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Проектът на Правилник за научноизследователската дейност 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.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. 
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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. Този правилник се отнася до основните положения за осъществяване, 

организацията и управлението на научноизследователската дейност в Мюсюлманския 

духовен университет - София (МДУС, висшето училище) и е разработен в съответствие 

с чл. 61, ал. 2 на Закона за висшето образование (ЗВО), с Правилника за устройството и 

дейността на МДУС, и с Правилника за условията и реда за придобиване на научни 

степени и заемане на академични длъжности в МДУС. 

Чл. 2. (1) Научноизследователската дейност в МДУС се осъществява системно с 

цел да се придобият нови научни знания, да се увеличи обемът на вече придобитите 

знания, да се произведат научно-приложни продукти и иновации, и да се постигне 

тяхното прилагане в образованието, науката и обществената практика; 

(2) Научноизследователската дейност е насочена към обосноваване и развитие на 

обучението и повишаване на научната и професионалната квалификация на 

академичния състав. 

(3) Научноизследователската дейност обхваща изследователската, иновативната, 

изобретателската, аналитичната, консултантската, експертната, художествено-

творческата и другите професионални дейности. 

(4) Научните изследвания са национален приоритет и имат стратегическо 

значение за развитието на страната. 

(5) Научноизследователската дейност обхваща фундаменталните и приложните 

изследвания, както и разпространението на научните резултати. 

(6) Научноизследователската дейност се основава на принципите на етичност, 

прозрачност, публичност, достъпност и приложимост. 

 

Чл. 3. В Мюсюлманския духовен университет - София, при условията и по реда 

на Закона за насърчаване на научните изследвания, се насърчава 

научноизследователската дейност с доказана значимост и международно признание, 

която включва научни изследвания, свързани със: 

1. Решаването на важни проблеми на страната в областта на икономиката, 

обществените процеси и човешките ресурси; 

2. Националната идентичност, българската история и култура; 

3. Развитието на иновациите; 

4. Създаването на нови научни знания. 

 

Чл. 4. Развитието на научните изследвания в Мюсюлманския духовен 

университет - София се основава върху следните водещи цели: 

1. Да се повишава опита и квалификацията на преподавателския състав чрез 

участието му в научни изследвания; 

2. Директното влияние на научните изследвания върху обучението на 

студентите чрез включването им в научноизследователската дейност; 

3. Подобряването на материалната база за обучение на МДУС чрез 

осъществяване на научноизследователски проекти; 
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4. Подобряването на религиозното образование и просвета сред българските 

мюсюлмани, за утвърждаване на религиозния плурализъм и за съчетаване на 

религиозното с подходящо светско образование, така че младите хора с религиозно 

образование да могат да продължат в други сфери на светските науки или да намерят 

работа във фирмите, бизнеса, институциите, общинските и държавните служби, за да 

бъдат част от българския образован елит и управленска класа. 

 

Чл. 5. Основните научни приоритети на Мюсюлманския духовен университет - 

София са следните: 

1. Създаване на научноизследователски сектор, който да осигури дейността в 

зависимост от спецификата на основното и на допълващите професионални направления 

и научни области, включени в неговата образователна и научна структура; 

2. Научният профил и научната компетентност на преподавателския и 

преподавателско-изследователския персонал, осигуряващ функционирането на 

учебната, научната и художествено-творческата дейност; 

3. Националните и регионалните приоритети в развитието на обществото; 

4. Приоритетите за икономическо развитие на Европейския съюз; 

5. Развитието на модерните технологии в експертната и консултантската 

дейност; 

6. Опазването на културно-историческото наследство и националната 

идентичност. 

 

Глава втора  

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ  

Чл. 4. (1) Научно-изследователската дейност в Мюсюлманския духовен 

университет - София се извършва от: 

1. Преподавателски, научно-преподавателски, изследователски или 

художествено-творчески състав, наричан “академичен състав”;  

2. Докторанти, студенти и специализанти; 

3. Помощно-технически персонал на висшето училище; 

4. Назначени за целта специалисти във висшето училище; 

5. Специалисти от външни организации и от бизнеса. 

