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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Министерство на образованието и науката 
 

 

ДО  

ПРОФ. САШО ПЕНОВ 

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 жалба с вх. № 94-1215/15.04.2022 г. от 

д-р В. Ц.-Г. и адв. М. Г., с твърдения за наличие на плагиатство и недостоверност на 

научните данни в три тома по систематична анатомия на домашните животни (Т. I. 

Двигателен апарат; Т. II. Вътрешни органи; Т. III. Съдова, нервна система и сетивни 

органи) с автори Г. К., Г. Г. и А. В., представени от последния в процедура за заемане на 

академичната длъжност „професор“ в Тракийския университет – Стара Загора през 2010 

г. 

Проверката е образувана на основание Заповед № РД09-3060/13.05.2022 г. на 

министъра на образованието и науката. 

Според подателките на жалбата, липсва задължително авторско позоваване в 

посочените три тома по систематична анатомия на домашните животни. 

С писмо изх. № на МОН 0406-49/26.05.2022 г. са изискани становището на 

ръководството на Тракийския университет – Стара Загора и всички документи, свързани 

с провеждането на процедурата. 

Исканата информация е получена в МОН с писмо вх. № 0406-49/10.06.2022 г. 

Според информацията от висшето училище, проф. А. В. е работил в катедра 

„Ветеринарна анатомия, хистология и ембриология“ на Ветеринарномедицинския 

факултет при Тракийския университет – Стара Загора от 1983 до 2021 г. Понастоящем е 
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пенсиониран. Изтъкнато е, че наличието на библиографска информация не е 

задължително в учебни пособия, каквито се явяват трите посочени тома, и не намалява 

тяхната учебно-методическа стойност. Отхвърлят се и твърденията за недостоверност на 

научните данни в трите тома на учебника, които са съобразени със съответните 

официални номенклатури по ветеринарна анатомия. 

Комисията по академична етика, след като се запозна с всички налични 

документи, становища и мнения по случая, определя жалбата с вх. № 94-1215/15.04.2022 

г. от д-р В. Ц.-Г. и адв. М. Г., за неоснователна. 

 

 

Венцислав Динчев – председател: /П/ 
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