
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 №6 

от заседанието, състояло се на 18.07.2016 г. 

 

 
Присъстват:  проф. дфн И. Илиев, проф. дфн Л. Аврамов, проф. 

дфн Р. Заманов, проф. д-р Е. Семков, , проф. д-р Р. Константинова-

Антова, проф. д-р Св. Жеков, проф. д-р Т. Бонев, доц. дфн Н. Томов, 
доц. д-р А. Антов, доц. д-р Б.Михов (конферентно), доц. д-р И. 

Статева, доц. д-р К.Стоянов, доц. д-р Л. Славчева-Михова 

(конферентно), доц. д-р П. Духлев, гл. ас. д-р Мая Белчева (без право 

на глас) 
 

Отсъстват: проф. дфн Н. Маркова, проф. д-р Р. Бачев, доц. дфн Д. 

Кирилова, доц. д-р А. Стригачев  
 

Списъчен състав: 18 души с право на глас 

Присъстват: 14 души с право на глас 

 
Постъпи предложение от проф. д-р Т. Бонев към предварително 

обявения дневен ред да се добавят нови 3 точки. Предложението бе 

прието единодушно и заседанието протече при следния  
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д 

 
1. Приемане на протоколи №4/7.06.2016г. и №5/15.06.2016г. от 

предишни заседания на Съвета  

2. Избор на научно жури за провеждане на защита на 

дисертационен труд за ОНС “доктор” – докладва проф. И. 

Илиев  

3. Обявяване на конкурс за заемане на академичната 

длъжност “гл. асистент” за нуждите на отдел “Звезди и 

звездни системи” на тема “Акреция върху компактни 

обекти” – докладва проф. Р.Заманов  

4. Обсъждане статута на работилницата на ИА в сградата на 

университетската АО (в Парка) – докладва проф. Е. Семков  

5. Информация за Астронет-3 – докладва проф. Т. Бонев  

6. Нова конкурсна сесия на ФНИ – докладва проф. Е. Семков  

7. Организиране на обществена поръчка за закупуване на 

CCD камера - докладва проф. Т. Бонев  



8. Състоянието на 60 cm телескоп на НАО - докладва проф. Т. 

Бонев  
9. Връзки с обществеността в НАО Рожен - докладва проф. Т. 

Бонев  

10.Докторантски въпроси  

11.Проекти  

12.Разни  

 

По т.1 от дневния ред бяха приети единодушно протоколи с номера 
4 и 5.  

 

По т.2 от дневния ред  

 
Решение 1: НС на ИА с НАО насочва към защита предложения 

от гл. ас. Любомир Илиев дисертационен труд “Спектрални и 

фотометрични прояви на активност, свързани с 

нововъзникналите обособени околозвездни обвивки на избрани Ве 

звезди”. 

 

Решение 2: НС на ИА с НАО избира научно жури за процедура по 

защита на дисертационен труд “Спектрални и фотометрични 

прояви на активност, свързани с нововъзникналите обособени 

околозвездни обвивки на избрани Ве звезди” предложен от гл. ас. 

Л. Илиев в състав:  

 

Вътрешни членове:  

 доц. дфн Д. Кирилова  

 доц. д-р В. Попов  

 доц. д-р А. Стригачев – резервен член  

Външни членове:  

 проф. дфн Д. Кюркчиева  

 проф. дфн Цв. Георгиев  

 доц. д-р П. Недялков  

 проф. д-р Д. Марчев – резервен член  

 

По т. 3 от дневния ред  

 

Решение 1: ИА с НАО да обяви в ДВ конкурс за академичната 

длъжност “гл. асистент” на тема “Акреция върху компактни 

обекти” за свои нужди.  

 
Решение 2: НС на ИА с НАО одобрява предложения за 

провеждане на конкурсен изпит за гл. асистент конспект на 

тема “Акреция върху компактни обекти”  

 
 

 



По т. 4 от дневния ред  

 
Решение: НС на ИА с НАО подкрепя всички действия на 

Ръководството на ИА с НАО за запазване на работилницата.  

 

По т. 10 от дневния ред  
 

Решение: НС на ИА с НАО приема тримесечните отчети за 

периода април-юни 2016г. на редовните докторанти Янко 

Маринов Николов, Цветан Ангелов Цветков и Роса Виктория 

Муньос Димитрова.  

 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС: 

   /проф. дфн Илиан Илиев/ 

 
СЕКРЕТАР НА НС: 

 

   /доц. дфн Николай Томов/ 


