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П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА 
КОМИСИЯТА ПО АКАДЕМИЧНА ЕТИКА  

КЪМ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ 
 

Раздел I 
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл. 1. С този Правилник се определят функциите, устройството и дейността на 
комисията по академична етика към Медицински университет – Пловдив (МУ-Пловдив), 
за които намират приложение установените стандарти в Етичния кодекс на работещите 
във Висшето училище, както и Вътрешните правила за установяване на плагиатство и 
недостоверност на представените научни данни в научната продукция на академичния 
състав в МУ-Пловдив. 

Чл. 2. Комисията по академична етика (КАЕ) е създадена по смисъла на чл. 56, ал. 1, 
т. 2 от Закона за висшето образование (ЗВО).  

Чл. 3. Комисията по академична етика, наричана по-долу „Комисията“, има за цел да 
насърчава, промотира и гарантира спазването на принципите на Етичния кодекс на 
работещите в МУ-Пловдив, както и да установява наличието на плагиатство в научни 
трудове на академичния и неакадемичен състав в МУ-Пловдив, с възможност да 
предприема необходимите мерки, в случай на потребност/преценка от такива. 

Чл. 4. КАЕ изпълнява функциите си под методическото ръководство на Заместник-
ректор НИД. 
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Чл. 5. В своята дейност Комисията се ръководи от настоящия Правилник, Етичния 
кодекс на МУ-Пловдив, Вътрешните правила за установяване на плагиатство и 
недостоверност на представените научни данни в научната продукция на академичния 
състав в МУ-Пловдив, както и други законови, подзаконови, в това число и вътрешни за 
Висшето училище нормативни актове, приложими към предмета на нейната дейност. 

Чл. 6. Вътрешните правила за установяване на плагиатство и недостоверност на 
представените научни данни в научната продукция на академичния състав в МУ-
Пловдив са неразделна част от Правилника за организацията и дейността на Комисията 
по академична етика към Медицински университет – Пловдив. 

Раздел ІІ 
ОСНОВНИ ФУНКЦИИ 

Чл. 7. В рамките на своята компетентност, по отношение на установените стандарти в 
Етичния кодекс на работещите в МУ-Пловдив, Комисията: 

ал. 1. Разглежда постъпилите оплаквания относно нарушения на Етичния 
кодекс, като по своя преценка и при констатирана необходимост има право да изисква 
предоставянето на допълнителен доказателствен материал за изясняване на казуса. 

ал. 2. Произнася се по основателността на подадените оплаквания по смисъла 
на настоящия Правилник. 

ал. 3. Изготвя: 
• писмени становища относно подадените оплаквания, с които запознава 

страните в спора, а в случай на потребност и по своя преценка и трети лица; 
• мотивирано предложение до Ректора, при необходимост от предприемане на 

действия от ръководство на МУ-Пловдив във връзка с прието становище; 
• препоръки за подобряване на етичните взаимоотношения между работещите 

в МУ-Пловдив; 
• предложения за допълнения и/или изменения на действащия Етичен кодекс. 
ал. 4. Изпълнява функцията на посредник (медиатор) между страните в спора. 

Чл. 8. Комисията може да бъде сезирана по предвидената процедура, но също и да се 
самосезира, за да предприеме разглеждане на етичен казус. 

Чл. 9. В рамките на своята компетентност, по отношение на Вътрешните правила за 
установяване на плагиатство и недостоверност на представените научни данни в 
научната продукция на научно-преподавателски състав в МУ-Пловдив, Комисията: 

• след възлагане от Заместник-ректора по НИД на председателя на Комисията, 
предлага за съгласуване, състав на експертна работна група от трима 
експерти; 
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• представя на Заместник-ректора по НИД становища със заключенията на 
експертите за наличието или липсата на плагиатство, а в случай на наличие и 
какъв е неговият мащаб/формат.  

Чл. 10, ал. 1. Комисията изпълнява своите функции на обществени начала. 
ал. 2. При необходимост дейността на Комисията се подпомага, според 

възможностите, материално-технически, финансово и правно от Медицински 
университет – Пловдив по законосъобразен начин. 

ал. 3. При необходимост Комисията има право да ползва методическа помощ, 
добри практики и да търси съдействие от Комисията по академична етика към 
Министъра на образованието и науката във връзка с производствата, образувани пред 
нея по реда на Вътрешните правила за установяване на плагиатство и недостоверност на 
представените научни данни в научната продукция на академичния състав в МУ-
Пловдив. 

