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Проектът на Правилник за приемане на студенти в Мюсюлманския духовен 

университет - София е разработен от избрана от Академичния съвет и назначена от 

Ректора на Висшия ислямски институт - д-р Мустафа Хаджи, комисия в съответствие 

със заповед № 04-20 от 02.04.2013 год., в състав:  

председател: доц. д-р Дурсун Али Тюркмен – изпълняващ длъжността зам.-

ректор на Висшия ислямски институт; 

членове: 1.Джафер Низамов – секретар на Висшия мюсюлмански съвет и 

представител на Главното Мюфтийство в България; 

2.п-р Сефер Хасанов – член на Академичния съвет, 

3.Айхан Селиман – член на Академичния съвет; 

4.Саадетин Фехми – административен секретар; 

5.Феим Али - секретар; 

6.Джемал Авушин – представител на Студентски съвет; 

7.проф. д-р Илия Ценев – консултант; 

8.проф. д-р Петър Динев - консултант; 

9.инж. Мариана Ширкова - консултант. 

 

Правилникът за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на 

академични длъжности в Мюсюлманския духовен университет - София урежда 

условията и реда по който се придобиват научни степени и се заемат академични 

длъжности на основата на:  

1.Закон за висше образование;  

2.Закон за развитие на академичния състав в Република България; 

3.Закон за вероизповеданията; 

4.Закон за защита от дискриминация; 

5.Закон за насърчаване на научните изследвания; 

6.Кодекс на труда;  

8.Правилник за прилагане на закона за развитие на академичния състав в 

Република България; 

9.Постановление на Министерски съвет № 125 от 24.06.2002 год. за утвърждаване 

класификатор на областите на висше образование и професионалните направления; 

10.Устав на Мюсюлманско изповедание; 

11.Други действащи нормативни актове. 
 

Вътрешните нормативни актове на Мюсюлманския духовен университет - София, 

не могат да противоречат на законите, действащите нормативни актове и този 

правилник. 
 

Религиозните убеждения не са основание за отказ от изпълнение на 

задълженията, установени в Конституцията на Република България и закона. 
 

Свободата на вероизповедание не може да бъде насочена срещу националната 

сигурност, обществения ред, народното здраве и морала или срещу правата и свободите 

на други лица. 
 

Религиозните общности и институции, както и верски убеждения, не могат да се 

използват за политически цели. 
 

Решения на органите за управление на Мюсюлманския духовен университет - 

София, които са в противоречие със законите, действащите нормативни актове, и с 

разпоредбите на този правилник, са нищожни. 
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Глава първа  

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл. 1. (1) С този правилник се определят условията и реда за прием на студенти в 

Мюсюлманския духовен университет - София (МДУС, висшето училище).  

(2) Студент е този, който се обучава във висшето училище за придобиване на 

образователно-квалификационните степени (ОКС) "бакалавър" и "магистър". 

(3) Статут на студент се придобива при записване във висше училище и се 

загубва при отписване, както и за срока на отстраняване от висшето училище. 

(4) Приемането на студенти във висшето училище се извършва чрез конкурсни 

изпити при спазване на държавните изисквания за приемане на студенти във висшите 

училища на Република България. 

(6) Висшето училище не признава резултати от конкурсни изпити, положени в 

други висши училища. 

(7) Мюсюлманския духовен университет - София след решение на академичния 

съвет можe да приема и без конкурсен изпит кандидат-студенти, издържали успешно 

държавните зрелостни изпити съгласно Закона за степента на образование, 

общообразователния минимум и учебния план. 

(8) Приемът на студенти в МДУС в ОКС “бакалавър” и “магистър” и се извършва 

по специалности и по форми на обучение - редовна и задочна. 

(9) В задочна форма на обучение се приемат кандидати завършили средни 

духовни училища или курсове по Свещен коран. Предимство имат кандидатите, които 

работят като мюфтии, имами или учители. 

(10) Ежегодно до края на април висшето училище обявява условията за приемане 

на студенти. 

