
СТАНОВИЩЕ НА РЕКТОРСКИЯ СЪВЕТ НА ТУ -  ВАРНА

Относно: Писмо на МОН с изх. № 0414-76/24.07.2017г. във връзка със защита на 
дисертационен труд за присъждане на научна степен „доктор на науките“ на проф. 
Росен Василев

На извънредно заседание, проведено на 28 юли 2017 г., Ректорският съвет на ТУ 
-  Варна беше запознат от ректора -  проф. д-р инж. Росен Василев, със съдържанието на 
Писмо № 0414-76/24.07.2017 г. на Министерството на образованието и науката по 
повод сигнал, подаден в МОН на 13.07.2017 г. от бившите преподаватели - вече 
пенсионери, проф. д-р инж. Овид Фархи и проф. д.т.н. инж. Николай Минчев.

Членовете на ректорския съвет бяха запознати  с пълното съдържание на сигнала 
и с получените писмени становища-отговор от засегнатите в него действащи членове на 
академичната общност - гл. ас. д-р инж. Ивайло Неделчев, ас. д-р инж. Тихомир 
Доврамаджиев и проф. д-р инж. Росен Василев, както и от председателя на Общото 
събрание на ТУ -Варна, доц. д-р Виктор Чириков.

Своето становище изложи пред съвета и ръководителят на научното жури - 
проф. д.т.н= инж. Христо Скулев. Приведените категорични факти и аргументи от 
всички тях убедително отхвърлят всякакво съмнение за недобросъвестно заимстване 
или плагиатство при подготовката на дисертационния труд на проф. Росен Василев.

Съветът единодушно и категорично се дистанцира и осъжда действията на 
пенсионираните проф. Фархи и проф. Минчев, членове на академичното ръководство в 
предишни мандати и вече бивши преподаватели в ТУ -  Варна.

Аргументацията и начинът на действие на двамата професори - включително 
пренебрегването на предвидените в Закона за развитие на академичния състав в 
Република България процедури по отношение на опазване на академичната етика и 
иницираните медийни провокации, навеждат категорично към мнение, че целта на 
въпросния сигнал не е чистотата на българската наука, а дискредитиране на 
Технически университет -  Варна чрез атака към неговия настоящ ректор и 
дискредитиране на ректорската институция.

Ректорският съвет е обезпокоен, че тази нечистоплътна и необоснована атака 
към ректора - проф. Росен Василев, идва в момент, когато университетът е на път да се 
възстанови от тежкото наследство -  във финансово и кадрово отношение, оставено от 
предишното ръководство, в което основно и активно участие са имали именно двамата 
пенсионирани професори.

Съветът припомня някои факти, известни от отчетите и протоколите на 
настоящите ръководни органи на ТУ -  Варна. За две години сегашното ръководство на 
ТУ -  Варна успя да изплати огромни парични задължения от предишните мандати - 1,2 
млн. лв. по изпълнителни дела и над 400 хил. лв. глоби за неправилно проведени 
обществени поръчки.

Новото ръководство успя законосъобразно и в интерес на университета да 
прекрати неизгодните договори с външни организации в различни направления.
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Академичното ръководство, избрано през 2015 година поетапно проведе и дълго 
отлаганата и безкрайно необходима кадрова реформа. Умишленото задържане на 
развитието на младите специалисти в предишните мандати, заемането на актуални 
академични позиции от специалисти, отдавна прехвърлили пенсионната възраст по 
закон, беше преодоляно. Най-после с избора на новото ръководство се даде възможност 
за нормално развитие на академичния състав и вливането на млади преподаватели и 
служители в състава на 55-годишното висше училище.

Днес университетът най-после има възможност да се заеме и с другия болезнен 
проблем -  привличането на студенти към инженерните специалности. ТУ -  Варна е на 
път е да го преодолее, предвид повече от успешния прием за следващата академична 
година, 2017/18. Точно в този момент, за съжаление, висшето училище отново е обект 
на негативен обществен интерес - единствено и само, заради користни личностни 
подбуди на двама бивши членове на онова академично ръководство, което беше на път 
да доведе университета до колапс и тотално и необратимо изоставане като конкурентна 
образователна и научна институция.

Ректорският съвет на ТУ -  Варна осъжда още веднъж остро клеветите по 
отношение на научните постижения на ректора на Технически университет -  Варна и 
ги приема като нагъл опит с много по-далечна цел - да се омаловажи постигнатото от 
настоящото академично ръководство и от целия състав на академичната институция 
през последните две години.

Членовете на ректорския съвет апелират към институциите, медиите и широката 
общественост за обективно и справедливо поведение, за пресичане на всякакви бъдещи 
опити за клеветнически кампании срещу българското висше образование.

Ректорският съвет на ТУ -  Варна препоръчва на ректора -  проф. Росен Василев, - 
да използва всички предвидени от закона мерки, за да защити честта на институцията и 
себе си като като учен и преподавател.

28.07.2017 г., Варна

РЕКТОРСКИ СЪВЕТ:

доц. д-р Виктор Чириков -
председател на Общото събрание на ТУ -

доц. д-р инж. Розалина Чутуркова -
председател на Контролния

проф. д-р Пламен Братанов -
председател на Комисията

доц. д-р инж. Николай Минчев -
зам.-ректор „Научна,
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доц. д-р инж. Маргрета Василева 
зам.-ректор „Учебна дейност“

доц. д.п.н. Тошко Петров -  Л 
зам-ректор „Акредитация и връвки с обществеността“

доц. д-р Цена Мурзова -  \]
зам.-ректор „Академичен състав и координация'

доц. д-р инж. Георги Антонов -
декан на Машинно-технологичния факултет

доц. д-р инж. Маринела Йорданова -  
декан на Електротехническия факултет

доц. д-р инж. Недялко Николов -
декан на Факултета по изчислителна техника

доц. д-р инж. Илия Хаджидимов -  
декан на орабостроителния факултет

доц. д-р инж. Красимир Богданов -  
директор на Колеж в структурата на ТУ

доц. д-р Цанко Генчев -  
директор на Департамент 1,Математика, физика 
и езиково обучение“ в ТУ -  Варна

доц. д-р инж. Розалина Димова ■ 
директор на Научно-изследователския институт в ТУ -  Варна

доц. д-р инж. Иван Иванов -
ръководител на Научно-изследоватежжи сектор в ТУ -  Варна

доц. д.н. инж. Антон Георгиев -
началник на отдел „Учебно-методичен“ в ТУ - Варна

проф. д.т.н. инж. Христо Скулев -  
директор на дирекция „Чуждестранни студенти 
и международно сътрудничество“ в ТУ -  Варна

инж. Иван Русев -  
помощник-ректор на ТУ -  Варйа

Диана Дончева -
гл. счетоводител на ТУ - Варна
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