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 постъпи сигнал с вх. № 0436-24/07.12.2018 г. от
началника на Национален военен университет „Васил Левски“ - бригаден генерал д-р П. Б., в
който се твърди, че в процедурата по защита на дисертационен труд за придобиване на
образователна и научна степен „доктор“ от С. Х. С., е установено нарушение на чл. 28 и чл.
29 от Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени в Националния
военен университет „Васил Левски“ – гр. Велико Търново относно одобрения състав на
научното жури. В сигнала се посочва, че в НВУ „Васил Левски“ е постъпила официална
информация от командващия съвместното командване на силите (писмо с рег. № 1208013/02.11.2018 г.) за наличие на класифицирана информация в автореферата към
дисертацията на кап. С. С..
С писмо с вх. № 18-603/02.01.2019 г. на Министерство на отбраната, служба „Военна
полиция“, директорът бригаден генерал Б. С., информира, че в служба „Военна полиция“ е
получено класифицирано писмо рег. № RB 202001-001-03/С-6-17278/17.12.2018 г. на ДАНС,
в което Агенцията установява, че кап. С. Х. С. не е спазил нормативно установени изисквания
за защита на класифицираната информация в областта на документалната сигурност, като не
е поставил гриф за сигурност на дисертационния си труд.

С това именно е позволил

разкриването класифицирана информация.
Съгласно чл. 28 от Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени
в НВУ „Васил Левски“, когато дисертационният труд съдържа класифицирана информация,
за членове на научното жури се определят лица, притежаващи достъп до класифицирана
информация на съответното ниво. В конкретния случай част от определения състав на журито
не притежава изискуемия достъп до класифицирана информация на съответното ниво.
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На основание гореизложеното, Комисията по академична етика преценява, че е налице
нарушение на чл. 28 и чл. 29 на Вътрешния правилник за прилагане на ЗРАСРБ на НВУ
„Васил Левски“ – нарушение по смисъла на чл. 30, ал. 2, т. 1 от ЗРАСРБ .
Вследствие на констатираното нарушение и на основание чл. 31, ал. 2 от ЗРАСРБ
Комисията предлага министърът на образованието и науката да спре защитата на
дисертацията, като определи срок за отстраняване на нарушенията на висшето училище.

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