Раздел ІІІ 
УСТРОЙСТВО И ДЕЙНОСТ 

Чл. 11, ал. 1. Комисията по академична етика се състои от представители на 
различните звена на Университета – по един представител от всеки факултет, 
Медицински колеж, ДЕСО, един представител на студентите и докторантите и един 
представител на административния персонал. 

ал. 2. Представителите по ал. 1 се определят поименно със Заповед на Ректора 
на МУ-Пловдив по предложение на ръководителите на съответните структурни звена, 
спазвайки изискването да не заемат ръководни длъжности декан и директор. 

ал. 3. Представителят на студентите и докторантите се определя от Студентски 
съвет (СС). Председателят на СС няма право да участва като член на Комисията. 

ал. 4. Представителят на административния персонал се определя от Ректора. 
ал. 5. Мандатът на Комисията по академична етика е 4 години, считано от 

датата на конституирането ѝ.  
ал. 6. По изключение и след решение на Академичен съвет на МУ-Пловдив 

съставът на Комисията може да бъде допълван от лице/-а, работещ/-и в Университета. 
Последното с цел подпомагане на дейността ѝ. Допълването може да бъде до края на 
действие на мандата на Комисията, може да бъде и за по-кратък срок. 

Чл. 12, ал. 1. На първото си заседание Комисията избира председател и заместник-
председател измежду хабилитираните лица от състава ѝ. 

ал. 2. Председателят организира, ръководи и отговаря за дейността на 
Комисията и е неин говорител. 

ал. 3. Заместник-председателят подпомага дейността на председателя и го 
замества при негово аргументирано отсъствие. 
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ал. 4. Заседанията на Комисията се водят от председателя или заместник-
председателя. 

ал. 5. Председателят подписва решенията и кореспонденцията на Комисията, а 
в негово отсъствие от заместник-председателя. 

ал. 6. Секретар на Комисията е експерт от Научен отдел на МУ-Пловдив, който: 
• отговаря за деловодството и поддържане архива на Комисията; 
• съвместява дейността по протоколиране на заседанията и изготвянето на 

проекти на документи, както и за провеждането на кореспонденция. 

Чл. 13, ал. 1. Членовете на Комисията се събират на редовно заседание един път на два 
месеца, а при необходимост и по-често. 

ал. 2. Комисията се свиква на редовни и/или извънредни заседания по 
предложение на председателя/заместник-председателя или на поне двама от членовете ѝ. 

ал. 3. Членовете на Комисията имат право да правят предложения за дневния 
ред на заседанията и да поставят на обсъждане съществени за МУ-Пловдив етични 
проблеми. 

ал. 4. За всяко заседание се съставя дневен ред, който се изпраща на членовете 
на Комисията най-малко 5 /пет/ работни дни преди заседанието. Изпращането на дневния 
ред и други може да се извършва и посредством служебните електронни пощи на 
членовете на Комисията. Членовете на Комисията са длъжни да следят за изпратените 
им дневен ред и други документи. 

Чл. 14, ал. 1. Разглеждането на подадените оплаквания, относно нарушения на 
установените стандарти в Етичния кодекс на работещите в МУ-Пловдив се осъществява 
на закрити заседания на Комисията. 

ал. 2. При необходимост по покана на Председателя на Комисията, а в негово 
отсъствие на заместник-председателя, се допуска участието на външно/-и лице/-а.  

ал. 3. Не се разгласяват сведения и/или обстоятелства, станали известни по 
време на заседанията, без разрешение на Председателя на Комисията, а в негово 
отсъствие – на заместник-председателя. 

Чл. 15, ал. 1. Комисията води за заседанията си протокол, който трябва да съдържа: 
място, дата, дневен ред, списък на присъстващите, разгледаните материали и/или 
направените изслушвания, проведеното обсъждане, както и резултата/-ите от 
гласуването/-нията. Протоколът се подписва от председателя (председателстващия) 
Комисията по академична етика. 

ал. 2. Предвид съобразяване с епидемична обстановка, акт на орган на власт 
и/или поради други основателни причини заседанията на Комисията могат да се 
провеждат в електронна среда. В този случай от Председателя и/или заместник-
председателя на Комисията се подсигурява възможност за провеждането на такъв вид 
заседание, както и на възможността за съставяне на протокол, вкл. отразяване на 
гласуване/-ния. 
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Чл. 16, ал. 1. Проверките по чл. 3, ал. 2 от Вътрешните правила за установяване на 
плагиатство и недостоверност на представените научни данни в научната продукция на 
академичния състав в МУ-Пловдив се осъществяват от състава на експертна работна 
група, утвърдена от Заместник-ректора по НИД. 

