Правила
за финансиране на вътрешните проекти от
фонд Научни изследвания към СУ за 2009 г.
По решение на съвета на зам.-деканите по наука на факултетите:
1. Средствата от държавния бюджет, предоставени за научна дейност на СУ, се
разпределят на две големи групи: общоуниверситетски фонд и средства за
разпределение по факултети.
2. Всички средства се разпределят на проектен принцип
3. От общоуниверситетския фонд:
а) се покрива частично кофинансирането на спечелени договори по национални и
международни програми. Кандидатстват ръководителите на договорите или
ръководителите на факултетските групи, ако договорът е външен;
б) се финансират интердисциплинарни проекти с общоуниверситетско значение;
в) се финансират проекти на ДЕО, ДИУУ, ЦСВП “Иван Дуйчев”, Департамента по
спорт и Университетската библиотека.
Проектите се подават директно към Управителния съвет.
4. Средствата, които са разпределени по факултети съгласно решение на съвета на зам.деканите по наука, вътре във факултета се преразпределят според решение на
факултетската комисия в следните три направления:
а) основната група средства са за тематичния конкурс, в който участват колективи,
представили научни проекти. Минимална прагова сума (препоръчително) – 3000 лв.;
б) средства за подкрепа на докторантите от факултета (след първа година), които се
разпределят също по проектен принцип, като в проекта участват докторантът и
неговият научен ръководител (или друго хабилитирано лице от факултета), който е на
основен трудов договор към СУ и е ръководител на проекта. Тези средства могат да
бъдат използвани за апаратура, свързана с дисертацията, програмни продукти, участие
в научни форуми и за публикуване на резултатите.
Препоръчва се средствата по тази точка да не бъдат по-малко от 10% от
средствата, заделени за факултета.
в) средства за частично финансиране на научни форуми, в които организатор или
съорганизатор е факултетът или негово звено. Кандидатстването и тук е на проектен
принцип. Средствата могат да се използват само за наем на зала, отпечатване на
покани, програми и трудове на форума, в които задължително се отбелязва частичното
финансиране от държавната субсидия.