 

Чл. 2. (1) Граждани на държавите-членки на Европейския съюз (ЕС) и 

Европейското икономическо пространство, както и граждани на трети страни, които 

изповядват ислямската религия, могат да кандидатстват по реда, установен в този 

правилник само за редовна форма на обучение. 

(2) Гражданите по ал. 1, могат да бъдат студенти във висшето училище в ОКС 

„бакалавър” и „магистър”, включително когато магистър може да се придобива 

непосредствено след средно образование, ако притежават диплома за завършено средно 

образование, призната от съответната държава за кандидатстване във висше училище. 

(3) Приемането на кандидатите по 2, се извършва при условията и по реда, 

определени за българските граждани. 

 

Чл. 3. (1) Кандидатстването и класирането се извършва съгласно обявените места 

по програмите за обучение, които кандидатите могат да подредят при подаване на 

документи по низходящ ред на желание. 

(2) Кандидатстването за прием във висшето училище се извършва чрез подаване 

на документи в срокове, които се обявяват на електронната страница на МДУС. 

(3) Кандидат-студенти, представили документи с невярно съдържание или 

направили опит да заблудят университета чрез измамни действия, се отстраняват от 

участие в конкурса. 
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(4) Когато обявените места са по-малко от кандидатите, класирането се извършва 

по документи и бал, който се образува съгласно този правилник. 

(5) Когато обявените места са повече от кандидатите или неограничени, 

студентите се приемат без конкурс, но трябва да отговарят на минималните критерии по 

ал. 9 от този член на правилника. 

(6) За редовно и задочно обучение във МДУС могат да кандидатстват младежи и 

девойки, които отговарят на следните условия: 

1. Да изповядват ислямската религия. 

2. Да имат завършено средно образование.  

3. Да не са навършили за 30-годишна възраст редовно обучение и 35 годишна 

възраст за задочно обучение. 

4. Да не са лишени от свобода, поради изтърпяване присъда, към началото на 

учебната година. 

(7) При облекчени условия и по ред, определени с правилника за устройството и 

дейността на висшето училище, се приемат следните кандидат-студенти, успешно 

участвали в конкурсните изпити: 

1. Класирани с еднакъв бал; 

2. Инвалиди с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на 

сто; 

3. Военноинвалиди; 

4. Кръгли сираци; 

5. Майки с три и повече деца; 

6. Близнаци, когато са кандидатствали едновременно в едно и също 

професионално направление, и единият от тях е приет. 

(8) Във висшето училище не могат да кандидатстват: 

1. Лица, които страдат от заболявания, противопоказани за следване във 

висшето училище и професионално направление "религия и теология". 

2. Лица с груби антиобществени, антибългарски и антиислямски прояви. 

(9) Минималните критерии по този правилник са:  

1. Среден успех от дипломата за завършено образование най-малко „добър 4”. 

2. Успех по български език от държавния зрелостен изпит, когато такъв е 

положен, или средна оценка по български език в дипломата, когато матурата не е 

задължителна - най-малко „добър 4”; или аналогично по предмет, който е специфичен за 

всяка от образователните програми на МДУС;  

3. Успех по "Религия-ислям" (от завършено средно общообразователно или 

духовно училище или от курс по "Свещен коран") - най-малко "добър 4". 

(10) Когато кандидатът няма документ, че отговаря на изискванията по български 

език (или по искания предмет), или по "Религия-ислям", той може да се яви на приемен 

изпит във висшето училище, за да докаже, че има еквивалентна подготовка. 

 

Чл. 4. (1) За придобиване на ОКС "бакалавър" приемът е по документи и диплома 

за средно образование, и оценки от държавните зрелостни изпити. 

(2) До ОКС „магистър” след завършено висше образование по всички 

магистърски програми за обучение се допускат кандидат-студенти с минимален общ 

успех от следването "добър 4" и минимален среден успех по дисциплини, определени от 



Стадий на разработване - проект 

Правилник за приемане на студенти в Мюсюлманския духовен университет – София                  стр. 6 / 14 

съвета на съответната образователна програма) - "добър 4,00". 