(2) Научно-изследователската дейност е неотделима част от дейността на 

академичния състав в МДУС  

(3) Осъществяването на научно-изследователската дейност в МДУС се обвързва 

тясно с развитието на академичния състав. 

 

Чл. 5. Академичният състав има право:  

1. Да участва в определянето на научната политика на МДУС, в развитието, 

изпълнението и оценяването на научно-изследователската дейност; 

2. Да предлага проблеми, теми и задачи за научно-изследователска, научно-

производствена и художествено-творческа дейности; 

3. Да ръководи научно-изследователската работа на студенти, специалисти и 

докторанти, като ползва по установения ред материалната база и услугите, които 

предоставя МДУС. 
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4. Да участва в научни конгреси, конференции, симпозиуми и други 

национални и международни прояви;  

5. Да членуват в национални и международни организации, съюзи и 

дружества, свързани с техните професионални и научни интереси.  

 

Глава трета  

ОРГАНИЗАЦИЯ НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ  

Чл. 6. Научно-изследователската дейност се планира, обсъжда и приема в 

основните звена (образователните програми) на Мюсюлманския духовен университет - 

София в съответствие с чл. 63, ал. 1 от ЗВО. 

Чл. 7. (1) Научноизследователската дейност се осъществява от преподаватели и 

изследователи-членове на академичния състав, докторанти и студенти и външни 

специалисти, или от техни обединения в научни или програмни колективи.  

(2) Членовете на академичния състав на МДУС осъществяват 

научноизследователска дейност в тясно сътрудничество с партньорски и други 

университети в страната и чужбина, като формират изследователски екипи с участието 

на докторанти и студенти, представители на бизнеса и външни специалисти.  

(3) Членовете на академичния състав на МДУС осъществяват 

научноизследователска дейност по всички направления и форми, определени с този 

Правилник, съобразно своите възможности, без ограничения в броя на едновременно 

изпълняваните научноизследователски задачи.  

(4) Членовете на академичния състав на МДУС осъществяват 

научноизследователска дейност:  

1. Самостоятелно при:  

а) изпълнението на научни поръчки, възложени от висшето училище;  

б) изпълнението на задачи по сключени индивидуални договори за 

научноизследователска дейност с външни организации и лица;  

в) подготовката на научни трудове и учебни помагала;  

2. В научен колектив като членове на постоянен научен или временен 

програмен колектив за изпълнението на научни поръчки на висшето училище, по 

договори на международни проекти, договори за консултантски услуги и други.  

(5) Научният (програмният) колектив се изгражда по професионален признак на 

неформална основа по инициатива на един или на няколко негови членове.  

(6) Ръководителят на научния (програмния) колектив встъпва в правата и 

задълженията си със сключването на договора за научно-изследователска поръчка - 

предмет на дейност на научния колектив.  

(7) Членовете на академичния състав сами избират направленията и формите за 

осъществяване на научноизследователска дейност съобразно приоритетите на МДУС 

(8) МДУС може да привлече за осъществяването на научноизследователска 

дейност външни научни работници и изследователи, специалисти от практиката, 

представители на водещи фирми от бизнеса.  

(10) Научноизследователската дейност на членовете на академичния състав се 

подпомага от лица, изпълняващи технически и други спомагателни функции. 
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Чл. 8. Индивидуалното развитие на академичния състав на МДУС се 

осъществява чрез:  

1. Формите на професионална специализация и обмяна на опит в страната и в 

чужбина;  

2. Разработването на дисертации, монографии, студии, статии и други научни 

трудове и изследвания;  

3. Подготовката на лекционни курсове и учебна литература, необходима за 

обучение на студентите по различни учебни дисциплини;  

4. Други форми, избрани от академичния състав. 

 

Чл. 9. (1) Административното, методическото и информационното обслужване и 

осигуряване, организацията, координацията и контролът на научноизследователската 

дейност в МДУС се осъществяват от Научноизследователския център (НИЦ, Центъра), 

външни проекти и връзки с бизнеса.  

