
бул.”Хр. Смирненски” №1, София 1046, Р. България 

тел.: (02) 963-52-45, факс: (02)865 68 63 

 e-mail: aceadm@uacg.bg; http://www.uacg.bg 

 

стр. 1 от 4 
 

 

Утвърждавам: 

проф. д-р инж. Иван Марков 

Ректор на УАСГ 

 

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА 
ПО АКАДЕМИЧНА ЕТИКА НА УАСГ 

 

Съдържание 

Раздел I. Общи положения ....................................................................................................... 1 

Раздел II. Основни функции .................................................................................................... 2 

Раздел III. Устройство и дейност ............................................................................................ 2 

Раздел IV. Заключителни разпоредби ..................................................................................... 4 

 

Раздел I. Общи положения 

Чл. 1. С този Правилник се определят функциите, устройството и дейността на Коми-
сията по академична етика в УАСГ. 

Чл. 2.  Комисията по академична етика в УАСГ е обществен орган, избиран от Акаде-
мичния съвет в рамките на неговия мандат и утвърден от Ректора на УАСГ. Комисията по 
академична етика насърчава и гарантира спазването на Етичния кодекс на УАСГ. 

Чл. 3. В своята дейност Комисията по академична етика се ръководи от Етичния ко-
декс. Правилниците на УАСГ и свободните убеждения на своите членове. Основните прин-
ципи, които Комисията спазва в своята работа, са независимост, обективност, справедливост, 
публичност и толерантност, при гарантиране на равни възможности за защита на правата и 
законните интереси на преподавателите, студентите и администрацията в УАСГ. 

Чл. 4. Членовете на Комисията по академична етика в УАСГ упражняват своите функ-
ции в интерес на поддържането на високи професионални и етични стандарти между члено-
вете на университетската общност, на свободата и коректността на научните изследвания, на 
институционалната лоялност, доброто име и авторитета на УАСГ сред обществеността в стра-
ната и чужбина. 

ID: АС.А1.2.1 Абревиатура: ПДКАЕ Актуална версия: v 2.1 
Приет от Академичен съвет на УАСГ с протокол № 16 от 08.03.2017 г. 

Коригиран от Академичен съвет с протокол № 40 / 09.01.2019 г. (v 2.0)  
Коригиран според изискванията на чл. 31 от ПСОПНД (v 2.1) 
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Раздел II. Основни функции 

Чл. 6. Задачите на Комисията по академична етика са: 

- да наблюдава за спазването на Етичния кодекс; 

- да извършва проверки и да излиза със становища относно сигнали за нарушаване 
принципите и правилата на професионалната етика, регламентирани в Етичния кодекс на 
УАСГ; 

- със съгласието на страните да урежда конфликтите между тях чрез посредничество; 

- при нужда да дава становища по въпроси, свързани с преподавателската, служебната 
и научната етика; 

- да предлага обосновани становища относно етични казуси, за които е поискано тъл-
куване от Академичния съвет и Ректорското ръководство. 

Чл. 7. Комисията за академична етика може да бъде сезирана, но също и да се само-
сезира, за да предприеме разглеждане на определен казус, възникнал в академичната практика 
на Университета. 

Раздел III. Устройство и дейност 

Чл. 8. Комисията по академична етика се състои от шестима членове. Членовете на ко-
мисията се предлагат и избират от Академичния съвет на УАСГ и се утвърждават от Ректора. 
На първото си заседание членовете на комисията избират помежду си Председател с обикно-
вено мнозинство. 

Чл. 9. Комисията се събира на редовно заседание с оглед изпълнението на задачите си, 
но не по-рядко от веднъж на два месеца. Заседанието се свиква от Председателя с покана, раз-
пратена на всеки от членовете. Дневният ред се обявява в поканата. В спешни случаи свиква-
нето може да се извърши и по телефон. Комисията може да бъде свикана на заседание и по 
инициатива на всеки от членовете по същия ред. 

Чл. 10. Комисията има кворум и може да взима решения, когато е свикана редовно и 
присъстват най-малко четирима от нейните членове. 

Чл. 11. Комисията взима решенията си с обикновено мнозинство от присъстващите чле-
нове. В случай, че не се формира мнозинство, Председателят има право на решаващо мнение. 

Чл. 12. Комисията води за заседанията си протокол, който трябва да съдържа: място, 
дата. дневния ред, списък на присъстващите и резултата от гласуването. В случай на отсъствие 
на Председателя, присъстващите на заседанието избират председателстващ с обикновено мно-
зинство. Протоколът се подписва от Председателя, а при негово отсъствие от председателст-
ващия заседанието. 

Чл. 13. Членовете на Комисията, включително нейният Председател, са обвързани със 
задължение за конфиденциалност. Нито един от тях не може да разгласява информация по 
сигнали и жалби, постъпили за разглеждане в Комисията, извън регламентираните действия 
на Комисията по изясняване на случая и предприеманите от нея стъпки за постигане на спо-
разумение чрез посредничество. 

