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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. с вх. № 94-5870/05.12.2019 г.
от д-р Б. С., главен асистент в Катедра „Дентална, орална и лицево-челюстна хирургия“ към
Факултета по дентална медицина в Медицинския университет – София, в който се твърди
за извършено закононарушение – плагиатство, в публикациите на д-р Е. П. и д-р З. М. в
конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ – 2 места, при Медицинския
университет – София (МУ-София), Факултет по дентална медицина, за нуждите на Катедра
„Дентална, орална и лицево-челюстна хирургия“, обявен в ДВ, 65/16.08.2019 г.
Комисията по академична етика се запозна подробно с информацията в сигнала от
д-р Б. С., както и с документите, предоставени от Медицинския университет.
В сигнала си жалбоподателят твърди, че участниците в обявения конкурс за заемане
на академична длъжност „доцент“ д-р Е. П. и д-р З. М. „организират схема на преписване
на своите дисертации, като си ги разменят, преписват части от тях и ги публикуват като
свои собствени статии“. Д-р С. изтъква, че поради съавторство в две от представените
публикации участието на проф. Р. У. като член на научното жури е неуместно.
На основание чл. 31, ал. 1 от Закона за развитието на академичния състав в Република
България (ЗРАСРБ) с писмо изх. № 0421-413/12.12.2019 г. от заместник-министър П. Н. до
ректора на МУ-София беше изискана информация във връзка с постъпилия сигнал от
д-р С..
Ръководството на МУ-София уведомява членовете на научното жури, назначено със
Заповед № РК36-2244/03.10.2019 г. на ректора, че преди последното заседание, насрочено
за 18.12.2019 г., те следва да изпълнят своите задължения съгласно чл. 26, ал. 4, във връзка
с чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ.

При извършената проверка участниците в конкурса д-р М. и д-р П. посочват, че
работят в един лечебен и научен екип и разполагат с нотариално заверени декларации, в
които са заявили, че всеки един от тях може да използва, публикува, превежда и
възпроизвежда добитите общонаучи данни за своите цели.
На 18.12.2019 г. на свое заседание научното жури взема решение да не разглежда
посочените в сигнала на д-р С. статии на участниците в конкурса. След като отстранява от
разглеждане посочените статии и свързаните с тях цитирания, научното жури констатира,
че двамата кандидати отговарят на условията за заемане на академични длъжности в МУСофия и предлагат д-р З. М. и д-р Е. П. да заемат академична длъжност „доцент“.
Комисията по академична етика не намира основания за възражения към действията
и констатацията на научното жури.
По отношение на участието на проф. Р. У. като член на научното жури, предвид
съавторството му в две от предоставените за разглеждане публикации, членовете на
Комисията по академична приемат, че няма нарушения по смисъла на § 1, т. 2а, 3, 4 и 5 на
Допълнителните разпоредби към ЗРАСРБ, при положение че същият не изразява отношение
в рецензията си към въпросните публикации.
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