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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-

4434/17.09.2020 г. от гл. ас. д-р М. Ш.-К., участник в конкурс за заемане на академична 

длъжност „доцент“, област на висше образование 1. „Педагогически науки“, 

професионално направление 1.1. „Теория и управление на образованието“, за нуждите на 

Факултета по педагогика в Югозападен университет (ЮЗУ) „Неофит Рилски“, обявен в 

Държавен вестник бр. 42/12.05.2020 г. 

Проверката е образувана на основание Заповед № РД09-2604/25.09.2020 г., 

изменена със Заповед № РД09-2918/23.10.2020 на доц. д-р Петър Николов, заместник-

министър на образованието и науката, след констатацията на назначена от него комисия 

по допустимост (Заповед № РД09-2551/18.09.2020 г.), че сигналът от д-р К. е допустим. 

В рамките на извършената проверка КАЕ изиска всички материали от ЮЗУ по 

проведения конкурс. 

Подателката на сигнала твърди, че в процеса на оценяване на научната и научно-

приложната ѝ продукция, проф. д-р П. Р., член на научното жури, отправя сигнали за 

наличие на плагиатство в представени за оценяване научни публикации. В резултат, 

участието ѝ в конкурсната процедура е прекратено. Според жалбоподателката, някои от 

членовете на научното жури са се доверили на извършената от страна на проф. Р. проверка 

и не са били обективни при изготвянето на рецензиите и становищата. 

След като се запозна с предоставените от висшето училище материали от 

конкурсната процедура, КАЕ намира сигнала за неоснователен. 

Видно от Протокол № 2 от заключителното заседание на научното жури, проведено 
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на 30.09.2020 г., петима от членовете на научното жури са гласували „За“ наличието на 

плагиатство в трудовете на д-р К. 

На основание гореизложеното, КАЕ, сезирана със сигнал с вх. № 94-

4434/17.09.2020 г. от гл. ас. д-р М. Ш.-К., приема, че няма наличие на нарушения на 

процедурата при провеждането на конкурса за заемане на академичната длъжност 

„доцент“, област на висше образование 1. „Педагогически науки“, професионално 

направление 1.1. „Теория и управление на образованието“, за нуждите на Факултета по 

педагогика в Югозападен университет (ЮЗУ) „Неофит Рилски“, обявен в Държавен 

вестник бр. 42/12.05.2020 г. 

 

Венцислав Динчев – председател:    /П/ 

проф. Николай Денков:    /П/  

проф. Веска Георгиева:    /П/  

проф. Радослав Радев:    /П/ 

проф. Дончо Хрусанов:    /П/ 

 


