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. № 94-2588/15.05.2019 г. и №
94-2588/17.05.2019 г. от Р.Ч., доктор в катедра „Белодробни болести“, Медицински факултет на
Медицинския университет – София, относно твърдения за нарушения на процедурата при
провеждането на конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ в област на висше
образование 7. „Здравеопазване и спорт“, професионално направление 7.1. „Медицина“,
специалност „Белодробни болести“, обявен в „Държавен вестник“, бр. 16/22.02.2019 г.
Жалбоподателката, гл. ас. д-р Р.Ч., не е допусната до така обявения конкурс за
академична длъжност „доцент“, след като комисия, назначена със Заповед № РК-36710/18.04.2019 г. на ректора на Медицинския университет – София, е прегледала нейните
документи и е преценила, че представената диплома за ОНС „доктор“ по научна специалност
„Вътрешни болести“ № 34376/19.04.2010 г., защитена пред Специализирания научен съвет по
кардиология, белодробни болести, нефрология, ревматология, физиотерапия и спортна
медицина при Висшата атестационна комисия, не отговаря на изискването на чл. 126, ал. 1, т. 1
от Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични
длъжности в Медицинския университет – София.
Нормата на чл. 126, ал. 1, т. 1 от Правилника на висшето училище е идентична с тази в
чл. 24, ал. 1, т. 1 от Закона за развитие на академичния състав на Република България:
„Кандидатите за заемане на академичната длъжност „доцент“ трябва да отговарят на следните
условия: 1. да са придобили образователна и научна степен „доктор“, която за специалностите
от регулираните професии трябва да бъде от същата специалност“. Основанието на комисията
да не допусне д-р Р.Ч. до конкурса е, че тя не отговаря на посоченото условие.
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Съгласно решение № 619/2009 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 61, 2009 г.)
регулираната професия, по която е обявен конкурсът, е лекар. Съгласно чл. 4, ал. 1 на Наредбата
за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите
„Медицина“ и „Дентална медицина“ за ОКС „магистър“, професионална квалификация
„магистър-лекар“ придобиват студентите по специалност „Медицина“, които успешно са
изпълнили задълженията си по учебния план за специалността. За да бъде допуснат до участие
в обсъждания конкурс, съответният кандидат следва да има придобита ОНС „доктор“ по
специалността от регулираните професии „медицина“, направление 7.1 от класификатора на
областите на висшето образование и професионалните направления, утвърден с Постановление
на Министерския съвет № 125/24.06.2002 г.
Д-р Р.Ч. е представила диплома за придобита ОНС „доктор“ по научна специалност
„Вътрешни болести“, която е в професионално направление 7.1 „Медицина“. Следователно тя
неправомерно не е допусната до участие в конкурса на изтъкнатото от комисията основание.
Предвид изложеното Комисията по академична етика единодушно приема, че в
процедурата на обявения конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ в област на
висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт“, професионално направление 7.1
„Медицина“, има нарушения по смисъла на чл. 30, ал. 2, т. 1 от ЗРАСРБ на етап – допускане на
кандидатите до участие, и на основание чл. 31, ал. 2 от ЗРАСРБ препоръчва на министъра на
образованието и науката да спре конкурса, като даде срок на висшето училище за отстраняване
на нарушенията.
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