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 (КАЕ) постъпиха сигнали с вх. №

94-

3810/17.08.2020 г., № 94-4056/28.08.2020 г., № 94-4056/13.10.2020 г. и № 94-5002/30.10.2020 г.
от проф. д-р Ив. Х. М. В сигналите се твърди за извършено закононарушение - плагиатство от
страна на д-р М. А. М., главен асистент по рентгенология в катедра „Физика, биофизика,
рентгенология и радиология“ – Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора,
в дисертационния му труд за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ по
научна специалност „Медицинска радиология и рентгенология“, професионално направление
7.1. „Медицина“, защитен на 22.06.2017 г.
Проверката е образувана на основание Заповед № РД09-2137/28.08.2020 г., изменена
със Заповед № РД09-2618/28.09.2020 г. на доц. д-р Петър Николов, заместник-министър на
образованието и науката, след констатацията на назначена от него комисия по допустимост
(Заповед № РД09-1804/19.08.2020 г.), че сигналът от проф. М. е допустим.
В рамките на извършената проверка КАЕ изиска всички материали от Тракийския
университет – Стара Загора по проведения конкурс.
След като се запозна с представените от висшето училище материали, КАЕ констатира,
че в дисертационния си труд д-р М. е цитирал, при това нееднократно, дисертацията,
автореферата, както и други публикации на д-р Г. Те са посочени и в списъка на използваната
литература в дисертационния труд на д-р М. Наличието на сходство в проучените
контингенти пациенти и използваната методика е по-скоро основание за съмнение по
отношение наличието на научен принос в дисертационния труд на д-р М. Съгласно
чл. 4, ал. 1 от Закона за развитието на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ)
оценката за съответствие с минималните национални изисквания по чл. 2б, ал. 2 и 3 от
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ЗРАСРБ, съответно с изискванията по чл. 2б, ал. 5 от ЗРАСРБ, както и оценяването на
дисертационен труд и на кандидатите за заемане на академични длъжности "главен асистент",
"доцент" и "професор", включително на резултати, научен принос и оригиналност на
представените трудове, се извършва от научното жури. Видно от представените материали по
конкурсната процедура, д-р М. е защитил успешно дисертационния си труд, за което му е
присъдена образователната и научна степен „доктор“.
Във връзка с изложеното КАЕ счита сигнала от проф. М. за неоснователен.
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