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Проектът на Правилника за преподавателската и изследователската заетост 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.Устава 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 нормиране и 

контролиране на академичните дейности и по-точно на преподавателската и 

изследователска дейност (заетост) на академичния състав в Мюсюлманския духовен 

университет - София (висшето училище, МДУС). 

 

Чл. 2. (1) Академичният състав на МДУС, който се намира в трудовоправни 

отношения с висшето училище се състои от две групи:  

1. Преподаватели, назначавани чл. 48 от Закона за висшето образование (ЗВО), 

в съответствие с чл. 15 от Закона за развитие на академичния състав в Република 

България (ЗРАСРБ). 

2. Изследователи, назначени по чл. 53 от Закона за висшето образование.  

(2) Лицата от академичния състав могат да бъдат назначени на основен трудов 

договор (ОТД) (§ 4д, ал. 1, т. 1 от ЗВО) и/или на допълнителен трудов договор (ДТД) по 

Кодекса на труда (КТ). 

(3) "Основен трудов договор" е трудовият договор, сключен на основание чл. 67, 

ал. 1, т. 1 от КТ, а за академичната длъжност „асистент" - и трудовият договор, сключен 

на основание чл. 67, ал. 1, т. 2 от КТ. 

 

Глава втора 

НОРМИ НА АКАДЕМИЧНА ЗАЕТОСТ  

Чл. 3 (1) Минималната ежегодна задължителна заетост с академични дейности е 

следната: 
 

№ 

по 

ред 

Академична и/или ръководна длъжност в 

университета на ОТД 

Минимална годишна задължителна заетост 

с академични дейности в часове 

На ОТД  На ДТД 
Препо-

давател 

Изсле-

довател 

Препо-

давател 

Изсле-

довател 

1. Ректор 80    

2. Зам.-ректори 110    

3. Председател на настоятелството 110    

4. Ръководител на програма за обучение 170    

5. Ръководител на образователна програма 190    

6. Хабилитирано лице 360 360 180 180 

7. Нехабилитирано лице 360 360 180 180 

 

(2) Разликата между нормативната заетост на хабилитиран преподавател и 

нормативната заетост на академичен ръководител на различни равнища на управление, 

по таблицата на ал. 1, се определя от:  

1. Отговорностите, които лицето носи като ръководител и длъжностно лице на 

съответното равнище на управление;  

2. Задълженията на ръководителя се регламентират от Правилника за 

устройството и дейността на МДУС, Академичните стандарти за учебните дисциплини, 

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

академични длъжности в МДУС, Системата за оценяване и поддържане на качеството на 

обучението, Правилника за организация на учебния процес, Индивидуалните годишни 
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планове на преподавателите, Правилника за провеждане на изпитите и оценяване на 

студентите и дипломантите, Правилника за планиране и издаване на учебна литература, 

този правилник, функционалните и длъжностни характеристики, и др., както и 

нерегламентирани от тези вътрешни нормативни документи ръководни дейности.  

(3) Минималната ежегодна задължителна заетост с академични дейности за 

лицата по чл. 2, нормирана по чл. 3 на този правилник, е условие за получаване на 

договореното трудово възнаграждение и влияе върху неговата стойност. 

 

Чл. 4. (1) Действителната годишна заетост с академични дейности на лицата от 

академичния състав се формира от основна и допълнителна дейност.  

(2) Основната академична дейност на преподавателите по чл. 2, ал. 1, т. 1 е 

учебната дейност, която обхваща обучението на бакалаври, магистри и докторанти и 

свързаните с тях допълнителни учебно-методически, дидактически и управленски 

дейности.  

(3) Основната академична дейност на лицата по чл. 2, ал. 1, т. 2 е 

научноизследвателската и приложна дейност.  

(4) На лицата по чл. 2, ал. 1, т. 2 обучението на бакалаври, магистри, докторанти 

и специализанти е допълнителна незадължителна академична дейност. 

 

Чл. 5 (1) Учебната дейност включват лекции (в брой академични часове, 

приравнени към упражнения чрез удвояване), семинарни и лабораторни упражнения, 

компютърни упражнения, полеви практически занятия, ръководство на курсов проект и 

курсова ръководство на дипломант, ръководство на докторант и провеждане на изпити.  

(2) Учебната дейност не може да обхваща по-малко от 60 на сто от минималната 

ежегодна задължителна заетост по чл. 3 ал. 1, включително за академичните 

ръководители.  

