
Мюсюлмански духовен университет - София 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛНИК 
ЗА АТЕСТИРАНЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ И  

АДМИНИСТРАТИВНИЯ ПЕРСОНАЛ 

НА 

МЮСЮЛМАНСКИЯ ДУХОВЕН УНИВЕРСИТЕТ - 

СОФИЯ 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

София 

2013 



Стадии на разработване – проект  

Правилник за атестиране на академичния състав и  административния персонал на Мюсюлманския 

духовен университет – София                                                                                                            стр. 2 / 8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ 

 
  Стр. 

 Съдържание   2 

Глава първа Общи положения   4 

Глава втора Атестационни комисии   4 

Глава трета Атестиране на академичния състав ..4 

Глава четвърта Атестиране на административния персонал ..7 

 Допълнителни и заключителни разпоредби   8 



Стадии на разработване – проект  

Правилник за атестиране на академичния състав и  административния персонал на Мюсюлманския 

духовен университет – София                                                                                                            стр. 3 / 8 
 

 

Проектът на Правилника за атестиране на академичния състав и 

административния персонал на 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 реда и начина за атестиране в 

Мюсюлманския духовен университет - София (висшето училище, МДУС) на: 

1. Академичния състав - асистенти, главни асистенти, доценти, професори, и 

преподаватели);  

2.Административния състав - административен директор, главен счетоводител, 

началниците на административни служби и отдели, служителите в административните 

служби, служителите в учебен отдел и обслужващия персонал). 

 

Чл. 2. Атестирането се извършва с цел:  

1. Да се повиши качеството и ефективността на образователния процес, 

научноизследователската работа и административното им осигуряване.  

2. Да се подобри подборът, квалификацията и развитието на академичния 

състав и на административния персонал.  

3. Да се издигнат инициативността, активността и творческите изяви на 

академичния състав и на административния персонал чрез подходящо оценяване и 

стимулиране, и при необходимост чрез освобождаване и пренасочване към други 

дейности. 

 

Глава втора  

АТЕСТАЦИОННИ КОМИСИИ  

Чл. 3. (1) Атестирането на академичния състав се извършва от атестационни 

комисии, които се избират от факултетния, съответно научния съвет за всяка конкретна 

атестационна процедура.  

(2) В състава на комисията се избират от три до пет хабилитирани преподаватели, 

единият от които е пряк ръководител на атестирания.  

(3) Ректорът издава заповед за назначаване на комисията въз основа на решенията 

на факултетния, съответно научния съвет. 

 

Чл.4. (1) Комисиите за атестиране на административния персонал се определят и 

назначават от Председателя на настоятелството на МДУС или ректора на МДУС за 

всеки конкретен случай.  

(2) Член на комисията за атестиране задължително е прекият ръководител на 

атестирания служител. 

. 

Глава трета 

АТЕСТИРАНЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ  

Чл. 5. (1) Атестирането на академичния състав в МДУС се извършва в 

съответствие със Закона за висшето образование (ЗВО) и съгласно Закона за развитието 

на академичния състав (ЗРАСРБ)  и Правилника за неговото прилагане.  

(2) Атестирането на академичния състав се извършва по този правилник, от 

Правилника за устройството и дейността на МДУС, Правилника за 

научноизследователската дейност в МДУС, Правилника за учебната дейност на МДУС и 
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Правилника за устройството и дейността на системата за оценяване и поддържане на 

качеството на обучението и академичния състав в МДУС. 

 

Чл. 6. (1) Академичният състав се атестира:  

1. Нехабилитираните преподаватели - на всеки три години;  

2. Хабилитираните преподаватели - на всеки пет години. 

(2) При подчертано изявена положителна или отрицателна работа по 

предложение на програмния ръководител с решение на факултетния, съответно научния 

съвет може да се извърши атестиране и преди изтичането на предвидения срок по 

предшестващата алинея.  

 

Чл. 7. (1) От атестиране се освобождават академиците и член-кореспондентите на 

БАН, преподавателите в пенсионна възраст и преподавателите, на които предстои 

пенсиониране в срок до 3 (три) години.  

(2) Лицата, които заемат изборните ръководни длъжности: ректор, зам.-ректор, 

ръководител на първично звено, се освобождават от атестиране за времето на техния 

мандат. 

