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ДО  

Г-Н КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ 

МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

 

Д О К Л А Д 

от Комисията по академична етика при министъра на 

образованието и науката 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВЪЛЧЕВ,  

 

В Комисията по академична етика (КАЕ) постъпи сигнал с вх. № 94-5244/17.11.2020 

г. от д-р Р. Т. Г., участник в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“. В сигнала 

се твърди за извършено закононарушение – плагиатство в представени от гл. ас. д-р М. Ш. 

К. публикации в обявен от Югозападен университет (ЮЗУ) „Неофит Рилски“ конкурс за 

заемане на академичната длъжност „доцент“ в професионално направление 1.1. „Теория и 

управление на образованието“, обявен в ДВ, бр. 42/12.05.2020 г. 

Проверката е образувана на основание Заповед № РД09-3456/26.11.2020 г., изменена 

със Заповед № РД09-3581/22.12.2020 г. на доц. д-р Петър Николов, заместник-министър на 

образованието и науката, след констатацията на назначена от него комисия по допустимост 

(Заповед № РД09-3349/20.11.2020 г.), че сигналът от д-р Г. е допустим. 

На основание чл. 31, ал. 1 от Закона за развитието на академичния състав в 

Република България (ЗРАСРБ) с писмо изх. № 0404-121/02.12.2020 г. от заместник-

министър Петър Николов до ректора на ЮЗУ беше изискано становище по твърденията 

в сигнала, както и копия на всички документи, свързани с провеждането на цитираната 

процедура.  

Видно от представените документи (Протокол № 2 от заключителното заседание на 

научното жури, проведено на 30.09.2020 г.), петима от членовете на научното жури са 

гласували „За“ наличието на плагиатство в трудовете на д-р К. 

Комисията по академична етика не намира основания за възражения към 

действията и констатациите на научното жури.  
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На основание чл. 35, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от ЗРАСРБ, ректорът на ЮЗУ следва да 

упражни своите правомощия по чл. 58, ал. 1, т. 4 от Закона за висшето образование, като 

в срок от 60 (шестдесет) дни уведоми Министерството на образованието и науката за 

предприетите мерки.  

 

 

 

 

Венцислав Динчев – председател:  ……. /П/ 

проф. Николай Денков: ……. /П/ 

проф. Веска Георгиева: ……. /П/ 

проф. Радослав Радев: ……. /П/ 

проф. Дончо Хрусанов: ……. /П/ 


