
Изявление на проф. д-р ннж. Росен Василев

Обвиненията срещу мен не отговарят на истината и 
преследват лични цели

Уважаеми дами и господа, във връзка с продължаващите все по- 
агресивни и незаконосъобразни обвинения в плагиатство от страна на 
бившите преподаватели в ТУ-Варна проф. Фархи -  бивш Ректор на 
Университета и проф. Минчев, съм задължен пред колегите си и пред Вас да 
изляза с ясно и категорично становище: обвиненията са безпочвени и не 
отговарят на истината. Воден от уважението ми към всички, които са ми 
гласували доверие до сега, съм длъжен да дам следните пояснения:

1. В продължение на месец мълчах, за да дам възможност на 
експертите да си свършат работата, като направят всички необходими 
проверки. Излязох в отпуск, за да не влияя дори и косвено. Отговарях 
коректно на всички зададени въпроси. Отложих защитата, без да съм длъжен 
да го правя, за времето, когато всички ще са се произнесли.

2. На подканата да отговоря с научни аргументи, мисля, че 
предприех най-коректния път: Изпратил съм покана (чрез сайта на ТУ-Варна 
и медии) до всички, които са заинтересовани от същността на разработения 
от мен дисертационен труд да присъстват на публичната му защита на 
08.09.2017г. от 14ч. в Конферентната зала на Нов учебен корпус в 
Технически университет-Варна. Там е мястото, където е правилно да 
отговоря по същество на поставените въпроси. Всичко друго е размяна на 
думи и писма в медийното пространство.

3. Смятам, че достатъчен брой експерти в тази интердисциплинарна 
област се произнесоха по научната същност на дисертацията, по казусите на 
обвиненията в плагиатство. Седемте членове на научното жури, избрано при 
пълно съобразяване с изискванията на Закона за развитие на академичния 
състав на Република България са предложени от разширения катедрен съвет, 
където се състоя предварителната защита на дисертационния ми труд, и са



утвърдени от заседание на Факултетен съвет на МТФ. Допълнително бе 
проведено разследване на казуса от страна на Етичната комисия в ТУ-Варна, 
която възложи на нови трима експерти, запознати с изследванията на всички 
споменати лица, да дадат своите становища. Във всички материали се 
съдържа подробен анализ на направените от мен научни изследвания и на 
отчетени разликите с предходни такива или е посочено тяхното надграждане, 
докато в твърденията на двамата бивши професори, отдавна спрели да се 
занимават с научна дейност се съдържат само повърхностни сравнения, без 
вникване в научната същност, определяща разликата. Всички тези мнения са 
публикувани в сайта на ТУ-Варна.

4. Убеден съм, че двамата бивши преподаватели (вече в пенсия) 
чрез медийни атаки се опитват да постигнат свои лични цели, игнорирайки 
всички официални компетентни научни становища, дадени при спазване на 
разпоредбите на ЗРАСРБ. Целта им не е да се защити правовият ред в 
академичната общност, а да се опетни името ми и това на институцията, 
която оглавявам.

21.08.2017г. С уважение:

(Проф. д-р инж. Росен Василев -  

Ректор на Технически университет - Варна)


