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. 94-4504/20.08.2019 г. от доц.
А. С. Г. от Катедра „Електронна техника и микроелектроника“ в Техническия университет
– Варна, с твърдения за нарушения на процедурата при провеждането на конкурс за заемане
на академичната длъжност „професор“ в професионално направление 5.2. Електротехника,
електроника и автоматика, научна специалност „Електронизация“, за нуждите на Катедра
„Електронна техника и микроелектроника“ в Техническия университет (ТУ) – Варна,
обявен в Държавен вестник, бр. 38/10.05.2019 г., както и за наличието на конфликт на
интереси при формирането на състава на научното жури по реда на ЗРАСРБ.
Жалбоподателят твърди, че процедурата, в която участва, „неоснователно и
незаконно“ е прекратена. Според него, налице е и конфликт на интереси при формирането
на съответното научно жури, тъй като в него е включен настоящия ректор на ТУ – Варна
(жалбоподателят е бил негов конкурент при последните избори за ректор в ТУ – Варна).
С писмо вх. № 0414-80/16.09.2019 г., ректорът на ТУ – Варна представя развитието
на процедурата по посочения конкурс. Назначената от него комисия по допустимост
първоначално - на 12.08.2019 г., отлага решението си относно жалбоподателя, но седмица
по-късно – на 19.08.2019 г., го допуска до участие в конкурса, като отбелязва някои
несъответствия в документите му. Доц. А. Г. е уведомен за това развитие на процедурата.

Съгласно определението на § 1, т. 2а от Допълнителните разпоредби на ЗРАСРБ,
няма основание и твърдението на доц. А. Г. за наличие на „конфликт на интереси“ при
формирането на състава на научното жури за посочения конкурс.
На основание гореизложеното Комисията по академична етика намира за
безпредметно произнасянето по постъпилия сигнал.
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