Чл. 14. Говорител на Комисията е нейният Председател. Членовете на Комисията, 
включително нейният Председател, не могат да правят предварителни публични изказвания, 
в които предпоставят решения на органа. 

Чл. 15. Комисията разглежда въпроси, сигнали и жалби, внесени от членове на универ-
ситетската общност или звена на УАСГ, лично морално засегнати от действия на колеги, слу-
жители или отделни звена в УАСГ. Становище на комисията може да бъде поискано и от Рек-
тора и Академичния съвет, в случай, че засегнато лице или звено в УАСГ е изпратило сигнал 
до тях. 



 

 

Правилник за дейността на Комисията по академична етика на УАСГ       стр. 3 от 4 

Чл. 16. Въпросите, сигналите, и жалбите се подават в писмен вид в Деловодството на 
УАСГ и трябва да съдържат: 

1. трите имена на подателя; 

2. адрес (служебен адрес / e-mail) и телефон за връзка; 

3. предмет на сигнала / жалбата: 

3.1. кой текст от Етичния кодекс на УАСГ е нарушен според подателя; 

3.2. как е засегнат личният интерес на подателя; 

3.3. конкретно искане към Комисията. 

Чл. 17. Разглеждането на индивидуални сигнали и жалби става на закрити заседания на 
Комисията. 

Чл. 18. Не се разглеждат: 

- анонимни сигнали и жалби; 

- жалби и сигнали по случаи, при които е налице висящо съдебно производство. 

Чл. 19. Комисията уведомява писмено лицето, по повод на действие или поведение на 
което е внесен сигнал или жалба за нарушаване на Етичния кодекс и определя срок за подаване 
от негова страна на ответно становище. 

Чл. 20. Комисията може да извършва действия по посредничество за уреждане на спо-
рове. По желание на страните между тях могат да се проведат срещи за доброволно уреждане 
на спора с посредничеството на Председателя или членове на Комисията. 

Чл. 21. За участие в заседанията на Комисията се поканват заинтересованите страни, 
лично или чрез техни упълномощени представители. Комисията може да реши заинтересова-
ните страни да не бъдат канени за участие в заседанията, когато прецени, че случаят е изяснен 
в достатъчна степен от получените писмени становища и/или в проведени срещи със страните 
в процеса на посредничество. 

Чл. 22. Ако предметът на сигнала или жалбата не е свързан с въпроси на академичната 
етика и Комисията не е компетентна да го разгледа, това се съобщава на подателя. 

Чл. 23. Всеки от участниците може да поиска отвод на членове на Комисията при съм-
нение за конфликт на интереси. Членове на Комисията сами могат да обявят своя отвод, когато 
съществува основание за съмнение в тяхната безпристрастност. 

Чл. 24. Във всеки един стадий на разглеждането на казуса Комисията може да препо-
ръчва и подканва страните към споразумяване. 

Чл. 25. При разглеждането на всеки от случаите Комисията се ръководи от нормите на 
Етичния кодекс и свободните убеждения на своите членове. В своите решения Комисията дава 
становище за наличие или липса на противоречие с нормите на Етичния кодекс на УАСГ или 
констатация за липса на достатъчно данни за вземане на решение. 

Чл. 26. Становищата на Комисията се съобщават писмено на засегнатите страни. За 
случаите, които приключват със становище за констатирано нарушение на Етичния кодекс, 
комисията уведомява писмено и Ректора на УАСЕ. 

Чл. 27. С оглед на доброволния характер на тяхното изпълнение, решенията, които 
взема Комисията, не подлежат на обжалване. Възобновяването на приключен спор по даден 
сигнал или жалба е допустимо единствено, ако се доказват нови обстоятелства, които са във 
връзка с предишните мотиви за решението и биха могли да доведат до решение, различаващо 
се от първоначалното. 

Чл. 28. Комисията може да организира публични дискусии по принципни въпроси на 
академичната етика, както и по въпроси от обществен интерес. 

Чл. 29. Комисията представя ежегоден доклад за дейността си пред Академичния съвет. 
Годишните доклади се публикуват на страницата на УАСГ. 



 

 

Правилник за дейността на Комисията по академична етика на УАСГ       стр. 4 от 4 

Чл. 30. (1) Комисията за академична етика изпълнява своите функции на обществени 
начала. 

(2) При нужда (ДМА, комуникация) дейността на Комисията се подпомага материално- 
технически и финансово от УАСГ по общия установен ред. 

Раздел IV. Заключителни разпоредби 

          § 1. Този Правилник е изготвен на основание на текстове от Закона за виеше образование 
и Кодекса на труда. 
         § 2. Правилникът е приет с Решение на АС на УАСГ протокол № 16 от 08.03.2017 година.  
          § 3. Академичният съвет на УАСГ дава разяснения по прилагането на този Правилник и 
решава допълнително възникнали специфични въпроси във връзка с неговото прилагане, 
включително относно огласяването на Годишния доклад за дейността на Комисията. 

  

Вносител:  

проф. д-р инж.  Стойо Тодоров 

Зам.-ректор по евроинтеграция и  

международно сътрудничество 
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