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ДО 

РЕКТОРА НА 

ИУ – ВАРНА и 

АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ 

ПРИ ИУ-ВАРНА 

 

 

 

О Т Ч Е Т  

от 

доц. д-р Десислава Серафимова 

Председател на Етичната комисия при ИУ-Варна 

за дейността през учебната 2019/2020 година 

 

Съставът на настоящата Комисия по етика е избран на заседание на 

АС и утвърден със заповед на Ректора на ИУ-Варна от 06.11.2019 г.   

Основните направления в работата на Етичната комисия през 

отчетния период бяха: 

1. Приемане на архива на Комисията по етика за периода 2011 – 

2019 година и запознаване с извършените действия до момента 

във връзка с последния постъпил сигнал с оглед навременното му 

разглеждане и разрешаване.  

2. Приемане на план за заседанията на Комисията по етика, съгласно 

чл. 31 (1) от Етичния кодекс на ИУ – Варна и своевременно 

обезпечаване на нейния състав с оглед на предвидените квоти за 

формирането й. 
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3. Провеждане на заседания на Комисията по етика във връзка с 

постъпили сигнали. 

4. Обсъждане на действащия в момента Етичен кодекс на ИУ – 

Варна, на Вътрешните процедурни правила за дейността на 

Комисията по етика при ИУ – Варна и на възможностите за 

тяхното усъвършенстване.  

 

1. Действия  във връзка с организационното състояние на 

Етичната комисия 

През отчетния период съставът на Комисията по етика при ИУ-Варна  

е актуализиран два пъти – през месеците Март 2020 и Ноември 2020 г. 

Актуалният състав е оповестен на страницата на ЕК в сайта на 

университета:  

https://ue-varna.bg/bg/p/7835/za-nas/komisia-po-etika.  

 

2. Действия на Етичната комисия във връзка с постъпили 

сигнали 

През отчетния период са постъпили и са разгледани общо четири 

сигнала и едно отворено писмо от страна на преподаватели,  като за целта 

са проведени седем заседания на Комисията по етика. Разгледаните 

сигнали се отнасят до неетични действия от страна на преподавател, 

уронващи престижа на друг преподавател и на университета като цяло;  

неетични действия на преподавател спрямо колеги от катедра на ИУ-

Варна; сигнал по повод несъгласие с решение на ЕК и жалба по повод 

изготвяне на плановата натовареност и разпределяне на часовете в катедра 

на ИУ-Варна, както и неетично отношение на колеги към преподавател от 

катедрата.  

Спазвайки изискванията на Етичния кодекс и на Вътрешните 

процедурни правила за дейността на ЕК при ИУ-Варна, при разглеждане 

https://ue-varna.bg/bg/p/7835/za-nas/komisia-po-etika
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на всички посочени сигнали ЕК положи максимални усилия да събере 

всички необходими факти за обективно решаване на поставените въпроси, 

стремейки се към постигане на диалог. За целта заинтересованите страни 

бяха канени да вземат участие в заседания на ЕК с оглед изясняване на 

техните гледни точки и съдействие за постигане на взаимно 

разбирателство. При разглеждане на всеки отделен сигнал комисията 

изслуша заинтересованите участници, които са откликнали на поканата за 

участие в заседание на ЕК. Спрямо заинтересовани лица, които не 

откликнаха на покани за участие в заседания на ЕК, бяха приложени 

специфични средства за уточняване на фактите по конкретните казуси. 

Такива например са покана за писмено становище и предоставяне на 

допълнителна информация по определени въпроси, покана за посочване на 

свидетели на описано нарушение, отправяне на повторни покани за 

предоставяне на допълнителна информация, удължаване на сроковете за 

предоставяне на допълнителна информация във връзка с настъпване на 

периода на ползване на летни отпуски от преподавателите.   

След изчерпване на процедурните възможности, предвидени в 

Етичния кодекс и Вътрешните процедурни правила за дейността на ЕК, 

както и след подробното обсъждане на сигналите от членовете на 

комисията, бяха взети съответните решения, базирани на събраните 

доказателства. Три от постъпилите общо четири сигнала за извършени 

нарушения са приключили с постановени решения, които са входирани 

при сътрудника на Ректора. По един от сигналите, постъпил на 30.06.2020 

г., предстои да се вземе решение на следващото заседание на ЕК.  

 

3. Действия във връзка с възможностите за усъвършенстване на 

Етичния кодекс и на Вътрешните процедурни правила за 

дейността на ЕК при ИУ – Варна 
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Комисията по етика при ИУ-Варна на две свои заседания през 

отчетния период е разгледала възможностите за внасяне на някои промени 

в действащия в момента Етичен кодекс, както и във Вътрешните 

процедурни правила за дейността на ЕК. Предстои те да бъдат обсъдени 

окончателно и предложени на АС през учебната 2020-2021 година.  

Отчетът е приет на заседание на Етичната комисия при ИУ-Варна, 

проведено на 09.12.2020 г.  

 

Изготвил отчета: …………………………...…… 

(Председател на ЕК – доц. д-р Д. Серафимова) 

 

 

 

 