(3) Когато кандидатът има завършено висше образование с ОКС „бакалавър” от 

същото професионално направление, продължителността на обучението е минимум 1 

(една) година. 

(4) Когато кандидатът има завършено висше образование с ОКС „бакалавър” от 

друго професионално направление, продължителността на обучението е минимум 1,5 

години. 

(5) Кандидатите по ал. 3 и ал. 4 се класират отделно, по групи. 

 

Чл. 5. (1) В края на всяка учебна година МДУС обявява местата, образователните 

програми, и формите на обучение, по които ще се проведе конкурс за магистратура. 

(2) За магистърска програма "Управление на духовната дейност" могат да 

кандидатстват завършилите ОКС "бакалавър" по специалността "Религия и теология" 

(Ислям).  

(3) За магистърските програми по "Ислямско религиозно обучение", "Ислямска 

култура", "История на българските мюсюлмани" и "Османистика", могат да 

кандидатстват и завършилите други висши училища и придобили ОКС „бакалавър” по 

някои от хуманитарните дисциплини, които съответстват на обявените магистърски 

програми. А кандидатите от специалности, които не съответстват на посочените 

магистърски програми, изучават в един допълнителен семестър посочени от висшето 

училище приравнителни учебни дисциплини; 

(4) Чужденците могат да кандидатстват за обучение в магистърска степен по реда 

и условията за приемане на български граждани, ако имат статут на постоянно 

пребиваващи в страната или статут на бежанец. 

 

Глава втора 

ДОКУМЕНТИ И ТАКСИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 

Чл. 6. (1) Документите за кандидатстване след средно образование са:  

1. Формуляр за кандидатстване или електронна (on-line) форма-заявление за 

кандидатстване на електронната страница на висшето училище;  

2. Копие от дипломата за завършено средно образование със справка-

приложение за оценките по учебни предмети.  

3. Кандидатът прилага академична справка, когато е или е бил студент в друго 

висше училище.  

4. Копие на лична карта (за кандидат-студент от България) или копие от 

паспорт (за чуждестранен кандидат-студент);  

5. Копие на документ за завършен курс по "Свещен коран". Такъв документ не 

се изисква, когато средното или висше училище е духовно средно или висше училище и 

представена, съответната диплома;  

6. По желание на кандидата се представя препоръка от преподавател от 

средното духовно училище, в което кандидатът е учил, или от курса по Свещен коран. 

Представя се, подписана с имената, научната степен и заемана длъжност, с приложен 

електронен адрес (поща) и телефон за връзка.  

7. Документ за платена такса за кандидатстване.  

(2) При приемане по чл. 3, ал. 5 от този правилник, кандидат-студентите могат да 

подават документи за прием през цялата година, до една седмица преди началото на 
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учебните занятия, но се приемат условно.  

(3) За условно приемане кандидат-студентите подават молба, придружена с копие 

от лична карта и копие от заверен ученически бележник. 

(4) Лауреатите и първенците на национални и международни олимпиади по 

математика, информатика и физика представят сканирано копие от оригинален 

документ от министерството на образованието и науката (МОН) за оценката по 

съответния предмет, което ги освобождава от такса за обучение през първата учебна 

година.  

(5) Документите за кандидатстване в ОКС „магистър”след завършено висше 

образование са същите, както в ал.1 на този член, но кандидатите подават копия от 

дипломите си за завършено средно и висше образование.  

(6) Списъкът с необходимите документи се публикува официално на 

електронната страница на висшето училище.  

 

Чл. 7 (1) Таксите за кандидатстване се определят от Съвета на настоятелството, 

обявяват се на електронната страница на висшето училище и се заплащат по банков път 

по обявените разплащателни сметки.  

(2) От такса за кандидатстване се освобождават:  

1. Кръгли сираци (до 25-годишна възраст);  

2. Лица с трайни увреждания и намалена над 70 % работоспособност;  

3. Военноинвалиди;  

4. Лица, които са живели до пълнолетието си в домове за отглеждане и 

възпитание на деца, лишени от родителска грижа;  

5. Лауреати и първенци на национални и международни олимпиади по 

математика, информатика и физика.  

