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ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО МЕНИДЖМЪНТ 
 

КОМИСИЯ ПО ЕТИКА И АКАДЕМИЧНО ЕДИНСТВО 
 

Годишен доклад за дейността на Комисията 
За периода март 2021 – 1 февруари 2022 

 
 През отчетния период Комисията по етика и академично единство продължава да 
осъществява своята дейност.  
 Основните задачи и цели на Комисията по етика и академично единство са да 
наблюдава и гарантира спазването на Правилника за устройството и дейността на 
ВУМ, Правилника за вътрешния ред, Етичния кодекс на Висше училище по 
мениджмънт, както и да осъществява контролни функции по смисъла на чл. 34а, ал. 3 
от Закона за висше образование. 
 
 Контролни функции 
 На свое редовно заседание Комисията разгледа проектобюджета на ВУМ и е 
установила, че той изцяло е изготвен да посрещне нуждите на ВУМ и са предвидени 
достатъчно средства за научно-изследователска дейност, закупуване на нова 
литература за библиотечния фонд и техника за преоборудване на студентските 
общежития и компютърните зали. 
 
 Етични норми и Академично единство 
През отчетния период в Комисията са постъпили 7 Заявления от страна на гл. ас д-р 
Мирослава Димитрова с редица искания, изразено становище за нелоялни етични 
практики, искане за изслушване от Комисията по етика, както и редица възражения 
срещу констатирано по надлежния ред  плагиатство в нейни научни трудове.  
 
Хронологията на кореспонденцията е следната: 
  
 
Входящи писма за КЕАЕ: 

I. Д-р Мирослава  Димитрова :  

1. Писмо V-00037/30.07.2021 - Заявление до КЕАЕ, информиране за нелоялни 
етични практики; 

2.  Заявление V-00059/14.10.2021  до КЕАЕ, информиране за казуса и за 
сигнализиране до заинтересовани органи; 

3. Заявление V-00063/15.10.2021 с искане  да ѝ се предоставят заверен запис от 
протокола от изслушването, видео-аудио запис от срещата, писмена обосновка за 
причините, защо не са ѝ предоставено предварително дневен ред, състав на 
Комисията и т.н., заверен запис на сигнала за съмнения за плагиатство, заверен 
препис на решение на ВАБ за избор на членове на КЕАЕ и др. 
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4. Заявление V-00067/25.10.2021 до КЕАЕ, в което счита, че твърденията в 
становището на доц. Радев са неверни, проявява претенции за авторство на 
интелектуални  продукти по проекти и т.н. 

5. Заявление ВВ-21-28/01.11.2021, в отговор на изпратените и сигнали относно 
наличие на  плагиатство в Учебно помагало „Социално предприемачество“ ; 

       6. Заявление V-00083/13.12.2021 (адресирано до Ректора, Председателя и 
членовете на ВАБ, с копие до КЕАЕ) – с твърдения , че нейните материали са 
проверени по надлежния ред, изказва съмнения в легитимността на КЕАЕ, 
изисква обяснения и да ѝ се предоставят сигналите, доказателства на твърдения 
в писмата и др.  

 7. Заявление V-00095/29.12.2021 (адресирано до Ректора, с копие до КЕАЕ) - Още 
едно заявление, свързано с учебното помагало;  

      II.  Доцент д-р Тодор Радев – Ректор  

1. Заповед от 30.09.2021 за свикване на заседание на КЕАЕ, на което да се 
произнесе по поставените в заявлението въпроси, заявлението е предоставено 
на КЕАЕ; 

2. Становище на Ректора от 04.10.2021 относно исканията на М. Димитрова; 

 III. Сигнал V-00056/08.10.2021 - сигнал за съмнение за плагиатство в учебното 
помагало "Въведение в социалното предприемачество" Сигнал V-00061/14.10.2021 
- Допълнение към предходния сигнал - Съмнение за плагиатство в 
статиите „Социалното предприемачество: концептуална рамка, разработване и 
внедряване на социален продукт и отчитане на социалното въздействие“ и 
„Корпоративната социална отговорност през призмата на създаването на добавена 
стойност“. 

