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Изявление за продължаващата подкрепа към принципите на 
Глобалния договор на ООН 

 
 

С настоящото, Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски” 

заявява своята категорична и продължителна подкрепа към принципите 

на Глобалния договор на ООН в четирите тематични области – права на 

човека, трудови норми, околна среда и антикорупция. 

За нас това означава изграждане на активни и осъзнати граждани 

на света чрез различни видове събития, обучения, семинари, 

информационни кампании, доброволчески инициативи и обмен. 

Ние си партнираме с другите членове на Българската мрежа на 

Глобалния договор, държавни институции и други неправителствени и 

младежки организации, участвайки в колективни проекти за 

постигането на Глобалните цели за устойчиво развитие. 

Ще продължим и занапред да популяризираме тези принципи и да ги 

представяме сред нашите студенти, партньори и дарители. 

 
 

 
 

Проф. д-р Любен Тотев 
Ректор на МГУ„Св. Иван Рилски” 
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I. Профил на организацията. Мисия, цели, ценности 

 
В своята дългогодишна история МГУ „Св. Иван Рилски“ е подготвил над 

21 000 специалисти с висше образование – български и чуждестранни 

граждани от близо 40 държави в Европа, Азия, Африка, Южна и Централна 

Америка. МГУ „Св. Иван Рилски“ е единствената държавна институция в 

страната, която в продължение на шест десетилетия осигурява научното 

обслужване и подготовка на висококвалифицирани специалисти за нуждите 

на минерално-суровинния отрасъл. Като стратегически приоритет на 

държавата суровинната база е решаваща за нейния просперитет. Това 

определя и отговорността на специалистите, от които зависи развитието и 

укрепването на тази база. Тяхната професионална подготовка и научно 

обслужване на материалното производство наложи МГУ „Св. Иван Рилски“ 

да разшири спектъра на своите образователни и научни сфери в областта 

на: добив, преработка, съхранение и транспортиране на нефт и природен 

газ; производства с взривоопасни технологии; борба със свлачищните 

явления; опазване на околната среда; използване на възобновяеми 

източници на енергия; природни рискове и др. 

Мисията на МГУ „Св. Иван Рилски“ е да остане фактор в създаването и 

развитието на интелектуалния потенциал на Република България, който е 

предназначен да осигури суровинната и енергийна независимост на 

страната. Да подготвя специалисти с инженерна квалификация с 

достатъчно широк профил за работа в сложни производствени системи при 

проучването, добива, преработката, транспорта, съхранението и 

използването на полезните изкопаеми. Да осъществява значими за 

обществото фундаментални и приложни научни изследвания в областта на 

миннодобивната промишленост и геологопроучвателното дело. 

За да бъде изпълнена тази висока мисия, МГУ „Св. Иван Рилски“ 

разчита на: 
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 компетентността, ентусиазма и вярата на своите преподаватели, 

служители и студенти в прогреса на обществото по пътя на знанието и 

споделените ценности; 

 доброто име, създадено през 65-годишното активно присъствие на МГУ 

„Св. Иван Рилски“ в духовния и икономически живот в Република 

България; 

 сътрудничеството с държавните и регионални институции и бизнес 

организации; 

 разширяващото се партньорство с университети и научни организации 

от ЕС и извън него. 

В своята образователна и научна стратегия Университетът дава 

приоритет на повишаване качеството на обучение и ефективността на 

управление с цел интегрирането му в европейската система за висше 

образование и научни изследвания. Провеждането на „обучение през целия 

живот“, хармонизиране на знанията и уменията на студентите с цел 

„свободно движение на хора“ и адекватна професионална реализация на 

завършилите и преквалифицирали се в МГУ „Св. Иван Рилски“ – това са 

главните жалони в утвърждаването на Университета като образователен, 

иновационен и технологичен център, обслужващ геологопроучвателната, 

миннодобивната и рециклираща промишлености.  

Това, което тласка развитието на Университета напред, са академичният 

дух и приемственост, наследявани от всяко следващо ръководство. 

