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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Министерство на образованието и науката 
 

 

ДО  

АКАД. НИКОЛАЙ ДЕНКОВ 

МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

 

 

Д О К Л А Д 

от Комисията по академична етика при министъра на 

образованието и науката 

  

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР, 

 

В Комисията по академична етика постъпи сигнал с вх. № 94-2387/29.04.2022 г. и 

допълнение с вх. № 94-2387/03.05.2022 г. от доц. Л. Д. Сигналът съдържа твърдения за 

извършено нарушение при провеждане на процедурата за придобиване на 

образователната и научна степен „доктор“ в Медицинския университет „Проф. д-р П. 

Стоянов“ – Варна, професионално направление 7.2. „Дентална медицина“, с кандидат Г. 

Т. Т. 

Oбразувана e проверка на основание Заповед № РД09-3086/17.05.2022 г., след 

констатация на назначената със Заповед № РД09-3018/03.05.2022 г. комисия по 

допустимост, че сигналът от доц. Д. е допустим. 

С писмо изх. № 0422-56/ 20.05.2022 г. е изискано становището на ръководството 

на Медицинския университет „Проф. д-р П. Стоянов“ – Варна, и всички документи, 

свързани с процедурата. Исканата информация е получена в Министерството на 

образованието и науката с писмо вх. № 0422-56/07.06.2022 г. 

Комисията по академична етика се запозна с всички налични по преписката 

документи и ги обсъди с необходимото внимание. 

Според подателката на сигнала – доц. Д., в състава на научното жури, пред което 

следва да се проведе защитата на дисертационния труд на Г. Т. за присъждане на 
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образователната и научна степен „доктор“, е включен научният ръководител на 

докторантката. Същото, според настоящата редакция на чл. 31, ал. 1 от Правилника за 

прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България 

(ППЗРАСРБ), е недопустимо. 

Видно от документите, изпратени от ръководството на Медицинския университет 

„Проф. д-р П. Стоянов“ – Варна, Г. Т. е зачислена за докторант в самостоятелна форма 

на обучение на 27.02.2018 г. (Заповед № Р-109-126).  Забраната научният ръководител да 

бъде член на научното жури е въведена с Постановление № 122 от 29 юни 2018 г. за 

изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за развитието на 

академичния състав в Република България, приет с Постановление № 202 на 

Министерския съвет от 2010 г. (обн. ДВ, бр. 75 от 2010 г.) Постановлението е прието на 

основание § 42, т. 1, а) от Закона за изменение и допълнение на Закона за развитието на 

академичния състав в Република България (ЗИДЗРАСРБ) (обн. ДВ. 30 от 3 април 2018 г., 

в сила от 04.05.2018 г.). Съгласно § 40 от Преходните и заключителни разпоредби на 

ЗИДЗРАСРБ, откритите и незавършили до влизането в сила на този закон процедури за 

придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности се довършват при 

досегашните условия и ред. 

Във връзка с изложеното Комисията по академична етика реши: 

В процедурата за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в 

Медицинския университет „Проф. д-р П. Стоянов“ – Варна, професионално направление 

7.2. „Дентална медицина“, с кандидат Г. Т. Т., не е допуснато нарушение на чл. 31, ал. 1 

от ППЗРАСРБ, тъй като докторантката е зачислена преди влизане в сила на Закона за 

изменение и допълнение на Закона за развитието на академичния състав в Република 

България (обн. ДВ. 30 от 3 април 2018 г., в сила от 04.05.2018 г.). 
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