
 
 
 
 

 
 

З А П О В Е Д 

№ ..................../....................... 

 

В изпълнение на проект „Софийският университет - Маркер за иновации и 

технологичен трансфер (SUMMIT)" с № BG-RRP-2.004-0008 

 

О Б Я В Я В А М 

 

Конкурс за финансиране на научни изследвания с потенциал за иновации или трансфер 

на знания/интелектуална собственост - Сесия I по проект SUMMIT. 

 Заявките на желаещите да участват в конкурса се приемат от 15 март 2023 г. до 17:30 

ч. на 12 април 2023 г. по електронен път на адрес: https://projects-summit.uni-sofia.bg/projects/  

Проектни предложения, които не са подадени по определения ред, няма да бъдат приемани 

за разглеждане и класиране. Формулярите за участие в конкурса, както и Методиката за 

разпределение на средствата, кандидатстване, класиране и отчитане на проектите по точка 

3.4 „Научни изследвания с потенциал за иновации или трансфер на знания/интелектуална 

собственост“ са публикувани на адрес: https://projects-summit.uni-sofia.bg/projects/. 

 Средствата за провеждане на сесия I на конкурса са в размер на 2 800 000 лв. 

Разпределението им по звена е посочено в Приложение 1 към настоящата заповед. 

Оценяването на проектните предложения ще се извършва от външни рецензенти. 

Класирането на проектните предложения за финансиране ще се извършва от факултетни 

комисии и комисия на департаментите, чиито състав е определен в Приложение 2.  

Проектните предложения, чиито очакван резултат е получаването на международен патент и 

проектните предложения на центровете ще се извършва от Управителния комитет на проекта 

SUMMIT. 

 Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на проф. дфзн Георги Райновски – 

координатор на дейност 3.4 „Научни изследвания с потенциал за иновации или трансфер на 

знания/интелектуална собственост“. 

https://projects-summit.uni-sofia.bg/projects/
https://projects-summit.uni-sofia.bg/projects/


 
 
 
 

 
 

Копие от заповедта да се връчи на председателите на комисиите по научни 

направления, деканите на факултети, директорите на департаменти и ръководителите на 

самостоятелни звена и да се разпространи във всички научни и учебни звена на 

Университета, на координатора на дейност 3.4 и на ръководителя на проект SUMMIT. 

 

 

        

Р Е К Т О Р 

  /проф. дфн Анастас Герджиков/ 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Разпределение на средствата по звена и дейност 

 

I) Средства за проекти, чиито очакван резултат е международен патент – 500 000 лв.  

 

 

II) Разпределение средствата, предназначени на научни проекти по основни звена 

(факултети, департаменти, институти и центрове) 

 

№ Факултет, звено Средства за I сесия 

1 Факултет по Славянски Филологии       226 040.50 лв.  

2 Факултет по Класически и Нови Филологии        183 276.00 лв.  

3 Исторически Факултет       121 463.50 лв.  

4 Юридически Факултет          97 872.00 лв.  

5 Философски Факултет       280 172.00 лв.  

6 Стопански Факултет       135 819.50 лв.  

7 Факултет по Педагогика          89 593.00 лв.  

8 
Факултет по Науки за Образованието и 

Изкуствата       119 297.50 лв.  

9 
Факултет по Журналистика и Масова 

Комуникации          77 711.00 лв.  



 
 
 
 

 
 

10 Богословски Факултет          75 000.00 лв.  

11 Геолого-Географски Факултет       147 622.00 лв.  

12 Биологически Факултет       219 166.00 лв.  

13 Физически Факултет       328 488.00 лв.  

14 Факултет по Химия и Фармация       208 872.50 лв.  

15 Факултет по Математика и Информатика       250 510.50 лв.  

16 Медицински Факултет          89 096.00 лв.  

17 Департаменти          75 000.00 лв.  

18 Институти и центрове          75 000.00 лв.  

Общо    2 800 000.00 лв.  
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