(3) Научноизследователската (и приложната) дейност е задължителна за 

преподавателите по чл. 2, ал. 1, т. 1 и съставлява не по-малко от 30 на сто от 

задължителната им годишна заетост. 
 

№ 

по 

ред Вид занятия 

Признати академични часове 

Признати 

часове, 

приведени към 

упражнения 

Забележка 

1. Лекции K = k1.X = 2. X 

X- брой астрономически 

часове 

 

Y- брой на 

ръководените студенти 

и докторанти или на 

изпитаните студенти 

 

Z - брой на страниците 

2. Упражнения K = k1.X = 1.X 

3. Курсов проект K = k2.Y=2.Y 

4. Курсова работа (или задача) K = k2.Y= 0,5.Y 

5. Ръководство на дипломанти K = k2.Y= 7.Y 

6. Ръководство на докторанти K = k2.Y= 30.Y 

7. Изпити и текущи оценки K = k2.Y= 0,1.Y 

8. Участие в държавна изпитна комисия K = k2.Y= 0,1.Y 

9. Участие в изпит на докторанти K = k2.Y= 1.Y 

10. 

Превод на служебни материали на 

английски, арабски, турски (чужди 

езици) 

K = k2.Z= 1.Z 

11. Ръководство на практика K = k2.Y= 0,1.Y Не повече от 10 часа 
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(2) Преподавателите са длъжни да проведат всички часове, предвидени по 

учебния план на дисциплината, включително с изпълнение на допълнителни учебни 

занятия за компенсиране на непроведените по различни причини занятия.  

(3) По изключение, когато не е възможно да се изпълни заетостта по чл.5, ал.3, 

ректорът, съгласувано с председателя на настоятелството на МДУС, може да определи 

индивидуална минимално допустима заетост в конкретния случай. 

 

Чл. 7. (1) Резултати от научноизследователската дейност, които се зачитат за 

академична заетост на преподавателите, се призават само ако се представят от името на 

Мюсюлманския духовен университет - София:  

1. Публикувана научна статия в списание с импакт–фактор (категория А) – до 

30 часа;  

2. Публикувана научна статия в реферирано списание (категория Б) – до 25 

часа;  

3. Публикувана научна статия в научно списание (категория В) – до 20 часа;  

4. Пленарен научен доклад на научен форум в чужбина – до 20 часа;  

5. Научен доклад на научен форум в чужбина – 15 часа;  

6. Научен доклад на научен форум в България – 5 часа.  

(2) За работа по научноизследователски проекти:  

1. За ръководство на международен научен проект – до 80 часа;  

2. За участие международен научен проект – до 40 часа;  

3. За ръководство на национален научен проект – до 60 часа;  

4. За участие в национален научен проект – до 30 часа.  

(3) При представянето на разделителен протокол между съавторите, на всеки 

съавтор (участник) по ал. 1 и ал. 2 се дава полагащата му се част от резултата в часове. 

При непредставяне на протокол, на всеки съавтор се приписва равна част от резултата в 

часове. 

 

Чл. 8. (1) Действителната академична заетост на преподавателя/изследователя по 

чл.6 и чл.7 може да надвишава норматива по чл. 3, но се зачита ако превишаването е не 

повече от един норматив. Признаването на превишението е в правомощията на 

академичния съвет и на съвета на настоятелството. 

(2) Действителното годишно академично натоварване на 

преподавателя/изследователя се отчита при определяне на личното му възнаграждение 

за учебната година. 

 

Чл. 9. (1) Изследователите имат заетост, еднаква по броя на часовете с 

хабилитираните и нехабилитираните преподаватели, но я формират в две части.  

(2) Първата се формира от работата му по научноизследователски проекти и 

резултатите от научно-приложната му дейност по чл. 7.  

(3) Втората част се формира в зависимост от приходите, получени от МДУС по 

договорите с тяхно участие и се определя в зависимост от приноса им. 

 

Чл. 10. Контролът на изпълнението на настоящите правила се възлага на зам. 

Ректора по учебния процес и офис „Технология на обучението”. 
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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, различни от тези за държавните висши училища, без да се нарушават 

академичните свободи. 

§ 2. (1) Контролът на изпълнението на настоящия правилник се възлага на зам.-

ректора по учебната дейност. 

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

отправят до ректора на МДУС и се подават в канцеларията на висшето училище.  

(4) Неуредените в този правилник въпроси, отнасящи се до преподавателската и 

изследователската заетост в МДУС се решават от ректора или от академичния съвет, 

съобразно техните компетенции и правомощия. 


