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ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ”  
БЛАГОЕВГРАД 

 
 
 

 
 
 
 

Общоуниверситетска процедура за проверка и констатиране на случаи на 
преписване от студенти 

 
 

1.  Цел/Общи положения 
Тази процедура регламентира правилата и реда за проверка и констатиране на случаи на 
преписване от студенти. Преписването може да бъде: 
1.1. Преписване на изпит от предварително подготвени записки, учебници, помагала и други 
конвенционални средства. 
1.2. Преписване на изпит при използване на електронни и комуникационни средства за 
визуализиране на текст, изображения или гласово диктуване (гласова комуникация). 
1.3. Плагиатство като некоректно използване на чужд текст: 
1.3.1. Представяне на чужд текст като свой; 
1.3.2. Липса на цитиране на авторството на оригиналния текст; 
1.3.3. Не посочване на източника, от който се цитира текста; 
1.3.4. Представяне на чужди разработки (реферати, курсови работи, дипломни работи, 
статии, книги та други автори) за свои. 
 
2. Област на приложение 
Процедурата се прилага във всички основни звена, които организират обучението по 
професионални направления/ специалности.  
 
3. Описание на случаите, когато е възможно да се констатира преписване 
от студенти 
 
3.1. Преписване от студенти по време на подготовка на курсови работи, реферати и 
други самостоятелни разработки. 
 
3.1.1.  В изпълнение на чл. 25, ал. 1 и 3 от Правилника за образователните дейности на 
Югозападен университет «Неофит Рилски» формите за самостоятелна работа на студентите, 
описани в учебната програма на съответната учебна дисциплината, които след 
реализирането ще допринесат за усвояване и обогатяване на основни и допълнителни знания 
и умения по дисциплината и чрез които те набират съответния брой кредити са: тестове, 
контролни работи, решаване на самостоятелни задачи, самостоятелни разработки по 
предложен набор от теми за обзор, за рефериране, за решаване на проблеми, чрез курсови 
работи, проекти и други. 
3.1.2 Всички възможни форми за самостоятелна работа на студентите, описани в 3.1.1. при 
съмнение за преписване от страна на студента, следва да се следят, проверяват и констатират 
от преподавателя по съответната учебна дисциплина.  
3.1.3. Ако преподавателят по съответната учебна дисциплина констатира в самостоятелните 
разработки на студента наличие на преписване от ИНТЕРНЕТ или от хартиен носител, има 
право да прекрати процедурата по текущото оценяване:  
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3.1.3.1. Не се присъждат кредити; 
3.1.3.2. Не се поставя оценка от текущ контрол; 
3.1.3.3. Не се допуска до изпит.  
3.1.4. При възникнал спор, преподавателят следва да представи доказателства за 
установеното преписване пред студента и  Ръководителя на катедрата, който да реши спора. 
При нужда Ръководителят на катедрата може да определи комисия от катедрата или на общо 
катедрено заседание да разреши спора. 
 
3.2. Преписване от студенти по време на подготовка на дипломни работи. 
 
3.2.1. В съответствие с изискванията на чл. 48 от Правилника за образователните дейности 
на Югозападен университет «Неофит Рилски» всеки студент, който отговаря на условията, 
може да подготви за защита дипломна работа, с която да завърши обучението си по 
съответната специалност. 
3.2.2. Съгласно ал. 3 и 4 на чл. 48 от  Правилника за образователните дейности на 
Югозападен университет «Неофит Рилски», дипломната работа се утвърждава от научния 
ръководител, представя се в катедрата за обсъждане в едноседмичен срок преди датата на 
защитата и се рецензира от преподавател, определен с решение на катедрата.  
3.2.3.  Научният ръководител и рецензентът задължителвно се произнасят за наличието на 
плагиатство в дипломната работа. 
3.2.4. Ако научният ръководител, преподавател от катедрата, където е дадена за обсъждане 
дипломната работа или рецензентът на дипломната работа констатират плагиатство или 
преписване от ИНТЕРНЕТ или от хартиен носител, имат право: 
3.2.4.1. Научният ръководител да не утвърди дипломната работа  и да не допусне студентът 
до защита. 
3.2.4.2. Преподавателят от катедрата, където е дадена за обсъждане дипломната работа, да 
предложи на Държавната изпитна комисия да не допусне студентът до защита на 
дипломната работа. 
3.2.4.3. Рецензентът на дипломната работа да даде отрицателна рецензия на дипломната 
работа, с което студентът фактически не се допуска до защита. 
3.2.5. При възникнал спор, научният ръководител, преподавателят или рецензентът, 
констатирал плагиатството, следва да представи доказателства за установеното преписване 
пред студента,  ръководителя на катедрата и преподавателите от катедрата за решаване на 
спора.  
3.2.6. В съответствие с разпоредбата на чл. 48, ал. 6 от Правилника за образователните 
дейности на Югозападен университет «Неофит Рилски» «при даказано преписване 
дипломната работа не се допуска до защита, а студентът се отстранява със заповед на 
ректора за срок не по-малък от една година.»  
 