 Неговата основна задача е МГУ „Св. Иван Рилски” да отговори на 

съвременното изискване за преминаване „От икономика, базирана на 

ресурси, към икономика, базирана на знание“. Тази смяна на 

парадигмата според Стратегия „Европа 2020“ внася следните приоритети в 

дейността на МГУ „Св. Иван Рилски“: 

 изграждане на адекватна на изискванията образователна система; 

 изграждане на модерни научни инфраструктури; 

 ефективно насочване на научното познание в приоритетни области; 



Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски” 

Комюнике за напредъка за периода 2016-2017 г. 

5 

 утвърждаване на МГУ „Св. Иван Рилски“ като желан модерен 

Университет. 

Излизането извън рамките на едно специализирано висше техническо 

училище и превръщането му в конкурентен и привлекателен Университет е 

свързано с: 

 повишаване на качеството на обучение; 

 aкредитиране на всички специалности с най-висока акредитационна 

оценка; 

 създаване на нови специалности, съобразени с реалните потребности 

на бизнеса и в партньорство с него; 

 засилване на интеграционното сътрудничество със сродни университети 

и висши технически училища; 

 пълноценно използване на възможностите на „Съвета на Настоятелите” 

и студентите в учебния процес и управлението на Университета; 

 развитие на научноизследователската дейност съгласно нормите и 

критериите на ЕС, отговаряйки на изискванията на бизнеса; 

 осигуряване на оптимални условия за стимулиране на ползотворна 

международна дейност. 

Адаптиране към изискванията на Европейското образователно 

пространство, Болонския процес на развитието му и Лисабонската 

стратегия проправят пътя към осъществяване на мисията на Университета 

– мисия, която да утвърди МГУ „Св. Иван Рилски” като фактор в 

създаването и развитието на интелектуалния потенциал на  европейска 

България. 

Амбициозната мандатна програма на Ректора на МГУ „Св. Иван Рилски“ 

проф. д-р Любен Тотев успешно се реализира в няколко основни насоки: 

 Учебнатата дейност, свързана с успешното провеждане на 

акредитацията на Университета, преработване и актуализиране на 

учебни планове и програми; 

 Възобновяване и засилване на международните контакти със сродни 

университети и организации в Европа и Русия; 
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 Поставяне на качествено нови отношения на тясно сътрудничество на 

Университета с бизнеса от бранша, които могат да са модел за 

университетската общност и индустрията в България; 

 Обновяване на сградния фонд и прилежащите територии, даващи нов 

облик на Университета. 

МГУ „Св. Иван Рилски“ е един от инициаторите на подписания през 

м.юни 2012г. „Меморандум за разбирателство” за международно 

сътрудничество в минната наука и технологии между 58 университета от 39 

страни с постоянна международна платформа, наречена „Световен форум 

на университети за устойчиво развитие“. 

В своята учебна дейност Университетът последователно се ръководи от 

образователна политика, ориентирана към широкопрофилно 

университетско образование за получaване на образователно-

квалификационна  степен „бакалавър“ и възможност за разширяване и 

задълбочаване на квалификацията при степента „магистър“ и „доктор“ в 

областта на геологията, минното инженерство, обогатяването и 

рециклирането на суровини, енергетиката и машиностроенето, екологията и 

опазване на околната среда и компютърните технологии в инженерната 

дейност. Непрекъснато се подобрява нормативната база, структурата и 

качеството на обучението чрез вътрешна система за оценка и поддържане 

на качеството на обучение и на академичния състав. 

Инициативата на вестник “24 часа” за награждаване на най-добрите 

български висши училища според рейтинговата система през 2016 г. отличи 

МГУ „Св. Иван Рилски“ с приза за най-висока добавена стойност при 

сравнение направено между 52 професионални направления в 51 

университета , по стандартизиран критерий „комплексна оценка”. Този факт 

показва, че Университетът е важна част от координатната система на 

българското висше образование.  

