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Предмет на дейност 
 

1. Университетски център за космически изследвания и технологии (УЦКИТ) е самостоятелно 
обслужващо научно-изследователско и учебно звено към Физическия факултет на СУ 
„Св.Климент Охридски” по член 8 от Правилника за устройството и дейността на Софийския 
университет „Св.Климент Охридски”. 

2. Университетският център за космически изследвания и технологии е създаден с решение на 
Академическия съвет на Софийския университет от 21.01.1987 г. и преобразуван с решение на 
АС от 29.01.1992 г. Центърът се преобразува и закрива с решение на Академическия съвет на 
Софийския университет „Св. Климент Охридски”. 

3. УЦКИТ е с предмет на дейност фундаментални и приложни научни изследвания в областта на 
теоретичната и експерименталната физика, на космическата физика, геофизиката, физиката на 
атмосферата, космическото пространство, астрофизиката, космологията, космическо 
материалознание, разработване на математични модели на процесите в близкото и далечно 
космическо пространство. 

4. УЦКИТ представя Софийския университет и Физическсия факултет пред националните и 
международни органи и организации за космически изследвания. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Структура 
 

1. 1.УЦКИТ е функционално звено, което координира и организира усилията      на учени от 
различните факултети на Софийския университет и БАН във временни научни колективи, 
които изпълняват научни задачи, свързани с предмета на дейност на Центъра. 

2. Към УЦКИТ се формират временни лаборатории, които отговарят на направленията, по които 
се работи в даден период. 

3. УЦКИТ е под научното ръководство на Факултетния съвет на Физическия факултет. УЦКИТ 
отчита ежегодно научната си дейност пред Факултетния съвет на Физическия факултет. 



 
 
 
Органи на управление 
 

1. Ръководителят на УЦКИТ се избира за срок от 4 години от Факултетния съвет на Физическия 
факултет, получава допълнително възнаграждение като ръководител на катедра и 
административно е подчинен на декана на Физическия факултет. По въпроси, свързани с 
пряката дейност, ръководителят на Центъра може да кореспондира с различни партньори 
самостоятелно, ако това не поражда допълнителни ангажименти за Физическия факултет. 

2. Щатната численост на персонала на УЦКИТ се определя от Факултетния съвет на Физическия 
факултет. 

 
 
 
Финансиране 
 

1. Дейността на УЦКИТ се финансира от: 
а) бюджетната издръжка на Физическия факултет; 
б) средства по договори за научни изследвания. 
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