 

Глава трета 

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ  

Чл.8. (1) Документите за кандидатстване се подават: 

1. Присъствено (лично) в офис, находящ се на адреса на висшето училище; 

2. Неприсъствено чрез друго упълномощено лице в офиса на адреса на 

висшето училище 

3. Неприсъствено чрез електронната страница на висшето училище (on-line). 

(2) Документите за кандидатстване могат да се подадат лично или чрез 

упълномощеното лице. Те се обработват в присъствието на подателя и се завеждат с 

входящ номер. 

(3) Не се приемат формуляри, които са попълнени неточно или нечетливо или 

към които не са приложени всички необходими документи. 

(4) Класирането на кандидат-студентите се извършва само за специалностите и 

формите на обучение, посочени във формуляра за кандидатстване и съобразно 

последователността, в която са изредени в него.  

(5) Във формуляра за кандидатстване се посочват не по-малко от три 

специалности или форми на обучение.  
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(6) Допуска се едновременното кандидатстване за всички специалности и форми 

на обучение в МДУС.  

(7) След изтичане на срока за прием на документи, корекции във формуляра за 

кандидатстване не се допускат.  

(8) Документи за кандидатстване могат да се приемат неприсъствено и по 

електронната поща, на адреса на електронната страница на висшето училище. В тези 

случаи кандидат-студентите попълват електронен формуляр за кандидатстване по 

образец.  

(9) Електронните формуляри за кандидатстване се приемат при условията на ал. 3 

 ал. 6 от този член, като внасянето им се извършва след превеждане на таксата за 

кандидатстване. Преводът на таксата става с дебитна или кредитна карта за електронни 

разплащания.  

(10) Кандидат-студентите, регистрирани по електронен път, получават по 

електронна поща, на посочен от тях електронен адрес, копие от приетия електронен 

формуляр, отпечатък от който представят за допускане до конкурсен изпит.  

(11) Таксата за кандидатстване се определя от съвета на настоятелството по 

предложение на образователните програми за всяка учебна година.  

(12) Условно записаните студенти подават документите си до месец февруари на 

съответната учебна година. Преведената такса за кандидатстване е със завишена 

стойност и се приспада от семестриалната такса при записване в МДУС с вече 

получената диплома. Стойността на таксата за кандидатстване в този случай се определя 

от настоятелството по предложение на образователните програми за всяка учебна 

година. 

(13) Внесената такса по ал. 5 от този член не се възстановява при отказ и 

незаписване на условния кандидат като студент. 

(14) В случай, че издаването на дипломата за висше образование е предстоящо, 

кандидатът за обучение в ОКС "магистър" подава академична справка в оригинал, в 

която да са отразени средният успех и семестриалните изпити с хорариум на часовете по 

отделните дисциплини и успехът от държавните изпити; 

 

Глава четвърта 

КОНКУРСНИ И ПРИЕМНИ ИЗПИТИ  

Чл. 9. (1) Изпитите за постъпване в Мюсюлманския духовен университет са 

конкурсни, когато се извършва класиране на кандидатите за определен брой места по чл. 

3 ал. 4 от този правилник. Когато няма ограничение на местата за прием, но кандидатите 

не отговарят на праговите изисквания, те могат да се явят също така на приемни изпити. 

(2) За доказване на еквивалентна подготовка чрез приемни изпити, документи се 

подават, в т. ч. и по електронната поща, по указания, обявени в електронната страница 

на висшето училище. 

 

Чл. 10. (1) Приемните изпити в Мюсюлманския духовен университет - София са: 

1. Изпит по "Основи на ислямското религиозно учение"; 

2. Практически изпит (интервю) за установяване равнището на четене на 

Свещения Коран. 

(2) Изпит по "Основи на ислямското религиозно учение" е писмен и анонимен. 
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(3) Темите на изпита по “Основи на ислямското религиозно учение” и въпросите, 

включени в практическия изпит се определят въз основа на учебните програми по 

“Религия-ислям” в общообразователните училища и специфичните изисквания на 

МДУС, приемат се от Академичния съвет и се утвърждават от Ректора. 

