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І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ  

Чл. 1. Настоящите правила регламентират процедурите за предотвратяване и 
санкциониране на изпитни измами и плагиатство от страна на кандидатите за 
докторанти и докторантите от всички форми на обучение в Института по 
отбрана "Проф. Цветан Лазаров" по време на конкурсните изпити, както и при 
провеждане на всеки друг вид писмено изпитване (изпит по специалността и 
др.) за проверка на знанията и уменията им по време на обучението им в 
докторантура.  
 
ІI. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДОКТОРАНТИ И ДОКТОРАНТИТЕ ПРИ 
ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТВАНЕ  

Чл. 2. По време на провеждане на писменото изпитване кандидатите за 
докторанти и докторантите са длъжни да спазват следните изисквания:  
(1) Личните вещи се поставят на място в залата, посочено от квестора.  
(2) Кандидатите за докторанти и докторантите имат достъп до личните си вещи 
като документ за самоличност, лекарства, вода и др. в присъствието на 
квестора.  
(3) По преценка на изпитната комисия, някои лични вещи, които създават 
предпоставки за измама, могат да бъдат забранени за използване и достъпът 
до тях да бъде ограничен.  
(4) По време на писменото изпитване не се разрешава използването на:  
1. учебни материали, освен ако изпитната комисия изрично не е разрешила 
това;  
2. преносими компютри , таблети, както и всякакви други електронни 
устройства, които могат да се използват за измама;  
3. мобилни телефони, хендсфри, слушалки и други технически средства за 
комуникация;  
(5) В случай на отказ от изпита, кандидатите за докторанти и докторантите 
могат да напуснат залата не по-рано от един час след началото на изпита.  
  
ІII. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПИТНИТЕ КОМИСИИ И КВЕСТОРИТЕ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ 
НА ПИСМЕНО ИЗПИТВАНЕ  

Чл. 3. Изпитните комисии и квесторите, отговорни за провеждане на изпитите 
трябва да създадат условия, които не толерират и не поощряват плагиатство и 
измами от страна на кандидатите за докторанти и докторантите при явяване на 
писмен изпит.  
 
Чл. 4. Квесторите са задължени да следят за изпълнение на условията по чл. 2 и 
чл. 3 от настоящите правила и процедури.  
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ІV. ИЗМАМИ И ПЛАГИАТСТВО ПРИ ПИСМЕНО ИЗПИТВАНЕ  

Чл. 5. (1) Като изпитна измама от страна на кандидатите за докторанти и 
докторантите при явяване на писмено изпитване се класифицират следните 
действия:  
1. употреба без разрешение от квестора на някои от забранените предмети в 
настоящите правила и процедури;  
2. преписване или опит за преписване по време на писменото изпитване за 
проверка на знанията и уменията на кандидатите за докторанти и 
докторантите;  
3. подсказване по време на писменото изпитване;  
4. облагодетелстване на кандидатите за докторанти и докторантите или 
поставянето им при субективни условия , в т.ч. ходатайства за вземане на изпит 
от страна на служители на Института по отбрана "Проф. Цветан Лазаров" или 
други заинтересовани лица;  
5. ако се установи, че вместо кандидатита за докторант /докторанта се явява 
друго лице;  
6. ако кандидатът за докторант /докторантът говори по време на писменото 
изпитване;  
7. при установяване на фалшифициране и подмяна на изпитни резултати;  
8. при установяване на фалшифициране, укриване, подправяне на документи, 
попълване на неверни данни и други документни измами;  
9. при неразрешено изнасяне и разпространяване на изпитен материал.  
(2) За плагиатство от страна на докторантите се смятат действията , описани в 
Правилата за проверка на оригиналността и автентичността на дисертационни 
трудове.  
  
V. УСТАНОВЯВАНЕ И ДОКАЗВАНЕ НА ИЗПИТНА ИЗМАМА И ПЛАГИАТСТВО  
Чл. 6. (1) Установяването на изпитна измама се осъществява в деня на 
писменото изпитване от Изпитната комисия в присъствието на 
квестора/квесторите.  
(2) В случай на измама , опит за измама или за възпрепятстване на 
провеждането на писменото изпитване, изпитната комисия оформя писмен 
протокол, подписан от членовете й, от кандидата за докторант/докторанта, от 
квестора/квесторите и един свидетел. При отказ на кандидата за 
докторант/докторанта да подпише протокола двама свидетели удостоверяват 
отказа му със своите подписи. Протоколът се представя на Комисията по етика 
и академична почтеност на Института по отбрана.  
 
Чл. 7. Установяването на плагиатство се осъществява по методите, описани в 
Правилата за проверка на оригиналността и автентичността на дисертационни 
трудове, като за установеното плагиатство, научният ръководител на 
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докторанта подава сигнал до Комисията по етика и академична почтеност на 
Института по отбрана.  
 
VI. САНКЦИИ  
 Чл. 8. При установяване на изпитна измама или плагиатство от страна на 
кандидатите за докторанти /докторантите при явяване на писмено изпитване 
или в процеса на разработване на дисертационния труд се налагат следните 
санкции:  

1. анулиране на изпита;  
2. незачитане на представените материали в резултат на установено 
плагиатство; 
3. предупреждение за отстраняване от Института по отбрана;  
4. отстраняване от Института по отбрана при повторно подобно 
провинение.  

 
Чл. 9. (1) При налагане на санкциите се спазват следните принципи:  

1. Санкциите се налагат с цел да се предотврати извършването на 
подобни нови нарушения.  
2. Тежестта на санкцията трябва да съответства на тежестта на 
извършеното нарушение.  
3. За едно конкретно нарушение може да бъде наложено само едно 
наказание.  
4. Могат да бъдат налагани само санкции, които са предвидени в 
нормативен акт или в тези правила и процедури.  
(2) Санкциите се налагат в двуседмичен срок от установяване на 

съответното нарушение.  
 
Чл. 10. Санкциите се налагат със заповед на Директора на Института по отбрана 
по предложение на Комисията по етика и академична почтеност на Института 
по отбрана.  
  
Чл. 11. В едноседмичен срок кандидатитът за докторант/докторантът може да 
обжалва наложената му санкция, като подаде писмено възражение до 
Директора на Института по отбрана.  
  
VII. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ  

§ 1. Правилата и процедурите за предотвратяване и санкциониране на изпитни 
измами и плагиатство са приети на Научен съвет на ИО с Протокол 
№28/12.06.2017 г. и влизат в сила от датата на приемането им. 
 


