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ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ И ФИНАНСИ – СОФИЯ 
 

 

 

ПРАВИЛА 
 

ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И УСТАНОВЯВАНЕ НА ПЛАГИАТСТВО В ДИПЛОМНИ И ДРУГИ 

ПИСМЕНИ РАБОТИ И ДИСЕРТАЦИОННИ ТРУДОВЕ ВЪВ ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ 

ПО ЗАСТРАХОВАНЕ И ФИНАНСИ 

 

 

Глава първа 
 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Чл. 1. Настоящите правила регламентират превенцията срещу 

плагиатство и реда за установяването му в дипломни и други писмени работи 

на студенти и в дисертационни трудове на докторанти във Висшето училище по 

застраховане и финанси, наричано по-нататък „висшето училище” или 

„училището”. 
 

Чл. 2.  По смисъла на тези правила „плагиатство” е:  

     1. използване в дипломни и други писмени работи на студенти и в 

дисертационни трудове на докторанти на чужди научни трудове, както и на 

илюстративни и други материали в такива трудове, без да се прави цитиране 

или препратка към тях; 

    2. заимстване в работи и трудове по т. 1 на текстове или идеи от 

интернет без да се посочват техните източници; 

    3. представяне от студенти и докторанти като свои разработки дипломни 

и други писмени работи или дисертационни трудове, които изцяло или 

частично са разработени от други автори. 

 

Глава втора 
 

ПРЕВЕНЦИЯ СРЕЩУ ПЛАГИАТСТВО В ДИПЛОМНИ И ДРУГИ 

ПИСМЕНИ РАБОТИ И ДИСЕРТАЦИОННИ ТРУДОВЕ ВЪВ ВИСШЕТО 

УЧИЛИЩЕ 
 

Чл. 3. (1) Студентите в бакалавърската степен във висшето училище се 

информират за формите на плагиатство и за неговото недопускане в техни 

писмени работи по време на обучението им по дисциплината „Академично 

писане и работа с информационни източници”, а студентите в магистърската 

степен –  по време на семинарите за разработване на дипломни работи. 

(2) Докторантите във висшето училище се информират за 

недопускането на плагиатство в дисертационните си трудове по време на 

обучението им по дисциплината „Методология и методика на научните 

изследвания”. 
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Чл. 4. Изискванията за начина на цитиране и позоваване на литературни 

източници се публикуват на електронната страница на висшето училище в 

секцията „Дипломиране”. 
 

Чл. 5. Преподавателите по отделните дисциплини информират 

студентите в началото на обучението им по тях за недопускане на плагиатство 

при разработването на курсови работи, доклади и други писмени форми на 

извънаудиторна заетост и за последиците при констатиране на плагиатство в 

такива работи. 

 

Глава трета 
 

РЕД ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ПЛАГИАТСТВО В ДИПЛОМНИ И ДРУГИ 

ПИСМЕНИ РАБОТИ И ДИСЕРТАЦИОННИ ТРУДОВЕ ВЪВ ВИСШЕТО 

УЧИЛИЩЕ 
 

Чл. 6. Научните ръководители на дипломантите и на докторантите са 

длъжни преди започване на съвместната им работа с тях да ги информират за 

формите на плагиатството и реда за проверка за установяване на плагиатство в 

дипломни работи и дисертационни трудове. 
 
Чл. 7. (1) Дипломните работи на студентите се проверяват за 

плагиатство от техните научни ръководители след представяне от отделните 

студенти в първоначалните им варианти. 

(2) Дисертационните трудове на докторантите се проверяват за 

плагиатство от научните им ръководители след предоставянето им от 

докторантите в завършен вариант преди предварителното им обсъждане 

(предзащита) на заседания на катедрените съвети. 

(3) Дипломните работи на студентите и дисертационните трудове на 

докторантите по ал. 1 и ал. 2 се представят на научните им ръководители на 

електронен  носител за проверка за наличие на плагиатство. 

(4) Разработените от студентите писмени работи, (курсови работи, 

реферати, есета и други работи) се изпращат на електронната платформа 

Moodle на висшето училище за проверка за наличие на плагиатство. 
 
Чл. 8. Проверките по чл. 7 се извършват чрез специализиран софтуер, 

определен със заповед на ректора на висшето училище, който се предоставя на 

преподавателите във висшето училище за ползване от тях. 

 

Глава четвърта 
 

ПОСЛЕДИЦИ ПРИ УСТАНОВЯВАНЕ НА ПЛАГИАТСТВО В 

ДИПЛОМНИ И ДРУГИ ПИСМЕНИ РАБОТИ И ДИСЕРТАЦИОННИ 

ТРУДОВЕ ВЪВ ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ 
 

Чл. 9. (1) При установяване на повече от 10% плагиатство в 

представените за предварително разглеждане варианти на дипломни работи или 
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на дисертационни трудове, те се връщат за преработване от съответните 

студенти или докторанти и отстраняване на констатираното в тях плагиатство.  

(2) След преработването на дипломните работи или на дисертационните 

трудове, те отново се проверяват за плагиатство от съответните научни 

ръководители. 
 
Чл. 10. Когато при повторната проверка се установи, че установеното  

при проверката по чл. 9, ал. 1 плагиатство в дипломни работи или в 

дисертационни трудовене е отстранено, съответните дипломни работи не се 

допускат до защита, а дисертационните трудове – до предварително обсъждане 

в съответната катедра. 
 
Чл. 11. При установяване на повече от 25% плагиатство в писмени 

работи на студенти по чл. 7, ал. 4, се прилага разпоредбата на чл. 37, ал. 8 от 

Правилника за учебната дейност на висшето училище. 
 
 Чл. 12. Контролът за спазването на правилата се осъществява от 

заместник-ректора по учебната дейност и качеството, заместник-ректора по 

научната дейност и докторантско обучение и ръководителите на катедрите във 

висшето училище. 

  

 Правилата са приети на заседание на академичния съвет с Протокол № 2 

от 27.03.2019 г. и изменени и допълнени с Протокол № 7 от 19.12.2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


