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Глава първа 
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Чл. 1. С този правилник се уреждат устройството и дейността на Студентски 
иновационен център към Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“. Този 
правилник се базира на действащите закони в Република България (ЗВО) и 
Правилника за дейността на МГУ „Св. Иван Рилски. 
Чл. 2. Студентски иновационен център към Минно-геоложки университет „Св. Иван 
Рилски“ е обслужващо звено с предмет на дейност подкрепяне и развитие на 
студенти новатори, като вдъхновява, развива и поддържа иноваторската култура 
в МГУ „Св. Иван Рилски“.  
Чл. 3. Студентски иновационен център се създава, реорганизира и прекратява с 
решение на Академичния съвет на МГУ „Св. Иван Рилски“.  
Чл. 4. Дейността на Студентски иновационен център се контролира от ректора на 
МГУ „Св. Иван Рилски“ и е административно подчинен на заместник ректора по 
научноизследователската дейност. 

 
Глава втора 

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ 
 

Чл. 5. Студентски иновационен център ще подпомага научни и технологични 
проекти и начинания, ръководени от студенти, на всеки етап – от идея до 
планиране и реализация. Центърът ще бъде посветен на развитието и 
поддържането на иноваторска култура и общност от студенти новатори в МГУ „Св. 
Иван Рилски“.  
Чл. 6. Студентски иновационен център ще функционира като първи контакт с 
мрежа от ресурси – ментори, акселераторски програми, инвеститори и компании. 
Чл. 7. Мисията на Студентски иновационен център, да вдъхновява, развива и 
поддържа култура на студенти новатори в МГУ „Св. Иван Рилски“, ще се 
осъществява, чрез следната дейност: 
а) подпомагане на научни и технологични студентски проекти; 
б) организиране на студентски конкурси и състезания по наука и технологии; 
в) подготовка на студенти за национални и международни конкурси за наука, 
технологии и иновации; 
г) култивиране и изследване на идеи; 
д) трансфер на технологии; 
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е) свързване на студенти с ментори, инвеститори и компании; 
ж) своевременно разпространение на информация за програми, състезания и 
конкурси за финансиране и подкрепа на студентски иновации; 
з) изграждане и поддържане на ресурси от материали в областта на иновациите и 
предприемачеството. 
Чл. 8. Студентски иновационен център ще участва и организира следните събития, 
за да даде възможност на студентите да развият успешно своите идеи и проекти: 
а) организиране на семинари с гост-лектори от иновационната екосистема на 
България; 
б) организиране на Студентски иновационен форум, съвместно с други 
университети от страната и чужбина; 
в) участие в Ден на отворени врати на МГУ „Св. Иван Рилски“; 
г) участие в национални и международни студентски конкурси и състезания за 
иновации. 
 

Глава трета 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 
Чл. 9. Основна цел на Студентски иновационен център към МГУ „Св. Иван Рилски“ е 
да превръща научните и бизнес идеи на студентите в реалност, чрез достъп до 
професинални наставници, споделено пространство за сътрудничество и 
корпоративни партньори от общността. 
Чл. 10. Студентски иновационен център към МГУ „Св. Иван Рилски“ има следните 
задачи: 
а) да скъсява дистанцията между студентите и иновационната екосистема на 
България;  
б) да стимулира студентите към научно-изследователска работа; 
в) да изгражда и поддържа активна, креативна и гостоприемна студентска 
общност; 
г) да бъде дом на активни студенти новатори, чийто интереси излизат извън 
аудиторната заетост. 
 

Глава четвърта 
УСТРОЙСТВО И УПРАВЛЕНИЕ 

Чл. 11. Оперативната дейност на Студентски иновационен център се координира от 
ръководител на звеното. 
Чл. 12. Ръководителят на Студентски иновационен център се 
назначава/освобождава от Ректора и е преподавател на основен трудов договор 
в МГУ „Св. Иван Рилски“. 
Чл. 13. Ръководителят изпълнява следните функции:  
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а) представлява Студентски иновационен център пред органите на управление на 
МГУ „Св. Иван Рилски“; 
б) представлява Студентски иновационен център пред външни организации, 
институции и фирми;  
в) прави предложения пред Ректора на МГУ „Св. Иван Рилски“ за сключване на 
споразумения и договори с работодателски организации, фирми и институции във 
връзка с дейности на Студентски иновационен център; 
г) ръководи и контролира ефективното използване на финансовите средства и 
материалната база на Студентски иновационен център; 
д) осъществява дейностите по смисъла на чл. 7 и чл. 8 от настоящия Правилник; 
е) изготвя в началото на всяка учебна година годишен план за работа на 
Студентски иновационен център;  
ж) изготвя след края на всяка учебна година отчет за дейността на Студентски 
иновационен център; 
з) организира и координира работата на Студентски иновационен център в 
съответствие с утвърдения план за работата. 
Чл. 14. Студентски иновационен център си сътрудничи активно с други 
сектори/звена на МГУ „Св. Иван Рилски“, като Център за кариерно развитие и 
Студентски съвет. 
Чл. 15. Официалният адрес на Студентски иновационен център съвпада с този на 
Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“. 
 

Глава пета 
ПРАВИЛА ЗА ДЕЙНОСТТА НА  

СТУДЕНТСКИ ИНОВАЦИОНЕН ЦЕНТЪР 
 

Чл. 16. В рамките на Университета, Студентски иновационен център към МГУ „Св. 
Иван Рилски“ извършва своята дейност в съответствие с настоящия Правилник. 
Чл. 17. За успешното функциониране на Студентски иновационен център към МГУ 
„Св. Иван Рилски“, Университетът целево предоставя за ползване следните активи: 
а) офис пространство;  
б) достъп до семинарни зали, аули и аудитории за организиране на семинари, 
конференции, презентации, работни срещи и други присъщи дейности; 
в) регламентиран достъп до научноизследователските и учебни лаборатории за 
провеждане на експерименти, анализи, демонстрации, основан на принципа за 
етични взаимоотношения Университет – изобретател – предприемач. 
Чл. 18. Всички активи, предоставени за ползване на Студентски иновационен 
център, са и остават собственост на МГУ „Св. Иван Рилски“. 
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Глава шеста 

ФИНАНСИРАНЕ 
 

Чл. 19. Студентски иновационен център към МГУ „Св. Иван Рилски“ не е юридическо 
лице и не извършва самостоятелна финансово-счетоводна дейност. 
Чл. 20. Финансово-счетоводната дейност на центъра се извършва от финансово-
счетоводния отдел на МГУ „Св. Иван Рилски“. 
Чл. 21. Финансирането на дейността на Студентски иновационен център се 
осъществява посредством бюджета на МГУ „Св. Иван Рилски“. 
Чл. 22. Средствата за дейността на Студентски иновационен център се набират 
изключително от:  
а) целеви дарения от спонсори и дарители; 
б) проектна дейност; 
в) споразумения с работодатели и други организации. 
 

Глава седма 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 
Чл. 23. Всички въпроси, свързани с дейността на Студентски иновационен център 
и нерешени в настоящия Правилник или друг закон или позаконов документ се 
решават от Ректора и Академичния съвет на МГУ „Св. Иван Рилски“.  
Чл. 24. Внасянето на изменения в този Правилник става по реда на неговото 
приемане. 
Чл. 25. Правилникът на Студентски иновационен център е приет с решение на 
Академичния съвет (Протокол №31/24.01.2023 г.) и влиза в сила от деня на 
приемането му. 


