  

Гласували 28. За – 28. Против и въздържали се няма 
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 9, във връзка с чл. 30, ал. 1, т. 10, предложение 

първо от ЗВО, АС реши: Медицински университет – Плевен в условията на 

сдружаване с Висше училище по телекомуникации и пощи да осъществят съвместно 

обучение на студенти по специалност от нерегулирана професия „Телемедицина“, с 

координацията на Висше училище по телекомуникации и пощи, в рамките на чиято 

акредитация е акредитирано професионалното направление на специалността, по 

която ще се извършва съвместното обучение. Медицински университет – Плевен ще 

участва в обучението по дисциплини от специалности в акредитираните ни 

професионални направления и специалности от регулираните професии. 

 

По втора точка от дневния ред - Утвърждаване на учебен план на 

специалност от нерегулирана професия „Телемедицина“, изпълним в условията на 

съвместно обучение на студенти от Медицински университет – Плевен и Висше училище 

по телекомуникации и пощи – докладва доц. д-р С. Вълкова, Заместник-Ректор  

Гласували 28. За – 28. Против и въздържали се няма 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9, във връзка с чл. 30, ал. 1, т. 10, предложение първо 

от ЗВО, АС реши: Утвърждава учебен план на специалност от нерегулирана 

професия „Телемедицина“, изпълним в условията на съвместно обучение на студенти 

от Медицински университет – Плевен и Висше училище по телекомуникации и пощи, 

като координиращо висше училище. 

 

 

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

 

 

4.02.2022 г.     Председател на АС:       (П) 

         Проф. д-р Д. Димитров, д.м. 

          

        Секретар на АС:       (П) 

         Г. Георгиев 
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