
 

Решение на Народното събрание 
за откриване на основание чл. 9, ал. 2, т. 1 
от ЗВО на частно висше училище с 
определени: 
■ наименование Висш ислямски институт, 
■ седалище София, и  
■ предмет на дейност: обучение на 
специалисти с висше образование на 
образователно-квалификационни степени 
"бакалавър" и „магистър" и на 
образователна и научна степен „доктор" при 
условията и по реда на Закона за висшето 
образование 

Решение на Комисията по образованието, 
науката и въпросите на децата, младежта 
и спорта на Народното събрание, която 
предлага на Народното събрание на 
основание чл. 9, ал. 2, т. 1 от Закона за 
висшето образование да вземе решение за 
откриване на частно висше училище с 
наименование Висш ислямски институт със 
седалище София и с предмет на дейност: 
обучение на специалисти с висше 
образование на образователно-
квалификационни степени "бакалавър" и 
„магистър" и на образователна и научна 
степен „доктор" при условията и по реда на 
Закона за висшето образование. 

Проект за Решение за откриване на частно 
висше училище с наименование Висш 
ислямски институт със седалище София и с 
предмет на дейност: обучение на специалисти 
с висше образование на образователно-
квалификационни степени "бакалавър" и 
„магистър" и на образователна и научна 
степен „доктор" при условията и по реда на 
Закона за висшето образование. 

НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА 

БЪЛГАРИЯ 

Министерският съвет внася за одобрение  

МОЛБА ЗА ОТКРИВАНЕ на частно висше училище с наименование Висш ислямски институт със седалище София и с предмет на дейност: обучение на 
специалисти с висше образование на образователно-квалификационни степени "бакалавър" и „магистър" и на образователна и научна степен „доктор" 
при условията и по реда на Закона за висшето образование.  

Решение на Акредитационния съвет на 
Националната агенция за оценяване и 
акредитация (НАОА), според което се дава 
положителна оценка на проекта за 
откриване на частно висше училище с 
наименование Висш ислямски институт 
със седалищеСофия. 
Определя се срок от две години, считано 
от акта на Народното събрание за 
откриване на висшето училище, в който 
новооткритото висше училище трябва да 
заяви в НАОА искане за институционална 

акредитация, съгласно чл. 84, ал. 2 от ЗВО. 

Критерии за оценяване на проекта 

(чл. 6; чл. 11, ал. 1; чл. 15, ал. 1, 2, 3; и 

чл. 79, ал. 4 на ЗВО): 
1. Обществено приемливи образователни 
цели и мотиви за откриване на ВИИ; 

2. Образователна и изследователска 
дейност на ВИИ; 
3. Управление на образователния и 
изследователския процес във ВИИ; 

4. Конкурентноспособност на ВИИ. 

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ПО 

ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ 
Учредителен акт по чл. 15, ал. 3 от ЗВО 

Документи за правото на собственост на 

учредителите върху недвижимите имоти, 

движимите вещи и сградния фонд. 

Документи за материална осигуреност 
от страна на учредителите на дейността на 

училището, вкл. документите по чл. 14, 

ал. 3 от ЗВО. 

Информация за начина на осигуряване 

дейността на исканото частно висше 

училище и проект за финансовото 

осигуряване на дейността му. 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ: 

1 

2 
3 

Области на висше образование: 

Педагогически науки 

Хуманитарни науки 

Професионални направления: 

1.3. Педагогика на обучението по 

философия, религия и теология; 

2.3. Философия 

2.4. Религия и теология 