ал. 2. Заместник-ректорът по НИД възлага на председателя на Комисията по 
академична етика на МУ-Пловдив да предложи за съгласуване състав на експертна 
работна група от трима експерти в рамките на 5 работни дни. 

ал. 3. Заместник-ректорът по НИД утвърждава състава на експертната работна 
група, предложена от Председателя на Комисията по академична етика, определя със 
заповед задълженията ѝ и сроковете за изпълнение на поставените задачи. Контролът 
върху работата на Комисията по академична етика и експертната група се осъществява 
от заместник-ректора по НИД, който своевременно информира Ректора на МУ-Пловдив 
за изпълнението на поставените задачи. 

ал. 4. Към състава на експертната работна група задължително се включва и 
правоспособен юрист, с не по-малко от 5 (пет) години юридически стаж, както и поне 
един член на Комисията по академична етика. 

ал. 5. Членовете на експертната работна група представят становища със 
заключение за наличието или липсата на плагиатство, а в случай на наличие и какъв е 
неговият мащаб/формат. Становищата се изпращат до председателя на Комисията по 
академична етика, съобразно срока, заложен в чл. 3, ал. 3 от Вътрешните правила за 
установяване на плагиатство.  

ал. 6. Когато сигналът за плагиатство се отнася до лице, участващо в процедура 
по ЗРАСРБ и ППЗРАСРБ, по въпроса задължително се произнася научното жури, без да 
се конституира комисия по чл. 3. от Вътрешните правила за установяване на плагиатство 
и недостоверност на представените научни данни в научната продукция на академичния 
състав в МУ-Пловдив. 

Чл. 17, ал. 1. Предсрочното прекратяване на членството в Комисията става:  
• По собствено желание чрез писмено заявление за напускане, подадено до 

Председателя. Членството се смята за прекратено от датата на заседанието, 
на което Комисията бива официално уведомена от своя председател за 
подаденото заявление за напускане, което не се гласува.  

• Автоматично при прекратяване на трудовия договор на членуващ в 
Комисията с МУ-Пловдив, като ръководството на МУ-Пловдив уведомява 
писмено председателя на Комисията в 7-дневен срок от датата на настъпване 
на промяната (прекратяването на трудовия договор). 

• Автоматично при фактическа невъзможност за участие или неучастие без 
уважителна причина в работата на Комисията в три последователни редовни 
заседания. 

• При установени от членовете на Комисията нарушения на нейния Правилник, 
на Етичния кодекс, установяване на плагиатство и/или представяне на 
недостоверни данни, като решението за прекратяване на членството се взема 
с мнозинство от повече от половината от общия състав на Комисията. 
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ал. 2. Копие от протокола на съответното заседание за предсрочно 
прекратяване на членството се изпраща на ръководството на съответния факултет, 
Медицински колеж, ДЕСО, респективно Студентския съвет, Ректор на Университета, с 
оглед предлагане на нов представител.  

ал. 3. На мястото на напуснал или на член, чийто мандат е предсрочно 
прекратен, се предлага ново лице съобразно с настоящия Правилник. Мандатът на новия 
член е до изтичане мандата на Комисията.  

Раздел ІV 
СТАНОВИЩА НА КОМИСИЯТА ПО АКАДЕМИЧНА ЕТИКА  
ОТНОСНО НАРУШЕНИЯ НА УСТАНОВЕНИТЕ СТАНДАРТИ  
В ЕТИЧНИЯ КОДЕКС НА РАБОТЕЩИТЕ В МУ-ПЛОВДИВ 

Чл. 18, ал. 1. Комисията изготвя своите становища, анализирайки събраните 
материали по казуса съобразно стандартите на Етичния кодекс. 

ал. 2. В своите становища Комисията дава мнение за наличие или липса на 
нарушение на Етичния кодекс на Медицински университет – Пловдив. 

Чл. 19, ал. 1. Членовете на Комисията могат да препоръчват и подпомагат 
засегнатите/заинтересованите страни към постигане на взаимно приемливо решение, 
вкл. споразумение по спорни въпроси, във всеки етап на разглеждането на казуса. 

ал. 2. По желание на страните могат да се провеждат срещи за доброволно 
уреждане на спора между тях с посредничеството на членовете на Комисията или на част 
от тях. 