(4) Конкурсните изпити се провеждат по програми на МДУС, организират се на 

територията на висшето училище и са с продължителност, както следва:  

1. Писмен изпит - 4 (четири) часа;  

2. Практически изпит - 4 (четири) часа. 

(5) Писменият и практическият изпити се провеждат от 25 до 30 август в сградата 

на МДУС. 

(6) Изпитите се провеждат от комисии и по ред, определени със заповед на 

ректора, в която се посочват сградата и залата за всеки изпит и се обявяват в 

електронната страница на висшето училище. 

(7) Квесторите са служебни лица, определени със заповед на ректора, които 

осигуряват реда и подпомагат провеждането на конкурсните изпити.  

(8) Методическият инструктаж за изпълнението на теста или темата се провежда 

от специализирана изпитна комисия.  

(9) Кандидат-студентите се явяват в посочената сграда половин час преди 

обявеното начало на изпита, като носят със себе си лична карта (шофьорска книжка) и 

входящия номер, получен при подаване на документите. Закъснелите след като изпитът 

е започнал, не се допускат до участие в него.  

(10) При провеждането на изпита се допуска използването на химикалка (пишеща 

синьо), черен молив, гума, пергел и триъгълник. Не се разрешава използване на техника 

за мобилна връзка.  

(11) Кандидат-студентът няма право да поставя писмени и други знаци върху 

конкурсната работа, нарушаващи анонимността на конкурса.  

(12) При опит за нарушаване на анонимността, преписване, носене на забранени 

електронни средства за комуникация или други действия, които пречат на нормалното 

протичане на изпита, писмената работа на кандидата се анулира от комисията в залата, 

която записва мотивите за това в протокола, и кандидатът се лишава от следващо 

участие в конкурса.  

(13) При неволно нарушаване на анонимността и при условие, че кандидат-

студентът информира квесторите, листът с нанесени отличителни знаци може да бъде 

унищожен и подменен с нов.  

(14) Кандидат-студентите нямат право да напускат залата до един час след 

започването на изпита, а след това излизането се разрешава по изключение с 

придружител (служебно лице).  

(15) Кандидат-студентът предава всички части на писмената работа и получения 

лист с темата на теста (изпита) на отговорника на залата, който в негово присъствие 

проверява талона с входящия номер. Кандидатът сам запечатва малкия плик и изчаква 

запечатването на големия плик с писмената му работа.  

(16) След предаване на писмената работа, кандидат-студентът е длъжен да 

напусне залата и сградата.  

(17) Всеки кандидат-студент има право да види лично писмената си работа след 

обявяване на резултатите.  



Стадий на разработване - проект 

Правилник за приемане на студенти в Мюсюлманския духовен университет – София                  стр. 10 / 14 

(18) Въпросите, включени в писмения тест се изтеглят на случаен принцип в деня 

на изпита. 

(19) Резултатите от конкурсните изпити се обявяват групово в списък по 

обявения график. Обявените оценки от изпитите са окончателни и не подлежат на 

преоценка.  

(20) Важните дати, отнасящи се до провеждания конкурс се публикуват в 

електронната страницата на висшето училище. 

 

Чл. 11. (1) За кандидатите, които имат нужда от допълнително обучение във 

връзка с изпитите, МДУС организира подготвителни курсове, които се провеждат по 

график и място, обявени на официалната електронна страница на висшето училище.  

(2) При завършване на курса по предходната алинея кандидат-студентите 

получават оценки, който, ако отговарят на праговите критерии, служат за приемане във 

висшето училище. 

(3) За обучение по предходната алинея на този член кандидат-студентите се 

записват на електронния адрес на висшето училище, а заплащането става по банков път. 

(4) Таксите за допълнително обучение и изпити се обявяват на интернет 

страницата на висшето училище. Таксите се определят от съвета на настоятелството за 

всяка учебна година по отделно за всяка програма и форма на обучение. 

 

Чл. 12. (1) Конкурсният изпит за ОКС "магистър" е събеседване пред 

специализирани комисии по обявените магистърски програми. 