(2) Центърът следва научноизследователската политика на МДУС, представена в 

Стратегията за развитие. 

(3) Центърът се намира на пряко подчинение на заместник ректора по наука и 

международно сътрудничество. 

(4) За провеждане на изследователска дейност в НИЦ могат да бъдат назначени 

изследователи по чл. 53 от Закона за висшето образование. 

 

Чл. 10. Дейността на Центъра се изразява в следното:  

1. Подпомага академичното ръководство при реализацията на стратегията за 

развитие на МДУС по научно-изследователската дейност и нейната актуализация;  

2. Подпомага и координира участието на академичния състав в научни форуми 

у нас и в чужбина, публикации и издаване на учебни пособия;  

3. Организира срещи на академичното ръководство с преподавателите и с 

представители на бизнеса по въпроси на научноизследователската дейност, съдейства по 

изпълнение на заявени намерения и взети решения;  

4. Разработва вътрешните документи по научната и издателската дейност и 

следи за тяхното спазване относно: реда за включване на академичния състав в 

научноизследователска дейност; съставянето и изпълнението на индивидуалните 

планове по дейността; реда за включване на докторантите и студентите, тяхното 

мотивиране и стимулиране за участие в научноизследователски, научни и бизнес 

проекти. 

5. Следи за появата на възможности за участие в проекти, самостоятелно или в 

партньорство с други висши училища, академични партньори, неправителствени 

организации и бизнес структури. 

6. Прави анализи на конкурентната среда на МДУС по привличането на 

научни и бизнес проекти и предлагането на политики; 

7. Подготвя договори за сътрудничество на МДУС с фирми, професионални и 

творчески организации, и следи за тяхното изпълнение; 

8. Съдейства за включването на преподаватели, чуждестранни учени, студенти 

и докторанти в изследователски, производствени, проектантски и други професионални 

проекти и за формирането на изследователски екипи. Обслужва изследователските 

екипи и създава необходимите условия и предпоставки за успешната им работа; 
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9. Извършва дейности по защита на интелектуалната собственост на МДУС и 

на академичния състав. 

10. Оказва пряко помощ по разработването на проекти за участие в конкурси и 

търгове; 

11. Прави предложения за повишаване на конкурентноспособността на МДУС 

като следи електронните страници на министерства, световни медии, агенции, 

конкурентни университети, МОН, БАН, професионални организации и фирми; 

10. Поддържа база от данни, систематизира и документира сведения за 

приложната и иновативна дейност на преподавателите и тяхното участие в проекти, 

иновации и реализации, както и на взаимоотношенията с отделни фирми, творчески и 

съсловни организации, работодатели, относно съвместната им работа с МДУС; 

11. Периодично събира информация от преподавателите за тяхната 

изследователска дейност и научните им публикации и поддържане на база данни. 

12. Обсъжда със студентския съвет въпроси, отнасящи се до мотивирането и 

активизирането на студентската дейност. Организира включването на студенти с 

доклади в научни конференции на висшето училище и участие в други конференции в 

страната и в чужбина.  

 

Чл. 11. (1) Дейността на Центъра се финансира със средства на висшето училище 

- фонд „Научноизследователска дейност" на МДУС.  

(2) Дейността на Центъра по външни научноизследователски проекти и 

консултантски договори се финансира със средства от разработваните проекти и 

сключените договори.  

(3) Съфинансиране на проектите и договорите се осигурява от фонд 

„Научноизследователска дейност" на МДУС, когато това е необходимо.  

 

Чл. 12. (1). Текущото управление и контролът на научноизследователската 

дейност в МДУС се осъществяват от Комисия по научноизследователска дейност, 

създадена  към Академичния съвет (АС) на МДУС, която се ръководи от зам.-ректора по 

наука и международно сътрудничество.  

 

Чл. 13. (1) Основните звена и техните съвети приемат индивидуалните планове за 

научноизследователската дейност на членовете на академичния състав и отчетите за 

тяхното изпълнение.  