 

Чл. 8. Удължава се срокът за атестиране на:  

(1) Жените, които са били в отпуск по бременност и майките с деца до 

едногодишна възраст - с времето на отпуска.  

(2) Лицата, отсъствали от работа поради болест повече от една година - с 

времето, през което са отсъствали.  

(3) Лицата в продължителен неплатен отпуск – с времето, през което са 

отсъствали.  

 

Чл. 9. Атестирането на академичния състав се извършва въз основа на методика 

за оценяване, атестационна карта, приети от академичния съвет. 

 

Чл. 10. (1) При атестиране на академичния състав се оценяват, както следва:  

1. Аудиторната работа по следните критерии: качеството на преподаване; 

актуалност на учебното съдържание; използвани дидактически похвати; обективност 

при оценяване знанията на студентите, степен на отчитане на студентското мнение;  

2. Извънаудиторната работа със студенти и докторанти, като се оценява 

научното ръководство и резултатите - съвместните разработки и публикации;  

3. Издадените учебници и учебни помагала;  

4. Научноизследователската работа по следните критерии: издадените 

монографии, студии и статии, работата по научноизследователски и приложни проекти, 

патентованите изобретения и внедрените иновации, участията в научни форуми в 

страната и чужбина;  

5. Личния импакт-фактор, цитирания в местни и чуждестранни издания, 

членство в международни и национални научни организации, почетни звания, четене на 

лекции в други висши училища у нас и в чужбина, и др.;  

6. Влиянието върху авторитета и името на МДУС.  

7. Обобщеното мнение на студентите или резултатите от проучване на 

студентското мнение;  
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8. Педагогическата квалификация (за преподавателите, асистентите и главните 

асистенти).  

(2) Информационните източници за оценяване са, както следва:  

1. Писменото становище на ръководителя на първичното звено;  

2. Резултатите от провеждани изследвания от системата за оценяване и 

поддържане на качеството;  

3. Атестационната карта;  

4. Базата данни за академичния състав в МДУС;  

5. Патенти и документи за изобретения и справки за реализирани иновации. 

 

Чл. 11 Комплексните оценки от атестирането са “незадоволителна“, 

“задоволителна”, “добра” и “много добра “. 

  

Чл. 12. (1) Процедурата по атестирането започва с писменото уведомяване от 

зам.-ректора по академичен състав и кадри на подлежащия на атестиране и 

ръководителя на първичното звено не по-късно от 3 (три) месеца преди датата на 

атестирането.  

(2) Членовете на академичния състав, на които е открита процедура за 

атестиране, представят не по-късно от един месец преди датата на атестирането 

посочените в чл. 11, ал. 2 документи, както и допълнителна информация - рецензии и 

отзиви по публикациите, справка за учебната натовареност и други материали, 

подпомагащи атестирането. 

 

Чл. 13. Ръководителят на първичното звено изготвя независимо от атестирания и 

останалите членове на комисията писмено становище. 

 

Чл. 14. (1) Комисията по атестирането разглежда предложените документи, 

писменото становище на ръководителя на първичното звено и останалите представени 

материали в едномесечен срок от получаването им.  

(2) При атестирането се вземат предвид и оценките, препоръките и резултатите от 

предходното атестиране.  

(3) Комисията по атестиране може да събере допълнителни устни и писмени 

сведения от: атестирания, преподаватели, студенти, и др., при необходимост и по нейна 

преценка. Допускат се при доказана необходимост посещения на учебни занятия на 

атестирания преподавател.  

 

Чл. 15. (1) Комисията може да предложи да бъде удължен срока на работа на 

атестирания с 1 (една)  3 (три) години за преподавателите, когато комплексната оценка 

е “добра“, “много добра“ или “задоволителна”.  

(2) По изключение, предложение за удължаване на срока на работа, но с не 

повече от един атестационен период, може да се направи и при една “незадоволителна“ 

оценка, но комисията следва да аргументира писмено предложението си.  

(3) Комисията може да прави предложение до факултетния, съответно научния 

съвет още за:  

1. Разрешаване на творчески отпуск за разработване на дисертационен труд;  

2. Изпращане на специализация в чужбина или страната;  
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3. Пренасочване на друга работа;  

4. Други предложения в съответствие с ЗВО и ЗРАСРБ.  

