
1 

01.01.02 FM 

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА 
СЕРТИФИЦИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО ISO 9001:2015 

 

9002 Варна • бул. ”Княз Борис I” 77 • Телефон 052 643 360 • Телефакс 052 643 365 • www.ue-varna.bg 

 

 

 

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 2020/2021 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. До 

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

поради настъпили промени в статута на членовете й от квотата на 

студентите и докторантите. 

Основните направления в работата на Етичната комисия през 

отчетния период бяха: 

1. 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. 

http://www.ue-varna.bg/
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2. Провеждане на заседания на Комисията по етика във връзка с 

постъпили сигнали. 

3. Обсъждане на възможностите за разработване на План за 

равенство на половете в ИУ-Варна във връзка със Заповед РД 06- 

158/05.11.2021 на Ректора на ИУ-Варна. 

 
1. Действия във връзка с организационното състояние на 

Етичната комисия 

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

е актуализиран един път – през 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 е постъпил и е разгледан един сигнал за 

извършено нарушение на Етичния кодекс на ИУ-Варна, като за целта са 

проведени четири заседания на Комисията по етика. Разгледаният сигнал 

се отнася до неетични действия от страна на студент, който в писмена 

комуникация е използвал изрази, уронващи престижа и достойнството на 

преподавател от Колежа по туризъм. 

При разглеждане на посочения сигнал Комисията по етика положи 

максимални усилия да събере всички необходими факти за обективно 

решаване на поставения въпрос, стремейки се към постигане на диалог. 

Спазвайки изискванията на Етичния кодекс и на Вътрешните процедурни 

правила за дейността на ЕК при ИУ-Варна, заинтересованите страни бяха 

поканени да вземат участие в заседания на ЕК или да изкажат писмени 

становища с оглед изясняване на техните гледни точки и съдействие за 
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постигане на взаимно разбирателство. Повечето заинтересовани участници 

откликнаха на поканата на ЕК и представиха писмени становища относно 

възникналата ситуация. Спрямо заинтересованите лица, които не 

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

специфични средства за уточняване на фактите по конкретния казус. Така 

например, комисията организира две допълнителни заседания, даващи 

възможност за провеждане на срещи онлайн или в сградата на 

университета, за да улесни участниците и да събере допълнителна 

информация по определени въпроси. 

След изчерпване на процедурните възможности, предвидени в 

Етичния кодекс и Вътрешните процедурни правила за дейността на ЕК, 

както и след подробното обсъждане на сигнала от членовете на комисията, 

беше взето решение, базирано на събраните доказателства. Постъпилият 

сигнал за извършено нарушение приключили с постановено решение, 

което е входирано при Директора на колежа по туризъм – гр. Варна. 

 
3. Действия във връзка с възможностите за разработване на 

План за равенство на половете в ИУ-Варна във връзка със 

Заповед РД 06-158/05.11.2021 на Ректора на ИУ-Варна 

Комисията по етика при ИУ-Варна на последното си заседание 

разгледа възможностите за разработване на План за равенство на половете. 

Предстои той да бъде подложен на допълнителен анализ и предложен за 

широко обсъждане в създадената за целта работна група и сред 

преподавателите и служителите на университета. 

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

проведено на 13.12.2021 г. 

 
Изготвил отчета: …………………………...…… 

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