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През отчетния период съставът на Комисията по етика и академично единство 
в БСУ беше подновен, поради изтичане на управленския мандат на академичното 
ръководство.  

Независимо от направените промени и усложнената ситуация на работа в 
онлайн среда през част от календарната година, КОМИСИЯТА ПО ЕТИКА И 
АКАДЕМИЧНО ЕДИНСТВО ПРИ БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ продължи да 
изпълнява своята основна задача, свързана с насърчаване и гарантиране 
спазването на Правилника за дейността на комисията по етика и академично 
единство в БСУ и Етичния кодекс за академично единство.  

Още в началото на новия мандат Комисията по етика и академично единство 
в БСУ прие План за равенство между половете в БСУ.  

Планът за равенство между половете в БСУ е разработен, за да установи 
параметрите за насърчаване на образователните, научно-изследователските, 
трудовите и социалните взаимоотношения сред университетската общност в 
условия на равнопоставеност. 

Мотивите за разработване на План за равенство между половете в БСУ 
произтичат както от приоритетите на Европейското научноизследователско 
пространство (ЕНП), така и от редица специфични приоритети на ЕС за развитие на 
университетите в Европа. Водещите препоръки на ЕК за засилване на политиките за 
равенство между половете в университетите са изведени в доклада „Към визия за 
бъдещето на университетите в Европа до 2030 г.“.  

Планът за равенство между половете е и в съответствие с институционалната 
политика и социалната отговорност на БСУ да предоставя равни възможности за 
обучение и условия на работа, избягвайки всякаква форма на дискриминация, 
изразена и в Етичния кодекс на университета. 

В плана са заложени трите основни цели на ЕНП за равнопоставеността: 
- премахване на бариерите пред кариерното развитие на жените; 
- справяне с дисбаланса между половете в процесите на вземане на решения; 
- разширяване на отразяването на аспекти, свързани с равнопоставеността в 

научните изследвания. 
През годината Комисията по етика и академично единство в БСУ, 

осъществяваше своите функции за поддържане на добри професионални и етични 
стандарти между членовете на университетската общност, институционалната и 
междуличностна лоялност, свободата на научните изследвания и обучението на 
студентите, положителния имидж на БСУ сред академичните среди и 
обществеността в страната и в чужбина. 

Комисията се ръководеше от убеждението, че дейността й трябва да е 
насочена към предотвратяване на конфликтите в академичната общност на БСУ, в 
т.ч. чрез готовност за оказване на съдействие за тяхното разрешаване (при 
необходимост). 

Усилията на Комисията по етика и академично единство в БСУ бяха насочени 
към наблюдаване и спазване на принципите за научност, коректност, 



 
 

сътрудничество и етичност в публикационната активност на преподавателите, 
докторантите и студентите.  

През годината не са констатирани случаи на автори на публикации, които са 
изложили непроверени факти и неаргументирани твърдения. За всички издания на 
БСУ е въведен механизъм, чрез който изследователите, които публикуват научни 
резултати от свои изследвания, да носят пълна отговорност за тяхната 
обоснованост, достоверност и оригиналност. 

През отчетния период се прилага и механизъм за недопускане на плагиатство 
във всичките му форми - злоупотреба с наименование, копиране или 
перифразиране. Авторите са цитирали публикациите, които са използвани при 
разработките си и са спазвали указаните правила за цитиране.  

В университетската платформа за електронно обучение е инсталиран и се 
използва софтуер за плагиатство. Той дава възможност да проверка на всички 
видове академични и студентски разработки. 

През годината са се спазвали изискванията и отговорностите при съавторство, 
като се зачитат не само академичните длъжности, но и заслугите на съответните 
автори. 

В синхрон с кодекса и с политиката на всички издания на БСУ, Комисията 
препоръча активна работа по основните начини за зачитане на авторското право – 
изготвяне на добросъвестен списък на използваните автори, надеждно цитиране по 
установения ред, изказване на благодарност към други автори за тяхната помощ, 
идеи или други приноси. 

През 2022 година няма постъпили жалби и сигнали, свързани с принципите за 
етично поведение, отношение и комуникация.  

 
Комисията по етика и академично единство в БСУ счита, че извършената 

работа през първата година от нейния мандат показва приемственост, развитие и 
надграждане на етичния микроклимат в Университета. 

 
Предложение за решение: 
1. АС приема Годишния доклад на комисията по етика и академично 

единство при Бургаския свободен университет за 2022 г. 
2. Препоръчва на деканските ръководства и на Комисията да продължат 

наблюдението по спазване на принципите, застъпени в Етичния кодекс за 
академични единство на БСУ. 

 

Докладът е приет на заседание на Комисията по етика и академично 

единство в БСУ, проведено на 12.01.2022 г. 


