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Глава първa 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
  

Чл. 1. Настоящият Правилник регламентира устройството и дейността на Центъра за 
предприемачество към  Технически  университет – Габрово (ТУ-Габрово). 

Чл. 2. Центърът за предприемачество е звено към ТУ – Габрово, създадено с решение 
на Академичния съвет.  

Чл. 3. Центърът за предприемачество си поставя за цел да предоставя знания и умения 
за формиране на предприемаческа култура и нагласи сред студенти и преподаватели. 

 
 

Глава втора 
ДЕЙНОСТ 

 
Чл. 4. В рамките на Университета Центърът за предприемачество извършва своята 

дейност в съответствие с настоящия правилник и вътрешно-нормативните документи на ТУ- 
Габрово. 

Чл. 5. Дейностите, извършвани от Центъра за предприемачество включват: 
1. Подпомагане на процеса на обучение по предприемачество в специалностите, по 

които се извършва обучение в ТУ-Габрово.  
2. Консултиране на студенти и преподаватели относно възможностите за 

стартиране на собствен бизнес.  
3. Подпомагане на трети лица при оценка на възможността за реализация на идея и 

пазарното търсене на продукта. 
4. Подпомагане на студенти, завършили специалисти и преподаватели от ТУ-

Габрово за стартиране на фирми и тяхното управление. 
5. Обучение и подпомагане на студенти и преподаватели за участие в проекти и 

програми за финансиране дейността на микро, малки и средни предприятия (МСП). 
6. Подпомагане на студенти и преподаватели при намиране на финансови средства 

и ресурси за стартиране на собствен бизнес, в това число и провеждане на информационни 
кампании по текущите възможности за насърчаване на предприемачеството. 

7. Организиране на мероприятия, сред които: конференции, кръгли маси, отворени 
дни за разпространение на резултатите от дейността на центъра за предприемачеството и др. 

8. Съдействие за включване на висококвалифицирани и утвърдени специалисти от 
бизнеса за: участие в учебния процес, разработване и усъвършенстване на 
квалификационните характеристики, изготвяне на учебните планове и програми и участие в 
държавни изпитни комисии, както и привличане на специалисти от науката и практиката 
като консултанти по проблеми, свързани с предприемачеството. 

9. Проучване на студентското мнение чрез анкети относно нагласите за 
предприемаческа дейност. 

10. Разработване на проекти от името на университета за финансиране на процеса 
по стимулиране на предприемачеството. 
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Глава трета 
ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЦЕНТЪРА ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 

 
Чл. 5. (1) Центъра за предприемачество се ръководи от Директор, който се избира от 

Академичния съвет въз основа на обявен конкурс след тайно гласуване. Ректорът на 
Технически университет сключва трудов договор по чл.110 от КТ с избрания кандидат. 

(2) Директорът на Центъра за предприемачество трябва да е хабилитирано лице, 
работещо на основен трудов договор в Технически  университет – Габрово. 

(3) В своята дейност Директорът се подпомага от Заместник – директор. Заместник – 
директорът на Центъра по предприемачество  се назначава от Ректора, по предложение на 
Директора на  Центъра по предприемачество. 

(4) Заместник – директорът на Центъра за предприемачество трябва да е лице, 
работещо на основен трудов договор в Технически  университет – Габрово. 

Чл. 6. Към Центъра за предприемачество може да функционира Съвет по 
предприемачество. Неговият състав се утвърждава от Ректора по предложение на Директора. 
СП се състои от специалисти от практиката, научни работници и др. 

Чл. 7. Директорът на Центъра за предприемачество представя годишен отчет пред 
Академичния съвет за извършената дейност.  

 
 

Глава четвърта 
ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИ 

  
Чл. 8. (1) В рамките на ТУ-Габрово Центърът за предприемачество извършва своята 

дейност в съответствие с настоящия правилник и вътрешно-нормативните документи на 
Университета. 

(2) За успешното функциониране на Центъра за предприемачество Университетът 
целево предоставя за ползване следните активи: 

1. Помещения и офис оборудване. 
2. Достъп до конферентна зала за организиране на семинари, конференции, 

презентации, работни срещи и други дейности. 
3. Интернет страница към официалния интернет адрес на ТУ-Габрово.  

Чл. 9. Дейността на Центъра за предприемачество се финансира от: 
(1) Проектна дейност. 
(2) Целеви средства от спонсори и дарители. 
(3) Договори с юридически или физически лица за предоставени услуги във връзка с 

дейността на Центъра по предприемачество. 
(4) Бюджет на Технически университет - Габрово. 

 
 

Преходни и заключителни разпоредби 
 

§ 1. Внасянето на изменения в Правилника за дейността на Центъра за 
предприемачество става по реда на неговото приемане и утвърждаване. 

§ 2. Контролът върху дейността на Центъра за предприемачество се осъществява от 
Зам.-ректора по Международно сътрудничество и връзки с обществеността. 

§ 3. Правилникът за устройството и дейността на Центъра по предприемачество е 
приет с Протокол №10 от Академичния съвет на 30.07.2020 година. 
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