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ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ  

Чл. 1. Организационната структура на Мюсюлманския духовен университет-

София се изгражда:  

(1) така че да отразява устройството и дейностите в Мюсюлманския духовен 

университет - София като недържавно духовно висше училище за нуждите на 

мюсюлманското вероизповедание в Република България – образователен, научен и 

културен център с общонационално значение, който осигурява базисна подготовка, 

специализация и квалификация в областта на исляма като принципи и традиции, и 

провежда обучение за придобиване на образователно-квалификационните степени 

“бакалавър” и “магистър”, и на образователната и научна степен “доктор”, осигурява 

продължаващо обучение през целия живот, провежда научна, иновационна, 

консултантска, експертна, мениджърска и културна дейност. 

(2) възоснова на правото на всяко висше училище да урежда в съответствие със 

Закона за висшето образование (ЗВО) устройството и дейността си в собствени 

правилници на основание чл. 21, ал. 1, т. 2. 

(3) възоснова на чл. 36 от ЗВО, 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. 

(4) възоснова на § 3, ал. 1 от ЗВО, даващ право на висшите училища и 

факултетите по "богословие" да прилагат този закон в съответствие с актовете за 

създаването им и нормативните актове, уреждащи взаимоотношенията между държавата 

и религиозните изповедания. 

(5) възоснова на § 3, ал. 2 от ЗВО, който освобождава факултетите по богословие 

(или на звената, които изпълняват тази роля) от действието на закона в чл. 26, ал. 1 и ал. 

7, отнасящо се до изискванията към останалите факултети и техните факултетни съвети. 

 

Чл.2. (1) Мюсюлманския духовен университет - София осъществява дейността си 

изцяло в духа на ислямското вероучение и традиции и принципа на академичната 

автономия в съответствие с Конституцията и законите на Република България и 

държавните изисквания в областта на висшето образование. 

(2) Академичната автономия е прогласена и гарантирана от Конституцията на 

Република България възможност Висшето училище самостоятелно, свободно и 

независимо да решава всички въпроси, които се отнасят до академичното 

самоуправление на територията на Висшето училище. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА. ОРГАНИГРАМА 

Чл.3. Организационната структура е рамката, в която се планират, изпълняват, 

контролират и отчитат дейностите на висшето училище. Тя трябва да е подходяща за 

големината и спецификата на организацията, така че да покрива всички функции във 

висшето училище, периодично следва да бъде оценявана и при необходимост 

променяна. 
 

Чл. 4. Организационната структура включва: 

1. Ясни правила, регламентиращи разделянето на правата, задълженията и 

отговорностите, включително правила относно делегирането на правомощия при 

осъществяването на управленска отговорност; 

2. Подходяща йерархия; 
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3. Ясни линии на докладване. 

 

Чл. 5. Организационната структура трябва да се познава от всички 

преподаватели/служители и да им помага да разберат връзките между отделните 

функционални (учебни) и административни звена и собственото им място във висшето 

училище (организацията). 

 

Чл. 6. (1) Организационната структурата се онагледява чрез карта - органиграма, 

която показва взаимоотношенията между органите за управление и отделните 

структурни (академични и административни) звена на висшето училище. 

(2) Органиграмите, функционалните характеристики и устройствените 

правилници, правилниците за заемане на академични длъжности и развитие на 

академичния състав, длъжностните характеристики, заповедите за делегиране на 

правомощия, и др., съдържат правилата относно изграждането, управлението и контрола 

на организационната структура. 

(3) Органиграмата на Мюсюлманския духовен университет - София е 

представена в Приложение 1. 

(4) Правилникът за устройството и дейността на висшето училище описва ясно и 

точно функциите на отделните структури и звена. Той описва структурата, начина на 

управление и контрол, избирането на ръководните органи на висшето училище. 

(5) Правилникът за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане 

на академични длъжности в Мюсюлманския духовен университет-София описва ясно и 

точно условията и реда за заемане на академични длъжности и развитието на 

академичния състав на висшето училище. 

 (6) Длъжностните характеристики регламентират изискванията за заемане на 

конкретна длъжност. Те трябва да бъдат утвърдени от Председателя на настоятелството 

и всеки служител трабва да е запознат с длъжностната си характеристика. 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ  

§ 1. Настоящият проект на органиграма на Мюсюлманския духовен университет - 

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

Общото събрание на Висшия ислямски институт - София на 15.05.2013 година на 

основание чл. 21, ал. 1, т. 2, чл. 36, § 3, ал. 1 и 2 на Закона за висшето образование 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". 
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Факултет 

 

Образователна програма: 
Ислямска теология и история 

Координатор на програма 

Програмен съвет 

Образователна програма: 
Педагогика, езици и култура 

Координатор на програма 

Програмен съвет 

Контролен съвет 

Председател 

Настоятелство 

Ректор Ректорски съвет 

Студенти и докторанти 

Учебен 

Международна дейност 

Информационна дейност и връзки 

с обществеността 

Студентски информационен 
център 

Научно-изследователски 
център 

Център за подготвително и 
продължаващо обучение 

УЧЕБНИ ЦЕНТРОВЕ 

Център за кариерно 
развитие 

Център по качество 
оценяване и акредитация 

Зам.-ректор по  

УД и Акредитация 
Зам.-ректор по  

НИД, АС и К 

УЧЕБНИ ОТДЕЛИ 

Управителен съвет 

Висш мюсюлмански 
съвет 

Главен мюфтия 

Ръководни органи 

Председател 

Научен съвет 

Методичен съвет 

Зам.-председател 

Основни звена 

Библиотека с 

централен архив 

АДМИНИСТРАТИВНИ 
ЦЕНТРОВЕ 

Джамия за учебна 

практика 

АДМИНИСТРАТИВНИ 
ОТДЕЛИ 

Фонд "Вакъфи" 

Образование 

Мюфтийство Учредител 

Издателство 

Академична конференция 

Правен 

Методичен съвет 

Пом.-ректор 

Административен 

Финансов 

Хадж 

МЮСЮЛМАНСКИ ДУХОВЕН УНИВЕРСИТЕТ - 

СОФИЯ 

Факултетен съвет 

Академичен 
съвет 