3.3. Преписване от студенти при разработки свързани с научни изследвания по проекти 
или участие в други научни форуми. 
 
3.3.1. В съответствие с изпълнението на чл. 64, 65 и 65а от Закона за висшето образование 
всеки студент може да учавства в организираните научни сесии със собствени разработки 
или в разработването на научно-изследователски проекти, участия в конференции, 
симпозиуми или други научни форуми за млади учени.   
3.3.2 При всички описани в 3.3.1. форми за участие на студентите в научни форуми, 
преподавателите, които са ръководители на проекти, ръководители на студентски проблемни 
групи, тютори и пр. или участват с тях в общи изяви следва да извършват контрол и да не 
допускат плагиатство или преписване от ИНТЕРНЕТ или от хартиен носител от страна на 
студента.  
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3.4. Преписване от студенти по време на семестриални или държавни изпити. 
 
3.4.1. В съответствие с изискванията на чл. 38, ал. 3 от Правилника за образователните 
дейности на Югозападен университет «Неофит Рилски»  на всеки студент се присъжда 
съответния брой кредити след успешно полагане на изпит.  
3.4.2. По време на изпита не се разрешава ползването на помощни материали с изключение 
на регламентираните по решение на факултетните съвети. 
3.4.3. В съответствие с изискванията на чл. 34, ал. 1 и ал. 4 т. 5 от Правилника за 
образователните дейности на Югозападен университет «Неофит Рилски» на изпита 
задължително присъстват водещият титуляр на дисциплината и неговият асистент или 
асистенти. Те изпълняват функциите на квестори на изпита. При нужда могат да се 
определят други длъжностни лица за квестори. 
3.4.4. При опит за преписване и доказано преписване  преподавателят - титуляр на 
дисциплината и неговият асистент прекратяват изпитването на студента и явяването на 
същия се анулира. 
3.4.5. Съгласно чл. 36, ал. 2 от Правилника за образователните дейности на Югозападен 
университет «Неофит Рилски» при възникнал спор изпитът се провежда от комисия, 
назначена от ръководителя на основното звено, заместник ректора по образователните 
дейности или ректора. 
 
4. Средства за установяване преписване или плагиатство 
 
4.1. Проверка с електронни средства за търсене в ИНТЕРНЕТ ( Google, Yahoo, Rambler, 
Dir.bg, Яндекс). 
4.2. Проверка в текста за действителни цитирания на използваната литература. 
4.3. Проверка на избрани пасажи от текста за коректно използване за посочени на хартиен 
носител източници. 
4.4. Използване на специализиран софтуер като например програмите Turnitin, Viper и други. 
 
5. Санкции 
 
5.1. В съответствие с разпоредбата на чл. 67, ал. 2, 3, 4 и 5 от Правилника за устройството и 
дейността на Югозападен университет «Неофит Рилски», при доказано преписване или 
плагиатство студентът може да бъде наказан със: 
5.1.1. Забележка. 
5.1.2. Предупреждение за отстраняване. 
5.1.3. Отстраняване от университета. 
 
   
  Процедурата е утвърдена със заповед на ректора № 2608/30.11.2010г. 