Чл. 20, ал. 1. Становищата на Комисията се приемат с явно гласуване и обикновено 
мнозинство от присъстващите. 

ал. 2. За приетите от Комисията становища се съставя протокол в писмена 
форма, който се съхранява в специално създадена за целта книга (папка) за срок от 
5 години. 

Чл. 21. Становищата, които приема Комисията, не подлежат на самостоятелно 
обжалване, с оглед на доброволния характер на тяхното изпълнение. Възобновяването 
на приключен спор по дадено оплакване е допустимо, само ако се доказват нови 
обстоятелства, които сами по себе си или във връзка с предишните мотиви, на които се 
основава становището, могат да доведат до ново такова, значително различаващо се от 
първоначалното. 

Чл. 22. Препис от становището за всеки конкретен случай Комисията изпраща до 
заинтересованите лица (на посочен от тях адрес за обратна връзка), а по преценка на 
Комисията и до звеното, към което се числи лицето, обект на постъпилия сигнал.  
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Раздел V 
ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРОВЕРКА ПО ЧЛ. 3, АЛ. 2  
ОТ ВЪТРЕШНИТЕ ПРАВИЛА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ  

НА ПЛАГИАТСТВО И НЕДОСТОВЕРНОСТ НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ 
НАУЧНИ ДАННИ В НАУЧНАТА ПРОДУКЦИЯ  
НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ В МУ-ПЛОВДИВ 

Чл. 23, ал. 1. Комисията по академична етика избира не по-малко от трима арбитри, 
отговарящи на изискванията за членове на научно жури по чл. 4, ал. 4 и ал. 5 на ЗРАСРБ, 
респ. аналогични текстове от ППЗРАСРБ, и които не са в конфликт на интереси по 
отношение лицето, подало сигнала, както и лицето, срещу което е подаден. 

ал. 2. Арбитрите по чл. 23, ал. 1 трябва да са хабилитирани в същата 
специалност или в същото професионално направление, в което е лицето – автор на 
проверявания научен труд, вкл. учебници, учебни помагала и други подобни. 

ал. 3. Определените арбитри съставят свои писмени становища, в които 
анализират детайлно проверяваните публикации, и в срок до 14 календарни дни от деня, 
следващ деня на възлагането, правят своето заключение относно наличието или липсата 
на плагиатство или недостоверност на представените научни данни. 

ал. 4. Комисията по академична етика задължително запознава лицето със 
сигнала, подаден срещу него и с приложените към него доказателства, заедно със 
служебно събраните в хода на проверката. Лицето се запознава и със становищата на 
назначените арбитри, като му се дава възможност да изрази своето мнение вкл. и да 
представи допълнителни доказателства или да поиска събирането на такива.  

ал. 5. Окончателното становище за наличието или липсата на плагиатство или 
недостоверност на представените научни данни се взема от комисията по академична 
етика, на основание становищата на арбитрите, мнението на лицето, срещу което е 
подаден сигнала и събраните доказателства. За решението си Комисията изготвя доклад 
в срок до 7 календарни дни след събирането на всички необходими становища и 
доказателства. Докладът, съдържащ становището на Комисията по академична етика, се 
представя на Заместник-ректора по НИД за утвърждаване. Заместник-ректорът по НИД 
изпраща писмен доклад със становището на Комисията до Ректора на МУ-Пловдив до 
3 работни дни от получаването му.  

ал. 6. Докладът, съдържащ становището, се изпраща на Ректора с оглед 
изпълнение на правомощията му по чл. 58, ал. 1, т. 4 от ЗВО и чл. 35 от ЗРАСРБ, в случай, 
че е установено плагиатство или недостоверност на представените научни данни. 



Правилник за организацията и дейността на Комисията по академична етика към МУ-Пловдив 
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Раздел VI 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ, ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ 

РАЗПОРЕДБИ 

§ 1. Правилникът е изготвен на основание чл. 23 ал. 7 от Етичния кодекс на работещите 
в Медицински университет – Пловдив. 

§ 2. Изменения и допълнения на този Правилник се правят по реда на неговото приемане. 

§ 3. В случай на противоречие на текстове от настоящия правилник с текстове от 
действащото българско законодателство, противоречащите текстове не се прилагат. 

§ 4. Изм. и доп. в настоящия правилник се въвеждат посредством Решение на АС – 
Протокол № 1/26.01.2022 г. Същите влизат в сила от деня на решението. 
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