
Българска Академия на Науките 

Институт по астрономия с Национална астрономическа 

обсерватория  

 

Н А У Ч Е Н   С Ъ В Е Т 

 

РЕШЕНИЯ по протокол №3 

от заседанието, състояло се на 09.05.2016 г. 

 

Присъстват:  проф. дфн И. Илиев, проф. дфн Л. Аврамов, проф. дфн Н. Маркова, проф. д-

р Е. Семков, проф. д-р Р. Константинова-Антова, проф. д-р Св. Жеков, проф. д-р Т. Бонев, 

доц. дфн Д. Кирилова, доц. дфн Н. Томов, доц. д-р А. Антов, доц. д-р А. Стригачев, доц. д-

р Б.Михов, доц. д-р К.Стоянов, доц. д-р Л. Славчева-Михова, доц. д-р П. Духлев, гл. ас. д-

р Мая Белчева (без право на глас) 

 

Отсъстват: проф. дфн Р. Заманов, проф. д-р Р. Бачев, доц. д-р Ив. Статева 

 

Списъчен състав: 18 души с право на глас 

Присъстват: 15 души с право на глас 

 

Заседанието се проведе при следния  

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д 

 

1. Приемане на протокол №2/19.04.2016 от заседание на Съвета 

2. Избор по конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент“ – 

ДВ брой 12 от 12.02.2016 – докладва проф. дфн Ил. Илиев 

3. Обявяване на конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ за 

нуждите на отдел Звезди и звездни системи на тема „Екзопланетни системи“ - 

докладва проф. д-р Евг. Семков 

4. Обявяване на конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ за 

нуждите на отдел Звезди и звездни системи на тема „Симбиотични звезди от S 

тип“ - докладва проф. д-р Евг. Семков 

5. Избор на ръководители на отдели и лаборатория в ИА с НАО – докладва проф. 

д-р Евг. Семков 

6. Информация относно финансовото състояние на Института – докладва проф. 

д-р Евг. Семков 

7. Информация за работата на ОС - БАН – докладва проф. д-р Т. Бонев 

8. Докторантски въпроси 

9. Проекти 

10.  Разни 

 

 
По т.2 от дневния ред  
 

Решение: НС на ИА с НАО избира д-р Марияна Манушева на академичната 

длъжност “главен асистент” за нуждите на отдел “Галактики и космология”.  

 



По т.3 от дневния ред  

 

Решение: ИА с НАО да обяви в ДВ конкурс за академичната длъжност “доцент” на 

тема “Екзопланетни системи” за свои нужди.  

 

По т.4 от дневния ред  

 
Решение: ИА с НАО да обяви в ДВ конкурс за академичната длъжност “доцент” на 

тема “Симбиотични звезди от S тип” за свои нужди.  

 

По т.5 от дневния ред  

 

Решение: НС на ИА с НАО избира проф. д-р Т. Бонев за ръководител на отдел 

“Слънце и Слънчева система”. 

 

Решение: НС на ИА с НАО избира проф. дфн И. Илиев за ръководител на отдел 

“Звезди и звездни системи”. 

 

Решение: НС на ИА с НАО избира доц. д-р Б. Михов за ръководител на отдел 

“Галактики и космология”. 

 

Решение: НС на ИА с НАО избира доц. д-р В. Попов за ръководител на лаборатория 

”Астроинформатика и наблюдателна техника”. 

 

По т.8 от дневния ред  
 

Решение: НС на ИА с НАО изисква от редовния докторант Цв. Цветков да 

представи писмена мотивировка с копие до Директора за промяната на темата и 

ръководителя в срок от две седмици след заседанието на Съвета. 

 

По т.9 от дневния ред  
 

Решение: НС на ИА с НАО одобрява проект за сътрудничество с АН на Чешката 

република на тема „Спектроскопично изследване с висока разделителна способност 

и в различни диапазони на прояви на активност при ранни звезди и техните 

околозвездни обвивки“ с ръководител от българска страна гл. ас. Любомир Илиев. 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС: 

   /проф. дфн Илиан Илиев/ 

 

 

СЕКРЕТАР НА НС: 

   /доц. дфн Николай Томов/ 


