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ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И САНКЦИОНИРАНЕ НА  

ИЗПИТНИ ИЗМАМИ И ПЛАГИАТСТВО 

В ИИНЧ-БАН 

 

Настоящите правила регламентират  процедурите за предотвратяване и 

санкциониране на изпитни измами и плагиатство от страна на кандидат-докторанти и 

докторантите, обучавани в ИИНЧ в редовна, задочна и самостоятелна форма.  

 

  

I. Правила за предотвратяване и санкциониране на изпитни измами  

1. Изпитни измами са: 

- Документни измами (фалшифициране, подправяне, попълване на неверни данни, 

явяване на изпита на друго лице вместо кандидата или докторанта); 

- Преписване по време на писмения изпит; 

- Подсказване по време на изпит; 

- Използване на учебни материали, IT техника и забранени устройства без 

разрешение; 

- Подмяна на изпитни резултати; 

- Създаване на неравнопоставеност на изпитваните лица (ходатайство от 

заинтересовани страни, подмяна или премахване на изпитни въпроси, 

предварителна уговорка с изпитващите) 

2. За провеждането на писмените изпити се осигурява подходяща стая и квестор. 

3. Не се разрешава използването на учебни материали, средства за комуникация и IT 

техника, освен при необходимост и разрешение от комисията. 

4. При установени изпитни измами се съставя протокол, подписан от изпитната 

комисия, който се предава на Директора на Института за вземане на решение. При 

необходимост протоколът може да се насочи към Етичната комисия на ИИНЧ. 

Санкциите са : анулиране на изпита, забележка и предупреждение на докторанта за 

отчисляване без право на защита, отчисляване без право на защита (след решение на 

научния съвет). 

5. Решението се предава на кандидат-докторанта или докторанта в писмен вид. 

 

II. Предотвратяване  и санкциониране при установяване на плагиатство: 

1. Според Закона за развитието на академичния състав в Република България, (§ 1., 

т. 7. от Допълнителните разпоредби) „плагиатство" е представяне за собствени на 

трудове, които изцяло или частично са написани или създадени от другиго, или 

използването на публикувани от другиго научни резултати, без позоваване или 



цитиране в процедурите за придобиване на научни степени или за заемане на 

академични длъжности“. 

2. В индивидуалния план за обучение на всеки докторант се вклкючва участие в 

курс/семинар за запознаване с практиката за цитиране и избягване на плагиатство. 

3. Институтът организира при необходимост обучение на докторантите и научните 

ръководители за работа със специализиран софтуер за разкриване на плагиатство. 

4. При стартиране на процедура за защита докторантът предава на научния 

ръководител дисертационния си труд заедно с декларация за оргиналност, 

подписана собственоръчно от него. 

5. Научният ръководител е длъжен да направи проверка на оргиналността на 

дисертацията преди  предаването на материалите за обсъждане в обучаващата 

секция като се допуска използването на съвременни информационни и 

комуникационни средства и специализиран софтуер. 

6. При установяване на плагиатство се организира изслушване на докторанта в 

обучаващата секция. Според степента на плагиатство се предлага решение за 

санкция или въпросът се отнася до Етичната комисия на ИИНЧ.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


