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На основание чл. 4, ал. 1 от Наредба №  9 на МОН/08.8.2003 г. за условията и реда за 

изразходване на средствата, отпуснати целево от Държавния бюджет за присъщата на висшите 

училища научна или художествено-творческа дейност (последно изменение ДВ бр. 74 от 2009 г., в 

сила от 01.01.2010 г.) и Правилника за условията и реда на финансиране на

научноизследователската дейност на Софийския университет “Св. Климент Охридски” със 

средства, отпуснати целево от държавния бюджет, приет от Академическия съвет на СУ “Св. 

Климент Охридски” с протокол №  7/26.02.2014г.
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конкурс за разработване на научни проекти във факултетите и самостоятелните звена на СУ 

“Св. Климент Охридски”.

Заявките на желаещите да участват в конкурса се приемат до 27 февруари 2015 г. в 

комисиите по научни направления към факултетите и по електронен път на адрес: 

http://eservices.uni-sofia.bg/proiects/. Проектни предложения, които не са подадени по електронен 

път на посочения по-горе адрес или ръководителите не са въвели пълната информация за проекта 

в електронната система, включително състав на научния колектив, няма да бъдат приемани за 

класиране от Управителния съвет на ФНИ при СУ. Формулярите за участие в конкурса са на 

разположение в сайта на Университета на следния адрес: http://uni-

sofia.bg/index.php/bul/nauka/v zmozhnosti za finansirane/prograrni/fond nauchni izsledvaniya na su 

Оценяването, класирането, финансирането и отчитането на проектите се извършва по 

критерии и процедури, посочени в Правилника на СУ “Св. Климент Охридски” за целево 

финансиране на научната дейност.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на проф. дбн Румен Панков - зам.-ректор и 

на председателите на комисии по научни направления.

Копие от заповедта да се връчи на председателите на кдгсШ^ии по научни направления,

деканите на факултети и ръководителите на самостоятелни зве 

научни и учебни звена на Университета.
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