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Проектът на Правилник за вътрешния ред и поведение на студентите и 

докторантите 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.д-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.Закона 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) Предмет на този правилник е вътрешния ред в Мюсюлманския духовен 

университет - София (висшето училище, МДУС) и поведението на студентите и 

докторантите във висшето училище. 

(2) При осъществяване на учебната и научноизследователската си дейност в 

МДУС, студентите и докторантите следва задължително да се ръководят от общите 

правила за култура на поведение в обществото и от правилата за поведение във висшето 

училище, регламентирани с действащите вътрешни правила, инструкции и заповеди на 

председателя на настоятелството и на ректора на МДУС. 

(3) Студентите и докторантите на МДУС, спазвайки установените норми и 

правила за поведение, демонстрират своята етичност и лоялност към висшето училище и 

допринасят активно за издигане и опазване на доброто име и авторитета на МДУС в 

обществото. 

(4) Този правилник е изготвен в съответствие със Закона за висшето образование, 

Правилник за устройството и дейността на МДУС, действащите в университета 

правилници, вътрешни правила и инструкции: 

(5) Всеки студент и докторант упражнява правата и изпълнява задълженията си 

точно и добросъвестно и в съответствие с Конституцията, законите, този правилник, 

другите вътрешни актове на Висшето училище и академичната автономия. 

Добросъвестността се предполага до доказване на противното. 

(6) Мюсюлманският духовен университет - София може да поставя допълнителни 

условия и изисквания по отношение на вътрешния ред и поведението на студентите и 

докторантите в правилниците на висшето училище, действащите вътрешни правила, 

инструкциите и заповедите 

(7) Докторантът има правата и задълженията на студент, доколкото в закон, в 

този правилник или в друг вътрешен акт на МДУС не е установено друго. 

 

Глава втора 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ 

Чл. 2. Всеки студент и докторант в МДУС Е ДЛЪЖЕН: 

1. Стриктно да спазва разпоредбите, регламентирани в действащите вътрешни 

правилници, правила, инструкции и заповеди, утвърдени от органите за управление на 

висшето училище. 

2. Да пази името и авторитета на МДУС. Да спазва установените правила за 

култура и етика на поведение и вътрешния ред в МДУС. 

3. Да не провежда политическа дейност на територията на МДУС. 

4. Да идва в МДУС и влиза в час навреме и в приличен външен вид. 

5. Да присъства редовно и да участва активно в задължителните форми на 

учебни занятия съгласно учебния план и учебните програми. 

6. Да подготвя задълбочено и да полага в определените срокове предвидените 

изпити и да изпълнява другите си задължения съгласно учебния план; 

7. Да се отнася с уважение към преподавателите, административното 

ръководство, работниците и служителите от административния и помощен персонал и 

останалите студенти; 
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8. Да допринася със своята подготовка и гражданско поведение за опазване на 

доброто име и за издигане на престижа и научния авторитет на МДУС. 

9. Да спазва правилата на добрите нрави, ислямската и академичната етика на 

територията на МДУС. 

10. Да продължи обучението си след прекъсване, независимо от причините за 

това. 

11. Да работи в екип със своите преподавателите по научни, изследователски и 

бизнес проекти като има правото да получава справедливо възнаграждение съобразно 

своя принос; 

12. Да съблюдава ислямските морално-етични норми, да не употребява 

алкохол, наркотици, упойващи вещества, както и да изпълнява задължителния за 

мюсюлманина ежедневен намаз. 

13. Да участва в конференции, симпозиуми, спортни, културни и научни 

прояви у нас и в чужбина; 

14. Да поддържа висока лична и обществена хигиена. 

15. Да опазва материалната база на МДУС. Преди излизане от учебните зали в 

края на всяко учебно занятие да подреди и остави масите, столовете и другото 

обзавеждане в първоначалния им вид, заварен при влизането в учебните зали. 

16. Да опазва книжния фонд, предоставен му за ползване от университетската 

библиотека. 

17. Да изпълнява други задължения, установени в закони и вътрешните актове 

на Висшето училище. 

 

Глава трета 

ЗАБРАНИ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ВЪТРЕШНИЯ РЕД И ПОВЕДЕНИЕТО НА 

СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ 

Чл. 3. В сградите на Мюсюлманския духовен университет - София НЕ Е 

РАЗРЕШЕНО: 

1. Влизането или пребиваването на органите на сигурността и обществения 

ред на територията на висшето училище без съгласието на академичното и 

административното ръководство, освен за предотвратяване на непосредствено 

предстоящо или започнало и продължаващо престъпление, за залавяне на извършителя 

му, както и в случаите на природни бедствия и аварии. 