(2) Планирането и отчитането на индивидуалната научноизследователска дейност 

на академичния състав става в началото и в края на всеки семестър. 

  

Чл. 14. (1) Студентската научноизследователска дейност се осъществява чрез:  

1. Участието на докторантите и студентите в съвместни разработки с 

академичния състав в рамките на научноизследователски програми и проекти;  

2. Участието на докторантите и студентите в международни проекти, обмяна 

на опит и други форми на международно студентско сътрудничество;  

3. Разработване на доклади от докторантите и студентите под научното 

ръководство на членове на академичния състав на МДУС. 

4. Организиране на студентски научни сесии по различни специалности и 

учебни дисциплини;  
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5. Публикуване на студентски доклади в изданието на висшето училище и в 

сборници с отличени доклади от студентските научни сесии;  

6. Други форми за осъществяване и популяризиране на студентските научни 

изследвания.  

(2) Организацията и осъществяването на студентската научноизследователска 

дейност се подпомага от НИЦ, основното звено, и Студентския съвет към МДУС.  

 

Чл. 15. Академичният състав на МДУС създава интелектуална собственост като 

резултат от извършването на научноизследователската дейност, като ползват права и 

задължения от Закона за патентите, Закона за авторското право и сродните му права и 

Закона за защита на конкуренцията. 

 

Чл. 16. (1) Мюсюлманският духовен университет популяризира резултатите от 

своята научноизследователска дейност чрез Годишника на МДУС, организираните 

научни конференции, симпозиуми и други научни прояви, и издаваните рекламни и 

печатни материали. 

 

Глава четвърта  

РЪКОВОДСТВО НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ  

Чл. 17. (1) Научноизследователската дейност в МДУС се ръководи от зам.-

ректора по научно-изследователската дейност, международното сътрудничество, 

връзките с бизнеса и другите професионални дейности, по академичния състав и кадри,  

(2) Ръководството на научноизследователската дейност като цяло обхваща:  

1. Стратегията за развитие на научноизследователската дейност в МДУС, 

нейното утвърждаване от Академичния съвет и провеждането й в практиката на висшето 

училище;  

2. Научната дейност и научните форуми с участието на МДУС, научно-

изследователската, производствената, проектантската и патентно-лицензионните 

дейности;  

3. Международното сътрудничество на МДУС с български и чуждестранни 

университети и учени;  

4. Търсенето и сключването на договори по научна, проектна, производствена, 

професионални и бизнес дейности и включването на студенти и докторанти в тяхното 

изпълнение;  

5. Подготовката на МДУС за обучение на докторанти и акредитацията на 

докторантски програми;  

6. Участието на МДУС в научни форуми в страната и чужбина;  

7. Присъствието на МДУС в обществото - във висшето образование, 

интелектуалната, културната и обществената дейност;  

8. Участие в печата, телевизиите и списанията;  

9. Организацията и провеждането на конкурси за заемане на академични 

длъжности и придобиване на академични звания;  

10. Разработването на стратегия за академично сътрудничество с български и 

чуждестранни висши училища и подписването на договори с тях;  
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11. Стратегията за участие на МДУС в обучението през целия живот, нейното 

утвърждаване от Академичния съвет и провеждането й в дейността на висшето 

училище;  

13. Привличане на млади преподаватели и осигуряване на тяхното научно, 

методично и професионално развитие;  

14. Връзките със студентския съвет на МДУС и с други студентски 

организации на територията на университета;  

 

Чл. 18. Специфични дейности по ръководство на научноизследователската 

дейност в МДУС изпълняват основните звена и техните съвети. 

 

Глава пета  

ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ  

Чл. 19. За финансиране на научноизследователската дейност в ЕПУ се създава 

фонд „Научноизследователска дейност" на МДУС.  

(2) Фонд „Научноизследователска дейност" има за цел да съдейства финансово за 

осъществяването и развитието на научноизследователската дейност в МДУС чрез 

изпълнение на програми и проекти, свързани с научното осигуряване на учебния процес, 

както и други дейности и задачи.  

