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ПРАВИЛНИК  

ЗА  ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И САНКЦИОНИРАНЕ НА      

ИЗПИТНИ ИЗМАМИ И ПЛАГИАТСТВО 

(Регламент за реакция при нечестни прояви на студенти,  

докторанти, преподаватели и служители) 

 

ПРЕДПОСТАВКИ 

Чл. 1.  Университетската идея и мисията на УАСГ за провеждане на качествено универси-

тетско обучение и научни изследвания се осъществяват с труда и усилията на цялата академична 

общност, включваща студентите, преподавателите и служителите на университета. Основните 

принципи, които обединяват тази общност са съблюдаването на академичните права и задълже-

ния, валидни за всеки отделен неин член. Университетската общност се стреми както към посто-

янно усвояване и създаване на нови знания, така и към развитието и изграждането на високооб-

разовани и морални личности. Това изисква поддържане на етични междуличностните отноше-

ния, уважение към труда и постиженията на останалите и защита на интелектуалната собстве-

ност. 

Чл. 2.  Заедно с това, академичната общност е призвана да притежава, поддържа и възпи-

тава честност и почтеност като основни благодетели, върху които се основава цялото общество 

и се възпитават бъдещите поколения. Тази обща кауза е възможна само със създаването и под-

държането на академична атмосфера на честност, взаимно уважение, зачитане на авторството и 

непримиримост към нечестни прояви от всякакво естество. 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл. 3.  Този регламент се основава на следните документи: 

1) Закон за висшето образование, чл. 58, 59, 71 и 74. 

2) Закона на авторското право и сродните му права, чл.3, 9, 18, 94 и 95 
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3) Наказателен кодекс чл. 173 

4) Правилник за учебната дейност, правата и задълженията на студентите, докторантите 

и специализантите. 

5) Етичен Кодекс на УАСГ и Правилник за дейността на Комисията за академична етика.  

Чл. 4.  Нечестна проява на студент, докторант, преподавател или служител се дефинира 

като: 

1) Преписване или опит за преписване по време на изпити, контролни и текущи тестове 

за проверка на знанията и уменията на студента/докторанта; 

2) Представяне като свои на чужди писмени работи, проекти, курсови, домашни и друг 

тип материали, със или без съгласието на техния автор, вкл. представяне на работи, 

преведени от чужди езици или заимствани от интернет; 

3) Използване на непозволени средства и комуникации, вкл. интернет, мобилни и други 

устройства, за подсказване и чужда помощ от друг, по време на изпит или при подго-

товка и защита на задания за самостоятелна работа; 

4) Ходатайства за вземане на изпити, поставяне при различни условия или друг тип обла-

годетелстване на студенти; 

5) Фалшифициране и подмяна на изпитни резултати; 

6) Фалшифициране, укриване, подправяне на документи, попълване на неверни данни и 

други документни измами; 

7) Плагиатство на чужди научни резултати, идеи и интелектуална собственост и предста-

вянето им като свои със или без разрешение на техния автор; 

8) Присвояване на чужда интелектуална собственост. 

II. МЕРКИ ПРИ НЕЧЕСТНИ ПРОЯВИ 

Чл. 5.  За предотвратяване на нечестни прояви основната политика е превенцията. 

Чл. 6.  Преподавателите и служителите на Университета заемат активна позиция по време 

на занятия и при социални контакти със студентите, като поощряват тези, които се отнасят сери-

озно към своите задължения, работят самостоятелно и по честен начин подготвят и взимат изпи-

тите си. 

Чл. 7.  Преподавателите и служителите на Университета трябва да създават условия за не-

толериране и непоощряване на плагиатството и нечестни академични прояви от всякакъв род на 

студенти, докторанти и свои колеги. 

Чл. 8.  За противодействие срещу нечестни прояви от страна на студентите, при съмнения 

за преписване и използване на непозволени средства и комуникации, преподавателите могат да 

провеждат допълнително устно препитване, вторичен изпит пред комисия и др. за установяване 

на реалните знания на студента. 

Чл. 9.  За избягване на възможни нарушения и умишлено поставяне на незаслужени оценки 

на студенти, всички семестриални изпити и оценяване на студентски проекти, да се провеждат 

от комисия от поне двама преподавателя, определени съгласно действаща заповед на Ректора.  

Чл. 10.  За противодействие срещу нечестни прояви от страна на докторантите, при съмне-

ния за преписване и използване на непозволени средства и комуникации, използване (преводи 

или преработване) на съществуващи произведения се налагат санкции, съгласно действащите 

правилници, изброени по-горе.  

Чл. 11.  При забелязани нечестни прояви студентите, докторантите, преподавателите и слу-

жителите на Университета трябва да сигнализират писмено и неанонимно за случая ръководи-

теля на катедрата, Факултетната комисия по качество и ръководството на факултета.  
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Чл. 12.  За разкриване и доказване на случаи на плагиатство и нерегламентирано препис-

ване се допуска използването на съвременни информационни и комуникационни средства и спе-

циализиран софтуер. 

III. АДМИНИСТРАТИВНО УРЕЖДАНЕ ПРИ НЕЧЕСТНИ ПРОЯВИ 

Чл. 13.  Доклади, жалби, сигнали и др. за конкретни нечестни прояви в Университета се 

подават писмено и неанонимно в деловодството на Университета и се разглеждат от ръководст-

вото в срок до 10 работни дни. По негова преценка могат да бъдат представени за разрешаване 

от ФС, АС или специално назначена от Ректора комисия. 

Чл. 14.  При подадени групови сигнали за нечестни прояви, оплаквания от некоректно по-

ведение, в разрез с общоприетите морални и етични академични норми или случаи на корупция, 

Факултетната комисия по качество може да инициира специално анкетно проучване за установя-

ване на реалната ситуация. Резултатите от анкетата се докладват на Декана. 

Чл. 15.  При доказан случай на преписване или плагиатство от студент и докторант, му се 

налага наказание „Забележка”. При повторно нарушение студентът се отстранява за една година. 

Чл. 16.   При доказан случай на плагиатство от член на академичния състав, той се наказва 

със „Забележка”, лишава се за период от една календарна година от подпомагане при участие в 

научни форуми от страна на Университета. При повторно установяване на плагиатство, се пред-

лага на Ректора за освобождаване от длъжност, съгласно  чл. 58(1) т. 4 на ЗВО. 

Чл. 17.  Наказанията се налагат от Декана или Ректора, съгласувано с Контролния съвет,  

съгласно Правилниците на УАСГ. 

Чл. 18.  Всички спорни въпроси, касаещи нечестни прояви за нарушения на регламента се 

представят и разрешават по реда на документите, посочени в чл. 3. 

Чл. 19.  Средства за установяване и превенция на  плагиатството: 

1. Един от най-популярните начини за предотвратяване на плагиатството са компю-

търни програми (например Plagiat Finder, Turnitin,  Advego Plagiatus и др.). Програмите показват 

степента на съвпадение на предадената от студента писмена работа (в текстов файл от всякакъв 

тип) с други текстови файлове, и други източници (ресурси в интернет). Преподавателят и сту-

дентът могат да видят какъв е процентът на сходство на домашната работа с други текстове. Чрез 

програмата може да се отворят самите статии, задания, форуми, блогове и всякакъв вид публи-

кации, с които са открити съвпаденията. Програмата позволява да се видят съвпадащите абзаци 

и да се прегледат дума по дума.  

2. След стартирането на платформата рязко спадат опитите на студентите  и докто-

рантите да предават чужди или купени разработки и това прави оценяването честно и обективно.  