(2) Конкурсните изпити се провеждат от комисии, назначени със заповед на 

ректора.  

(3) За всеки изпит задължително се съставя оценителен протокол, който 

задължително се подписва от двама проверители и арбитър (ако работата е представена 

на арбитраж). 

(4) Резултатите от изпитите са окончателни и важат за класиране единствено в 

годината на кандидатстване. 

(5) Балът за класиране на кандидат-магистрите се образува от: 

1. Общата оценка от конкурсния изпит; 

2. Средноаритметичната оценка от дипломата за висше образование, 

образувана от средният успех от семестриалните и държавните изпити; 

(6) Класирането се извършва по низходящ ред на състезателния бал. 

 

Глава пета  

ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА НА ПИСМЕНИТЕ РАБОТИ 

Чл. 13. Критериите за оценка на писмените работи се определят от МДУС и се 

обявяват в деня на изпита. 

 

Чл. 14. (1) Писмените работи се проверяват от специализирана изпитна комисия, 

назначена със заповед на Ректора на МДУС.  

(2) Оценяването се извършва по шестобална система с точност до стотни.  

(3) Всяка писмена работа се проверява и оценява от двама преподаватели от 

комисията, независимо един от друг.  
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(4) Когато разликата в оценките на двамата преподаватели е по-голяма от 50 

(петдесет) стотни, писмената работа се подлага на арбитраж.  

(5) След като обяви резултатите от изпита, МДУС организира приемен ден на 

изпитната комисия, в който кандидат-студентите могат да се запознаят с аргументите, 

обосноваващи оценката.  

(6) Обявените оценки са окончателни и не подлежат на преразглеждане, освен в 

случаите на допусната техническа грешка.  

(7) Процедурата за коригиране на допусната техническа грешка в оценката се 

инициира чрез писмена молба до Ректора на МДУС.  

(8) Оценките важат само за годината, в която са положени изпитите.  

 

Чл. 15. Практическият изпит се провежда от тричленна комисия, назначена със 

заповед на ректора, и се оценяват с точност до 25 стотни. Оценката на комисията е 

окончателна и не подлежи на обжалване. 

 

Чл. 16. Оценките от приемните изпити се обявяват до 15 (петнадесет) дни от 

датата на тяхното провеждане. 

 

Глава шеста 

ОБРАЗУВАНЕ НА СЪСТЕЗАТЕЛНИЯ БАЛ 

Чл. 17. (1) Класирането на кандидат-студентите за всички специалности става 

чрез състезателен бал, който се формира като сбор от:  

1. Удвоените оценки от конкурсния изпит (или от държавния зрелостен изпит).  

2. Общата оценка от дипломата за завършено средно образование плюс 

оценките по дисциплината "Религия-ислям" и една, специфична за всяка образователна 

програма, дисциплина от дипломата за средно образование.  

(2) Кандидат-студентите, положили успешно повече от един конкурсен изпит, 

отнасящ се за дадена специалност, формират състезателен бал с най-високата 

постигната оценка.  

(3) Кандидат-студенти, посочили, че участват в класирането едновременно с 

оценки от държавни зрелостни изпити и с конкурсен изпит, формират бал с най-

високата постигната оценка.  

(4) Максималният състезателен бал е 30,00. Не образуват бал кандидат-студенти, 

които на конкурсния изпит са получили оценка слаб 2,00 или писмената им работа е 

анулирана.  

 

Глава седма 

ПРЕМЕСТВАНЕ НА СТУДЕНТИ ОТ ДРУГИ ВИСШИ УЧИЛИЩА В ЕПУ  

Чл. 18. (1) Студенти от други висши училища, могат да се преместят в МДУС 

като подадат молба и документи съгласно глава трета, придружени с академична 

справка за положените там изпити. 

(2) Студентският статут на преместените студенти се определя от ректора по 

предложение на зам.-ректора по учебната дейност като се отчитат академичните справки 

и действащите учебни планове в МДУС.  