Университетът е с доказан авторитет на иновационен и технологичен 

център. Не случайно МГУ „Св. Иван Рилски“ беше определен за водеща 

институция в разработването на „Национална стратегия за развитие на 
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минерално-суровинната индустрия” (2011-2030 г.). Със своя екпертен 

научен потенциал академичният състав на Университета е в състояние да 

анализира и прогнозира развитието на минерално-суровинния и енергийния 

сектори и геологопроучвателното дело. 

От своето създаване до днес МГУ „Св. Иван Рилски“ винаги е получавал 

морална научна подкрепа от изтъкнати български и чуждестранни деятели 

и радетели на човешкия прогрес, наука и образование. Академичната 

общност високо цени техния принос и подобаващо им присъжда титлата 

„почетен доктор хонорис кауза“ на МГУ „Св. Иван Рилски“.  

Мисията на МГУ „Св. Иван Рилски“ е не само да остане, но и да бъде 

решаващ фактор в създаването и развитието на интелектуалния потенциал 

на страната ни, който да осъществява значимите за обществото 

фундаментални и приложни научни изследвания в областта на 

миннодобивната промишленост и енергетиката. 

Университетът е член на едни от най-големите клъстери: 

Средногорие, Природен газ и Геодинамика. 
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II. Описание на практическите действия, предприети за изпълнение 

принципите на Глобалния договор и количествените показатели по 

тяхната реализация 

 
В активната научна дейност на академичния състав на МГУ „Св. иван 

Рилски” минната индустрия се свързва с идеята за устойчиво развитие и 

необходимостта от прилагането й. При разкриване на нови специалности и 

подобряване на учебните планове Университетът винаги се е ръководил от 

нуждите на отрасъла. В този смисъл, през учебната 2016/2017 година 

въведохме дисциплината „Икономическо развитие и корпоративна социална 

отговорност” на магистърско ниво, с идеята в близко бъдеще да остане като 

„Корпоративна социална отговорност”. Намираме за целесъобразно 

подобна дисциплина да бъде включена и в учебните планове на сериозни 

специалности, свързани с минната индустрия като: Обогатяване и 

рециклиране на суровини, Разработване на полезни изкопаеми, Газова, 

горивна и пречиствателна техника и технологии и др. 

Подготвяйки специалисти в минния бранш осъзнаваме, че е твърде 

късно да започнем да говорим за социална отговорност на бизнеса едва на 

магистърско ниво и поради тази причина темата се разглежда и в много 

други дисциплини на бакалавърско ниво, макар и не толкова задълбочено 

(сред тях са „Бизнес предприемачество” и „Управление на качеството”). 

Предвид рушащия характер на минната индустрия концепцията се 

разглежда не като препоръчителна, а като задължителен елемент за 

бранша. В този смисъл, минното дело и социалноотговорните политики 

трябва да вървят ръка за ръка и безспорно образованието трябва да 

положи тези основи. Стъпка в тази посока е и членството ни в Българската 

мрежа на Глобалния договор на ООН, като с него декларираме желанието 

си да работим заедно с всеки, който споделя ценностите на корпоративната 

социална отговорност. 
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 Поет ангажимент Системи Действия Изпълнение 

Принцип 1: Зачитане 
и подкрепа за 
опазването на 
основните човешки 
права 

Съзнаваме, че 
всеки човек има 
право на труд на 
свободен избор на 
работа, на 
справедливи и 
благоприятни 
условия на труда, 
както и на закрила 
срещу 
безработица. 

Провеждаме 
политика на 
свободен избор за 
участие в 
конкурсите/проект
ите ни като 
осигуряваме 
благоприятни 
условия на 
работа. 

Прилагаме политика на 
баланс между работа и 
личен живот. 
Планираме работното 
натоварване така, че да 
осигуряваме 
здравословни и 
безопасни условия за 
работа. 

Наемането на 
сътрудници за работа 
се извършва въз 
основа на 
професионалните им 
компетенции, без 
оглед на техния пол, 
религиозна 
принадлежност, 
възраст и раса. 

Принцип 2: Гаранция 
за необвързване с 
действия, 
нарушаващи правата 
на човека 

Не сме 
предприели 
конкретни 
инициативи. 