(4) При незадоволителна оценка след две последователни атестирания комисията 

прави предложение за освобождаване на атестирания от академична длъжност по 

законно установения ред.  

(5) Асистентите, които не са докторанти, се атестират в края на първата и третата 

година от деня на сключване на основния трудов договор. Ако при двете 

последователни атестирания, асистентът е получил незадоволителна оценка, то той се 

освобождава от академична длъжност. 

 

Чл.16. (1) Протоколът от заседанието на атестационната комисия, атестационната 

карта и документите към тях (в два екземпляра) се подписват от всички членове на 

атестационната комисия. Председателят на комисията изготвя уведомление с 

резултатите 

(2) В седемдневен срок от заседанието на комисията, председателят връчва на 

атестирания член на академичния състав уведомление за подписване. 

 

Чл. 17. Атестираното лице може да откаже подписването на уведомлението и да 

направи писмени възражения чрез председателя на комисията по атестиране до 

факултетния, съответно научния съвет в петнадесетдневен срок от връчването на 

уведомлението. 

 

Чл. 18. След изтичане на срока за обжалване по предходния член атестационната 

комисия в петнадесетдневен срок взема отношение по възражението и заедно с всички 

материали по атестирането го изпраща за утвърждаване от академичния съвет. 

 

Глава четвърта 

АТЕСТИРАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ ПЕРСОНАЛ  

Чл. 20. (1) Административният персонал се атестира: 

1. Най-малко веднъж на 3 (три) години при трудов непрекъснат договор по чл. 

67, ал. 2 от Кодекса на труда (КТ), но не по-късно от 1 (един) месец преди изтичането на 

тригодишния срок от извършеното предходно атестиране; 

2. Не по-късно от един месец преди изтичане срока на трудовия договор при: 

договор за неопределено време по чл. 67, ал. 2 от КТ; срочен договор по чл. 68 от КТ; и 

при трудов догово със срок за изпитване по чл. 70 от КТ. 

(2) Удължава се срокът на атестиране на жените в отпуск поради бременност, 

раждане и отглеждане на дете до двегодишна възраст и на служители, отсъствали 

поради временна нетрудоспособност повече от 1 (една) година – с времето на 

отсъствието. 

 

Чл. 21. (1) Атестационната процедура се открива чрез писмено уведомяване на 

лицето, подлежащо на атестиране, и прекия му ръководител от страна на зам.-ректора по 

академичен състав и кадрите.  

(2) Атестирането на пом.-ректора, директора на университетската библиотека, 

началниците на административни и учебни отдели и центрове се извършва от 

атестационна комисия, назначена със заповед на председателя на настоятелството или 
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на ректора на МДУС, възоснова на атестационна карта и процедура, която е отразена в 

заповедта.  

(3) Атестирането на останалия административен и помощен персонал става чрез 

атестационен доклад от прекия ръководител до председателя или ректора на МДУС. 

 

Чл. 22. Комплексните оценки, които се дават на атестирания административен 

служител, са “незадоволителна”, “задоволителна”, “добра” и “много добра”. 

 

Чл. 23. В едноседмичен срок от получаването на писмено уведомление, 

атестираният административен служител може да направи писмено възражение по 

комплексната оценка пред председателя на настоятелството на МДУС. 

 

Чл. 24. Въз основа на предложенията в атестационните карти и атестационния 

доклад, както и на направените писмени възражения, председателят или ректорът на 

МДУС взима решения за запазване, промяна или прекратяване на трудовите 

правоотношения.  

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ  

§ 1. Всички материали от атестирането се съхраняват в личните дела на 

академичния състав и на административните служители. 

 

§ 2. (1) Ръководството и контролът по атестирането се осъществяват от 

председателя или ректора на МДУС, зам.-ректора по академичен състав и кадри, и 

академичния съвет на МДУС. 

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

отправят до председателя или ректора на МДУС и се подават в канцеларията на висшето 

училище. 

(3) Неуредените в този правилник въпроси, отнасящи се до атестирането на 

академичния състав и административните служители в МДУС се решават от 

председателя, ректора или от академичния съвет на МДУС, съобразно техните 

компетенции и правомощия. 

 

§ 3. (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. 

(3) Правилникът влиза в действие от датата на неговото приемане. 


