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,
В Комисията по академична етика постъпиха сигнали с вх. № 94-3599/03.08.2020 г.
и вх. № 94-3818/17.08.2020г. от доц. д-р инж. С. Й. К., в които се твърди за извършени
закононарушения – плагиатство и недостоверност на представените научни данни от
страна на инж. К. Е. Н. в дисертационен труд за придобиване на образователна и научна
степен „доктор“ на тема „Голямогабаритни плъзгащи лагери от полимерни композити с
въглеродни наноструктури“, научна специалност „Машинознание и машинни елементи“,
професионално направление 5.1. Машинно инженерство, Технически университет –
София (ТУ – София).
Комисията по академична етика се запозна подробно с информацията в сигналите
от доц. С. К., както и с документите, предоставени от ТУ – София.
В сигналите си жалбоподателят твърди, че една от публикациите по темата на
дисертацията, както и части от самия дисертационен труд на кандидата, са заимствани от
други автори, без коректно цитиране, а приложените данни, във връзка с проведени
експерименти, са недостоверни.
На основание чл. 31, ал. 1 от Закона за развитието на академичния състав в
Република България (ЗРАСРБ) с писмо изх. № 0413-102/20.08.2020 г. от заместникминистър Петър Николов до ректора на ТУ-София беше изискано становище по
твърденията в сигналите, както и копия на всички документи, свързани с провеждането на
цитираната процедура.
В отговор ръководството на ТУ-София уведомява, че членовете на научното жури,
назначено със Заповед № ОЖ-5.1-28/18.03.2020 г. на ректора, на заседание, проведено на
24.08.2020 г., единодушно са взели решение за недопускането на кандидата до защита на
дисертационния труд поради наличие на плагиатство, включително във въпросната

публикация (К. Н. Изисквания към формата и материалите за голямогабаритни
хидродинамични плъзгащи лагери. – Българско списание за инженерно проектиране, брой
37, 2018, стр. 49-57). Научното жури отправя предложение до ректора на ТУ – София да
прекрати процедурата.
На заседание, проведено на 28.09.2020 г., председателят на научното жури
информира членовете, че с резолюция на Ректора на ТУ – София от 02.09.2020 г.
докторантът К. Е. Н.- не е допуснат до защита.
Комисията по академична етика не намира основания за възражения към
действията и констатациите на научното жури.
На основание чл. 35, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от ЗРАСРБ, ректорът на ТУ – София 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.
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