(3) Когато кандидатите за студенти са дипломирани в чужбина във висши 
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училища от вида колежи по чл. 17, ал. 6 от ЗВО, обучението по същите учебни 

дисциплини, които се съдържат в учебния план на образователната програма се зачита 

безусловно.  

(4) Признаването на изпити и кредитни точки от академичната справка по 

предходната алинея става с проверка на очакваните знания и умения. За целта ректорът 

насрочва изпит и формира изпитна комисия от хабилитирани  лица (и доктори), която 

оценява студентите по предварително раздаден конспект и обявен изпитен режим.  

(5) Студентите по предходната алинея се оценяват с „да” и „не”. МДУС признава 

оценката от академичната справка, когато студентът се е защитил с „да”. Когато 

оценката е „не”, студентът се явява на редовния приемен изпит в МДУС, а по 

изключение може да се наложи да проведе и допълнително обучение. 

 

Глава осма 

КЛАСИРАНЕ И ПРИЕМ НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ  

Чл. 19. (1) Когато приемът се извършва по чл. 3 ал. 4 от този правилник чрез 

класиране, в класирането участват само кандидатите, които отговарят на праговите 

изисквания по чл. 3 ал.9 от този правилник.  

(2) Балът, по който се извършва класирането, се образува по данните, съдържащи 

се в документите, а при положени изпити – и по резултатите от тях.  

(3) Когато не са оценени по шестобална система, за чуждестранните кандидати се 

прилага таблица за еквивалентност на оценките от документа за образование по 

съответствието на American Association of Collegiate Registrars and Admissions.  

(7) Студентите се класират по първа желана специалност в съответствие с 

приемния си бал. След запълване на местата по съответните специалности се фиксира 

минималния достигнат бал и кандидатите, които са останали с по-нисък бал се 

пренасочват към следващите желани от тях специалности с по-нисък минимален бал. 

 

Чл 20. (1) За приемането на студенти без конкурс по чл. 3 ал. 5 от този правилник 

не се следи получения бал, а само праговите критерии.  

(2) Условно приетите студенти се отнасят към приема по предхождащата алинея, 

но те трябва да докажат с оригиналната си диплома, че отговарят на праговите критерии.  

(3) Ако впоследствие се появи ограничение поради много кандидати и се наложи 

класиране, МДУС гарантира студентския статут на условно приетите. 

 

Чл 21. (1) Кандидатстването за всичките магистърски програми става по успех от 

дипломата за завършено висше образование.  

(2) Класирането се извършва в съответствие с утвърдените места по 

специалности по низходящ ред на състезателния бал и по реда на посочените от 

кандидата желани специалности.  

(3) Когато местата по съответната образователна програма са повече от 

кандидатите, класиране на се провежда, а всички отговарящи на изискванията се 

записват.  

 

Чл. 22. (1) Когато е проведено класиране. кандидат студентите се записват в 

определения срок, както следва:  

1. Класираните кандидат-студенти по първо желание се записват окончателно;  
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2. Класираните кандидат не по първо желание студенти могат да се запишат в 

съответната образователна програма, ако в нея се освободят места след изтичане на 

срока за записването на кандидатите.  

(2) При попълване на незаетите места с предимство се класират кандидат-

студенти, успешно издържали съответните конкурсни изпити или матури, които са:  

1. Лица с трайни увреждания и намалена работоспособност над 70 на сто;  

2. Военноинвалиди;  

3. Кръгли сираци.  

(3) За същите места могат да кандидатстват и лица, които са положили успешно 

съответните матури или аналогични конкурсни изпити в други висши училища. Всеки 

кандидат удостоверява това с оригинален документ от съответното висше училище. 

 

Чл. 23. (2) Приетите кандидат-студенти, но незаписали се или непотвърдили 

участието си в определените срокове, независимо от причините за това, отпадат от 

следващите етапи на класиране. Те трябва лично да вземат дипломата си за завършено 

средно образование от офиса на територията на МДУС. 

(4) Приетите и окончателно записани студенти, в случай че се откажат по 

собствено желание, от студентски права не получават обратно внесената от тях такса за 

първия семестър. 

