
 

 

ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И 

САНКЦИОНИРАНЕ НА ИЗПИТНИ ИЗМАМИ И 

ПЛАГИАТСТВО 

 

І. Общи положения 

Чл. 1. (1) Настоящите правила регламентират процедурите за 
предотвратяване и санкциониране на изпитни измами и плагиатство от 

страна на студентите и докторантите в Медицински университет – Варна 
/МУ-Варна/ по време на изпити (от всеки вид: текущ редовен, поправителен, 

контролни работи, тестове, курсови работи и задачи и др) ., както и при 
провеждане на всеки друг вид писмено изпитване за проверка на знанията и 

уменията им, съгласно чл. 44, ал. 2 от Закона за висшето образование. 
(2) Правилата се отнасят за всички специалности, форми на обучение 
(редовна, задочна, дистанционна, факултативна и индивидуална)  и 

образователно-квалификационни степени.  
 

ІI. Задължения на студентите и докторантите при провеждане на 
изпитване 

 
Чл. 2. По време на провеждане на писменото изпитване студентите и 

докторантите са длъжни да спазват следните изисквания: 
(1) Личните вещи, които не са им необходими, се поставят на място в залата, 

посочено от преподавателя. 
(2) Студентите и докторантите имат достъп до лични вещи като документ за 

самоличност, лекарства, вода. 
(3) По преценка на преподавателя някои лични вещи, които създават условия 

за измама, могат да бъдат забранени за ползване, а достъпът на студентите до 
тях да бъде ограничен. 
(4) По време на писменото изпитване не се разрешава ползването и достъпът 

до следните предмети: 
1. учебни материали (учебници, сборници, ръководства, наръчници, 

справочници и други учебни пособия), освен ако преподавателят изрично 
не е разрешил това; 

2. нерегламентирани помощни материали; 
3.преносими компютри, таблети, както и всякакви други електронни 

устройства, използвани като средства за съхранение и възпроизвеждане на 



текст, звук и образ, освен ако преподавателят не е разрешил ползването на 
подобни устройства, необходими за конкретния случай; 

4. мобилни телефони, хендсфри, слушалки и други технически средства за 
комуникация; 

5. други предмети и материали, които не са разрешени от преподавателя и 
нямат отношение към провеждането на изпита. 

(5) В случай на отказ от изпитване, студентите и докторантите могат да 
напуснат залата не по-рано от петнадесет минути след началото на изпита. 

 
ІII. Задължения на преподавателите при провеждане на писмено 

изпитване 
 

Чл. 3. Преподавателите трябва да създадат условия, които не толерират и не 
поощряват плагиатство и измами от страна на студентите и докторантите при 

явяване на писмено изпитване за проверка на знанията и уменията им.  
 
Чл. 4. Преподавателите са задължени да следят за изпълнение на условията 

по чл. 2 и чл. 3 от настоящите правила и процедури. 
 

ІV. Измами и плагиатство при писмено изпитване 
 

Чл. 5. (1) Като изпитна измама от страна на студентите и докторантите при 
явяване на писмено изпитване се класифицират следните действия: 

1. употреба без разрешение от преподавателя 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 студентите и 

докторантите; 
3. подсказване по време на писменото изпитване; 
4. облагодетелстване на студентите и докторантите или поставянето 

им при субективни условия, в т.ч. ходатайства за вземане на изпит 
от страна на преподаватели или други заинтересовани лица; 

5. ако се установи, че вместо студента/докторанта се явява друго лице; 
6. ако студентът/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 студентите и докторантите при явяване на 

писмено изпитване се смятат действията, описани в чл. 4, 5 и 6 от Правилата 



за процедурни методи и средства за проверка на оригиналността и 
автентичността на дипломни и дисертационни работи. 

 
V. Установяване и доказване на изпитна измама и плагиатство  

 
Чл. 6. (1) Установяването на изпитна измама се осъществява в деня на 

писменото изпитване от изпитващия преподавател в присъствието на 
останалите студенти/докторанти. 

(2) В случай на измама, опит за измама или за възпрепятстване на 
провеждането на писменото изпитване оценяващият екип оформя писмен 

протокол, подписан от членовете на оценяващия екип, от 
студента/докторанта и от двама свидетели. При отказ на студента/докторанта 

да подпише протокола двама свидетели удостоверяват отказа му със своите 
подписи. Протоколът се представя на декана на съответния факултет или 

директора на колежа/ филиала/ департамента. Решенията на последния за 
всеки конкретен случай се правят публично достояние. 
 

Чл. 7. Установяването на плагиатство се осъществява от съответния 
изпитващ преподавател по методите, описани в чл. 10 от Правилата за 

процедурни методи и средства за проверка на оригиналността и 
автентичността на дипломни и дисертационни работи. 

 
VI. Санкции 

 
Чл. 8. При установяване на изпитна измама или плагиатство от страна на 

студентите/докторантите при явяване на писмено изпитване се налагат 
следните санкции: 

1. анулиране на изпита; 
2. незачитане на представените материали в резултат на установено 

плагиатство;  

3. предупреждение за отстраняване от МУ-Варна за определен срок от 
време; 

4. отстраняване от МУ-Варна 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 тези 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, предвидени в чл. 9, т. 4 и т. 5, се налагат със заповед на 
Ректора по предложение на преподавателя, установил неправомерното 

действие от страна на студентите/докторантите. 
 

Чл. 11. В едноседмичен срок студентът/докторантът може да обжалва 
наложената му санкция, като подаде писмено възражение до Ректора.  

 
VII. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§ 1. Настоящите правила влизат в сила от учебната 2017/2018 г. 
 