Изходяща кореспонденция от КЕАЕ: 

1. На 15.11.2021 - изпратено решение на Комисията във връзка с проведено 
изслушване на 14.10.2021 (същото е изпратено и до Ректора); 

2. На 26.11.2021 - изпратено уведомление, че е постъпил сигнал за неетична практика 
и съмнение за плагиатство в уч. помагало "Въведение в социалното 
предприемачество", (сигналът е проверен за допустимост) и д-р Димитрова  е 
поканена да даде писмено становище по изложените в сигнала обстоятелства; 

3. На 29.11.2021 - изпратено уведомление, че е постъпил сигнал за неетична практика 
и съмнение за плагиатство в статията  „Социалното предприемачество: концептуална 
рамка, разработване и внедряване на социален продукт и отчитане на социалното 
въздействие“, (сигналът е проверен за допустимост) и д-р Димитрова  е поканена да 
даде писмено становище по изложените в сигнала обстоятелства 

4.На 30.11.2021 - изпратено уведомление, че е постъпил сигнал за неетична практика и 
съмнение за плагиатство в статията  „Корпоративната социална отговорност през призмата 
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на създаването на добавена стойност“  , (сигналът е проверен за допустимост) и д-р 
Димитрова е поканена да даде писмено становище по изложените в сигнала обстоятелства. 
 
Заседанията, които  Комисията по етика и академично единство проведе са следните: 

1. На 14.10.2021 - Присъствено, на което са изслушани заинтересованите страни (д-
р Димитрова  и доц. Радев). Решението на Комисията е взето/финализирано на 11.11 
и е изпратено на заинтересованите страни на 15.11.2021 г.  

2. На 18.10.2021 - Онлайн – с прието  решение, че сигналите за плагиатство следва 
да се разглеждат в разширения състав на КЕАЕ (да се привлекат проф. Станислав 
Иванов, проф.  Минков и проф.  Благоев) 

3. На 22.12.2021 - Онлайн заседание - взето е решение, че има наличие на 
плагиатство в учебното помагало "Въведение в социалното  предприемачество". 
Решението е получено от заинтересованите страни на 23.12.2021 

4.На 28.01.2022 - онлайн заседание - на което е взето решение, че има наличие на 
плагиатство и в статиите, посочени в допълнението към сигнала. 

 
 Документирани процедури за предотвратяване и санкциониране на изпитни измами 
и плагиатство 
 За отчетния период са подадени към Комисията общо 14 бр. документирани 
процедури за установяване на неетични практики (плагиатство) на студентски 
разработки. Преобладаващите случаи са на студенти от специалности „Гастрономия и 
кулинарни изкуства“, „Софтуерни системи и технологии“ Международен бизнес и 
мениджмънт и др. За студентите от магистърските програми няма случаи на неетични 
практики, както на разработваните курсови работи/проекти, така и на дипломните 
работи. 
 
Плагиатството е установено чрез използването на специализиран софтуер за проверка 
на оригиналността и автентичността на разработваните писмени работи и  
дипломни работи. Заслуга имат и преподавателите и служителите в учебните отдели 
в кампусите на ВУМ, които са в непрекъснат контакт със студентите и с това 
подпомагат изключително много борбата с изпитните измами и плагиатството. 
Всички студенти са уведомени и помолени за обяснение от Академичния директор. 
След получаването на обяснения, секцията за оценка на изпитните измами е взела 
съответните решения за наказания и е уведомила писмено студентите. Взети са 
допълнителни мерки за предотвратяване на подобни случаи чрез допълнителни 
разяснения на студентите по всички модули. 
 
 В началото на академичната година бяха организирани станалите ежегодни семинари, 
на които студентите им е разяснено как да използват и цитират коректно чужда (или 
своя) интелектуална собственост.  
 
 Комисията отчита като Добра практика и разработените правила за провеждане на 
изпити във ВУМ. Писмените, анонимни изпитни разработки, провеждани в 
едновременно във всички кампуси, както и при спазване правилата за поведение по 
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време на изпит гарантират честност и безпристрастност при провеждане и оценяване 
на изпитите. 
 
 План за дейността за 2022-2023 
● Да се работи активно с преподавателите с цел повишаване информираността на 
студентите, относно коректните начини на цитиране, позоваване на източници и 
анализиране на критично мислене на литературните източници. 
● Да продължи практиката да се организират информационни семинари в 
началото на учебната година с цел да се предотвратяват случаите на плагиатство и 
изпитни измами  
● Да се организират информационни дни свързани с добри етични практики или 
социална отговорност към важни за обществото ни проблеми и ангажиране на 
студентите в тях 
 
 
 
 
 
1.02.2022 г.                        За Комисията по етика и академично единство 
 гр. Варна                                 доц. д-р Васил Донев- Председател КЕАЕ /п/ 
                   