 

Чл. 20. (1) Фонд „Научноизследователска дейност" на МДУС (Фонда) се 

формира в левове и във валута и се разходва съгласно този правилник и решения на 

Академичния съвет.  

(2) Постъпилите средства по Фонда от консултантски договори, договори по 

научноизследователски или образователни програми и проекти, финансирани от 

национални или от чуждестранни източници, се разходват по клаузите на сключените 

договори.  

 

Чл. 21. Средствата по фонд „Научноизследователска дейност" на МДУС се 

набират от:  

1. Бюджета на университета;  

2. Договорени средства по международни образователни програми, 

изпълнявани съвместно по договор с български и чуждестранни висши училища;  

3. Постъпления от български и чуждестранни юридически и физически лица за 

изпълнение на научни програми, задачи и научни прояви съвместно с висшето училище 

и неговите основни звена;  

4. Финансова помощ от правителствени, неправителствени и други 

организации;  

5. Постъпления от продажба на готови научни продукти и други резултати от 

дейности, финансирани със средства на Фонда;  

6. Целеви средства от държавни органи, търговски дружества и други 

организации за изпълнение на научноизследователски програми, задачи и научни 

прояви, организирани съвместно с висшето училище;  
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7. Приходи по сключени договори от висшето училище с външни организации 

и лица за осъществяване на научноизследователска и консултантска дейност, съобразно 

клаузите на сключените договори;  

8. Дарения, завещания, наследства, спонсорство и реклама;  

9. Други приходи.  

 

Чл. 22. (1) Средствата по фонд „Научноизследователска дейност" на МДУС се 

разходват за:  

1. Финансиране на изпълнението на задачи по научноизследователски 

програми и проекти на висшето училище и сключени от него договори с външни 

организации и лица;  

2. Организиране на научни прояви от висшето училище;  

3. Заплащане на такси за членовете на академичния състав и студенти при 

участие във външни научни прояви в страната и чужбина;  

4. Финансово подпомагане на научната квалификация на членовете на 

академичния състав на висшето училище - докторантура, хабилитиране, езикова 

подготовка, специализация и други форми за подпомагане;  

5. Закупуване на научна литература, апаратура, софтуер и други продукти, 

както и заплащане на информационни продукти и услуги, необходими за осъществяване 

на научноизследователска дейност във висшето училище;  

6. Популяризиране и разпространение на резултатите от 

научноизследователската дейност чрез издаване на научна и учебна литература, 

средствата за масово осведомяване, участието в панаири, изложби и други публични 

форуми;  

7. Командировки на членовете на академичния състав, докторанти и студенти 

в страната и в чужбина за участие в научни прояви и извършване на работа, свързана с 

научноизследователската дейност на висшето училище;  

8. други разходи, свързани с предназначението на фонда.  

(2) Средствата по фонд „Научноизследователска дейност" на МДУС се разходват 

съобразно следните основни изисквания към финансираните дейности от фонда и 

продуктите от тях:  

1. Да имат приложен характер;  

2. Да бъдат полезни при задоволяването на потребности и очаквания;  

3. Да бъдат продаваеми и да гарантират възвръщаемост на средствата.  

 

Чл. 23. Контролът за разходването на средствата по фонд 

„Научноизследователска дейност" на МДУС се осъществява от ректора и заместник-

ректора по научноизследователската дейност, международното сътрудничество, 

връзките с бизнеса, и други професионални дейности, академичен състав и кадри.  

 

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 на 

основание чл. 21, ал. 1, т. 2 на Закона за висшето образование и влиза в сила от датата на 
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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. Всички изменения в този Правилник се правят по реда на неговото приемане 

от Академичния съвет на Мюсюлманския духовен университет.  

§ 3. Неуредените в този правилник въпроси отнасящи се до 

научноизследователската дейност се решават от Ректора или от Академичния съвет, 

съобразно техните компетенции и правомощия. 


