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СУ „Св. Климент Охридски“ 

Факултет по Математика и Информатика 



Плагиатство 

Кражба на чужд литературен или научен 
труд, мисли, идеи и представянето им като 
свои. 

/тълковен речник на думите в българския език/ 

 



Видове плагиатство 

• Умишлено плагиатство – представяне на чужда 
работа като своя 

• Префразиране – промяна на изказа без да се 
променя смисъла, поставяне на цитати на места, но 
като цяло работата се представя като собствена 

• “Patchwork” – префразиране на части от множество 
източници по дадена тема и “съшиването” им в 
една, крайната работа се представя за собствена 

• Използване на собствени творби – използване на 
една и съща авторска творба за различни цели 



За плагиатство се счита също 

• Префразиране без да се цитира 

• Некоректно цитиране на източника 

• Цитиране на източник, който не е 
оригинален (т.е. цитиране на цитат) 

• Цитиране в прекалено голям обем 

• Цитиране на текста буквално без да се 
сложат кавички 



Последици 

• За преподаватели чл. 129 ал. 2 т. 2 от Правилника за 
устройството и дейността на СУ (ПУДСУ) предвижда 
прекратяване на трудовото правоотношение при 
установено по предвидения в закона ред плагиатство. 
 

• За студентите относно преписването в чл. 163, ал. 10 от 
ПУДСУ е регламентирано, че студент, който при проверка 
на знанията въвежда в заблуждение чрез преписване, 
подсказване и др. под. се наказва по чл. 137, ал. 2. Същото 
наказание се налага и при опит за подобно деяние (чл. 
163, ал. 10).  



Системи за анти-плагиатство 

• Видове 

– онлайн приложения 

– десктоп приложения 

– проверка уникалността на текст 

– проверка уникалността на програмен код 



Системи за анти-плагиатство 

– Viper the anti-plagiarism scanner 
• http://www.scanmyessay.com/ 
• само на английски език 

– Plagiarisma.Net 
• http://plagiarisma.net/  
• онлайн и десктоп приложение 
• български език 
• ограничен брой проверки в рамките на 24 часа 
• търси по ключови фрази от текст чрез търсачка по избор 

– Advergo plagiatus 
• http://advego.ru/plagiatus/ 
• връща като резултат процента на уникалност на текста и 

връзка към подобни текстове 
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Анти-плагиатство  на код в Moodle 



TED Ideas worth spreading, Маргарет Вертхайм за 
красотата на математиката в коралите (и плетенето)   

Този вид геометрия революционизира математиката, когато за 
първи път е открита през 19-и век. Но до 1997-ма математиците не 
можели да разберат как да направят модел. През 1997-ма един 
математик в Корнел, Дайна Таймина, открива, че тази форма 
всъщност може да се постигне чрез плетене на една или две куки. 
Първо опитала на две. Само че така скоро се събират прекалено 
много бримки на иглата. Така че бързо разбрала, че плетенето на 
една кука е по-добрият вариант. Това, което направила било модел 
на математическа стуктура, който много математици мислели, че е 
невъзможно да се направи. Всъщност смятали, че каквито и да е 
подобия на тази структура били буквално невъзможни. Някои от 
най-добрите математици прекарали стотици години, опитвайки се 
да докажат, че тази структура е невъзможна. 
 

Източник: http://www.ted.com/talks/lang/bg/margaret_wertheim_croc
hets_the_coral_reef.html 
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Използвана литература 

• Речник на думите в българския език,  
<http://rechnik.info/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%B0%D
1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE> (1.02.2013) 

• Viper, Anti-plagiarism Scanner, 
<http://www.scanmyessay.com/plagiarism/index.php> (1.02.2013) 

• Free plagiarism checker online – Plagiarisma.Net, <http://plagiarisma.net/ > 
(1.02.2013) 

• Advergo plagiatus – проверка уникальности текста, 
<http://advego.ru/plagiatus/> (1.02.2013) 
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