ДО
Г-Н КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ
МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДОКЛАД
от Комисията по академична етика при министъра на
образованието и науката

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВЪЛЧЕВ,
Представяме на Вашето внимание доклад, съставен съгласно изискванията на чл. 30,
ал. 9 от Закона за развитие на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ) във
връзка с извършена проверка, образувана по реда на § 4в от Допълнителните разпоредби на
ЗРАСРБ относно подаден сигнал с вх. № 94-250/24.01.2020 г. от проф. д.ик.н. В. Т. В. за
извършени закононарушения – плагиатство и недостоверност на данните, от страна на П.
М. М. в дисертация за придобиване на образователната и научна степен „доктор“,
специалност „Ергономия и промишлен дизайн“, и в трудове, представени в конкурс за
заемане на академична длъжност „доцент“ в Русенския университет „Ангел Кънчев“,
специалност „Системи и устройства за опазване на околната среда“.
На основание чл. 31, ал. 1 от Закона за развитието на академичния състав в
Република България (ЗРАСРБ) с писмо изх. № 0405-11/03.02.2020 г. от заместник-министър
П. Н. до ректора на Русенския университет „Ангел Кънчев“ беше изискана информация във
връзка с постъпилия сигнал.
След запознаване с документите по образуваната преписка Комисията по
академична етика направи следните констатации.
Жалбоподателят проф. В. В. е бил рецензент на дисертационния труд на П. М.,
защитен през 2013 г., а също и рецензент на същия в процедурата по конкурс за заемане на
академичната длъжност „доцент“ по посочената по-горе научна специалност в Русенския
университет през 2018 г. И двете рецензии на жалбоподателя са положителни, с уверения
за добри познания относно кариерата и научното творчество на П. М., без каквито и да е
възражения за плагиатстване от страна на последния.
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Комисията по академична етика възприема позицията на декана на Аграрноиндустриалния факултет на Русенския университет (проф. д-р Г. П.) за тенденциозния
характер на сигнала на жалбоподателя и не намира основания за извършване на проверката
му по реда на § 4в от Допълнителните разпоредби на ЗРАСРБ.

Венцислав Динчев – председател:
проф. Николай Денков:
проф. Веска Георгиева:
проф. Радослав Радев:
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