  

Стриктно спазваме 
законите на Р 
България и в този 
смисъл дейността ни 
не нарушава 
човешките права. 

Принцип 3: 
Приемане свободата 
на сдружаване и 
ефективно 
признаване на 
правата за 
колективно 
договаряне 

Не сме 
предприели 
конкретни 
инициативи. 

Подкрепяме 
свободата на 
сдружаване и 
признаваме 
правото на 
колективно 
договаряне. 

 

Дейността ни не 
нарушава свободата 
на сдружаване и 
признаваме правото 
на колективно 
договаряне. 

Принцип 4: 
Премахване на 
всякакви форми на 
насилствен и 
принудителен труд 

Не допускаме 
насилствен труд 
под никаква 
форма. 

Изцяло 
подкрепяме 
премахването на 
насилствения и 
принудителен 
труд. 

 

Придържаме се към 
законите на Р. 
България и в този 
смисъл дейността ни 
не включва под 
никаква форма 
насилствен и 
принудителен труд. 

Принцип 5: 
Ефективно 
премахване на 
детския труд 

Нямаме практика 
на използване на 
детски труд. 

Изцяло 
подкрепяме 
премахването на 
детския труд. 

 

Съгласно законите на 
Р България - не 
използваме детски 
труд. 
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 Поет ангажимент Системи Действия Изпълнение 

Принцип 6: 
Изкореняване на 
дискриминацията по 
отношение на 
правото на труд и 
професия 

Системно 
развитие на 
професионалните 
компетенции като 
част от 
политиката Учене 
през целия живот. 

Служителите и 
преподавателите 
ни развиват 
системно 
професионалните 
си компетенции. 

 

Създадено е 
взаимодействие по 
проблемите на 
практическото 
обучение на 
студентите и 
включването на 
преподаватели в 
различни курсове за 
професионално 
обучение и 
следдипломна 

квалификация. 

Принцип 7: Подкрепа 
за превантивните 
подходи в 
опазването на 
околната среда 

Подкрепяме 
принципа на 
превантивно 
опазване на 
околната среда. 

Изразяваме 
подкрепа за този 
принцип. 

Осъзнаваме вредата, 
която нанася 
индустрията, за която 
работим и в този 
смисъл работим 
усилено върху 
практическото развитие 
на понятията „устойчиво 
развитие” и 
„корпоративна социална 
отговорност”. 

 

Принцип 8: 
Подемане на 
инициативи, които 
стимулират 
поемането на по-
голяма отговорност 
към околната среда 

Работим в тясно 
сътрудничество с 
минния бизнес и 
чрез експертизите 
си го насърчаваме 
да поема по-
голяма 
отговорност към 
околната среда. 

Изразяваме 
подкрепа за този 
принцип. 

Подписани са редица 
двустранни договори  и 
актуализирани 
програми за работа в 
съвместни 
мероприятия. При 
разкриване на нови 
специалности 
Университетът се 
ръководи от нуждите на 
отрасъла. 
 

Освен в активна 
съвместна научна 
дейност, 
сътрудничеството ни с 
бизнеса се изразява в 
участието на 
преподаватели в 
експертни групи по 
проблеми, свързани с 
миннодобивния, 
геологопроучвателния 
и енергиен сектор. 
 

Принцип 9: 
Насърчаване 
развитието и 
разпространението 
на технологии, 
щадящи околната 
среда 

Опит за 
ограничаване 
употребата на 
хартия в работата 
ни. 

  

Опит за ограничаване 
и намаляване на броя 
на разпечатани 
документи. 

Принцип 10: 
Подкрепа за 
противопоставяне 
на корупцията и 
политика на 
прозрачност 

Не сме 
предприели 
конкретни 
инициативи. 

Подкрепяме 
борбата с 
корупцията и 
политиката за 
прозрачност. 

Противопоставяме се 
на практиките на 
непрозрачност и 
неспазване на законите. 

Изразяваме 
подкрепата си за този 
принцип в хода на 
ежедневната си 
дейност. 
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