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 развитието на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ) във
връзка с извършена проверка, образувана по реда на чл. 30, ал. 6 и ал. 4, т. 2 от ЗРАСРБ
относно подаден сигнал вх. № 94-4054/28.08.2020 г., с допълнение към сигнала вх. № 944054/31.08.2020 г. от д-р М. К. Г.
Проверката е образувана на основание Заповед № РД09-2204/04.09.2020 г. на доц.д-р
Петър Николов, заместник-министър на образованието и науката, след констатацията на
назначена от него комисия по допустимост (Заповед № РД09-2153/01.09.2020 г.), че
сигналът от д-р Г. е допустим.
В сигнала д-р Г. твърди, че във връзка с обявен конкурс на Факултета по
икономически и социални науки, катедра „Политически науки и национална сигурност“
към Пловдивски университет (ПУ) „Паисий Хилендарски“ в ДВ, бр. 57/26.06.2020 г. е
получила отказ за приемане на документите за участие с мотив – възрастови ограничения.
С писмо с изх. № 0402-106/10.09.2020 г. от доц. д-р Петър Николов е поискано
становището на ПУ по описания казус.
В отговор, с писмо с вх. № 0402-106/ 21.09.2020 г., висшето училище изпраща
следното становище:
Подателката на сигнала, д-р Г., е посетила отдел „Развитие на академичния състав и
докторантури“ на 24.08.2020 г. и е заявила желание за участие в конкурс, обявен от ПУ в
ДВ, бр. 57/26.06.2020 г. От представените документи не е било ясно в кой от обявените
конкурси желае да участва:
-

за заемане на академичната длъжност „главен асистент“, област на висше
образование 3. „Социални, стопански и правни науки“, професионално
направление 3.3. „Политически науки“ (Комуникации в политиката и
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сигурността);
-

за заемане на академичната длъжност „доцент“, област на висше образование 9.
„Сигурност

и

отбрана“,

професионално

направление

9.1.

„Национална

сигурност“ (Миграция, граничен контрол и антитероризъм).
Констатирани са пропуски в представените документи, а именно: липса на молба за
участие в конкурса, справка за изпълнението на минималните национални изисквания и
допълнителните изисквания на Факултета по икономически и социални науки, справка за
учебната работа, за научноизследователската дейност.
Дадени са ѝ указания за подготовка на необходимите документи.
Д-р Г. не се е явила повторно, за да подаде документи за участие в конкурсна
процедура.
След като се запознаха с документите по преписката, членовете на КАЕ единодушно
решиха, че подаденият от д-р Г. сигнал е неоснователен. Не е налице участие в конкурсна
процедура, тъй като жалбоподателката не е подала повторно пълния набор от документи
след дадените ѝ указания.

Венцислав Динчев – председател:
проф. Николай Денков: ……/П/
проф. Веска Георгиева: ……./П/
проф. Радослав Радев: ………/П/
проф. Дончо Хрусанов:………/П/
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