2. Редовен студент или докторант не може да заема държавна служба или да 

работи по трудово правоотношение за повече от половината от законоустановеното 

работно време. Работното време и другите условия във връзка с работата задължително 

се съобразяват с условията на учебния процес. 

3. Влизането в сградите на висшето училище със служебна униформа по време 

на занятия и изпити. 

4. Носенето на огнестрелно, газово или хладно оръжие. 

5. Тютюнопушенето и ползването на наркотични вещества. 

6. Влизането в сградата и явяване на занятия в нетрезво състояние или след 

употреба на наркотични вещества и опиати. 

7. Закусването, пиенето на кафе, сокове и газирани напитки в коридорите и в 

учебните зали на висшето училище. 

8. Поставянето на съобщения, реклами и други информационни материали 

извън определените нарочно за това места. 
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9. Местенето на мебели, маси и столове от една зала в друга зала, по 

коридорите и вън от сградата. 

10. Ползването на изкуствено осветление без нужда през светлата част на деня. 

11. Влизането в сградата и явяване на занятия в болестно състояние и при явни 

симптоми на заразна болест. 

12. Бягането, крещенето, свиренето, високото говорене или свиренето и 

слушането на музика по коридорите и учебните зали. 

13. Сядането върху радиаторите и парапетите на стълбищата. 

 

Чл. 4. (1) Студент или докторант може да бъде отстранен от МДУС за определен 

срок при: 

1. Неизпълнение на задълженията си на студент или докторант; 

2. При извършване на неморална или неетична постъпка към студенти-колеги 

или преподаватели 

3. Уронване на престижа и доброто име на висшето училище. 

4. При осъждане на лишаване от свобода за извършено умишлено 

престъпление от общ характер. 

(2) Студент или дипломант се отстранява за определен срок от МДУС с писмена 

заповед на председателя на настоятелството/ректора при условията на предхождащата 

алинея.  

(3) С писмена заповед на председателя на настоятелството/ректора студентът се 

отстранява завинаги при предоставяне на неверни данни, въз основа на които е приет за 

студент или при подправяне на документи за студентското си положение. 

 

Чл. 5. (1) При провеждане на учебния процес (учебни занятия, изпити, 

консултации, и др.) всички участници в него (студенти, докторанти, специализанти, 

преподаватели и служители), са длъжни да спазват обичайните и общоприети норми и 

правила за поведение в обществото. 

(2) При провеждане на учебни занятия, изпити и/или консултации се забранява 

използването на мобилни електронни устройства, както и консумацията на храни и 

напитки. При действия от страна на студент, които нарушават установения ред и 

възпрепятстват провеждането на учебния процес, същият се отстранява от учебните 

занятия. При системни нарушения се прилагат процедурите на Правилника за 

устройството и дейността на МДУС. 

(3) При предлагане на подкуп, отправяне на заплахи и други действия, които 

уронват честта и достойнството и/или застрашават живота и здравето на преподавател 

или служител, студентът или докторантът се отстранява от МДУС. 

 

Чл. 6. (1) На нарушителите на този правилник се налагат предвидените по чл. 

129, ал. 2 от Правилника за устройството и дейността на МДУС наказания за виновно 

неизпълнение при констатирани нарушения. Наказанията се налагат независимо от 

другите видове отговорност. 

(2) Наказанията се налагат с писмена заповед на председателя на настоятелството 

на МДУС, която се връчва на студента или докторанта, а при невъзможност за връчване 

заповедта се изпраща на обявения при записването му домашен адрес с препоръчано 

писмо с обратна разписка. 
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ПРЕХОДНИ 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 начин на 

управление, различен от този за държавните висши училища, без да се нарушават 

академичните свободи. 

§ 2. (1) Ректорът на МДУС има право да извършва промени в обявения вътрешен 

ред при условие, че те не са във вреда на студентите и докторантите и не противоречат 

на Правилника за устройството и дейността на МДУС.  

(2) Молбите и жалбите по всички въпроси, предмет на този правилник, се 

отправят до ректора на МДУС и се подават в отдел "Студенти" на висшето училище. 

Ректорът решава окончателно всички въпроси, поставени в студентските молби и жалби, 

в съответствие със Закона за висшето образование, Правилника за устройството и 

дейността на МДУС и този правилник. 

(3) Неуредените в този правилник въпроси, отнасящи се до вътрешния ред и 

поведението на студентите и докторантите в МДУС, се решават от ректора или от 

председателя на настоятелството на МДУС, съобразно техните компетенции и 

правомощия. 