(5) Издаването на служебна бележка за резултатите от съответния конкурсен 

изпит се извършва при поискване от офиса на МДУС. 

 

Глава девета 

ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ  

Чл. 24 (1) Окончателното записване на новоприетите студенти става на 

основание на заповед, издадена от ректора и трябва да завърши до 25 септември.  

(2) Приетите кандидат-студенти, но незаписани (или непотвърдили участието си 

в следващото класиране) в определените срокове, независимо от причините за това, 

губят мястото си или отпадат от следващите етапи на класиране. Те трябва лично да 

вземат дипломата си за завършено средно образование от офиса на територията на 

МДУС. 

(3) Студентите се записват след като представят:  

1. Диплома – оригинал за завършено средно образование, която се съхранява в 

МДУС до края на тяхното обучение.  

2. Четири снимки с формат за документи (4/6).  

3. Лична карта, или паспорт, която след проверка се връща на кандидата.  

4. Квитанция за внесена семестриална такса, която се заплаща по банков път.  

5. За чуждестранни студенти, документ от МОН удостоверяващ, че лицето е 

прието за студент на територията на Република България.  

6. Студентска книжка (при необходимост). 

7. Медицинско удостоверение от здравна служба и удостоверение от 

районното психиатрично заведение по местожителство (при необходимост) 

(4) Всички кандидат-студенти, които са приети, но не по първо желание, участват 

автоматично в следващо класиране за по-желана специалност. Ако не успеят да се 

класират, запазват мястото си в специалността, в която са записани.  
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(5) Датите за записване се публикуват в електронната страницата на МДУС. 

 

Чл. 25. Със записването си, кандидатит-студентите придобиват права на студенти 

в Мюсюлманския духовен университет - София. 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ  

§ 1. (1) Настоящият правилник на Мюсюлманския духовен университет - София е 

съставен по решение на Академичния съвет от 26.03.2013 год. и приет от Академичния 

съвет на Висшия ислямски институт - София на ............................2013 година в 

съответствие с чл.68 от Закона за висшето образование, Наредбата за държавните 

изисквания за приемане на студенти във висшите училища в Република България и 

Правилника за устройството и дейността на МДУС, и влиза в сила от датата на 

възникване на Мюсюлманския духовен университет - София като юридическо лице след 

обнародване на решението на Народното събрание за откриване в "Държавен вестник". 

(2) Проектът на правилник се приема на основание на чл. 36 от Закона за висшето 

образование, даващ право на частни (недържавни) висши училища да имат структура, 

начин на управление и определяне на ръководните органи, различни от тези за 

държавните висши училища, без да се нарушават академичните свободи. 

§ 2. Ректорът на МДУС има право в хода на конкурса и записването на 

студентите да извършва промени в обявения ред за приемане на студенти при условие, 

че те не са във вреда на кандидат-студентите и не противоречат на Правилника за 

устройството и дейността на МДУС.  

§ 3. (1) Организацията по приемането и записването на студенти, даването на 

справки и информация се извършва от офиса на МДУС и Комисията за кандидат-

студентски прием, назначена с заповед на Ректора. За неправомерни действия, справки и 

информация, давани от други лица, висшето училище не носи отговорност. 

(2) Кандидат-студентите, непредставили в срок необходимите документи, 

неплатили обявените такси, подали документи с невярно съдържание, направили опит 

да дадат невярна информация при попълване на кандидат-студентските си документи 

или да заблудят приемните комисии или ръководството на МДУС, се отстраняват от 

участие в конкурса. 

(3) Молбите и жалбите по всички кандидат-студентски въпроси се отправят до 

ректора на МДУС и се подават в офиса на висшето училище. Ректорът решава 

окончателно всички въпроси, свързани с приемането на студенти в МДУС и кандидат-

студентските молби и жалби, в съответствие със Закона за висшето образование, 

Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на 

Република България и този правилник. 

(4) Неуредените в този правилник въпроси отнасящи се до приемането на 

студенти в МДУС се решават от Ректора или от Академичния съвет, съобразно техните 

компетенции и правомощия. 


