
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 №7 

от заседанието, състояло се на 19.09.2016 г. 

 
Присъстват:  проф. дфн И. Илиев, проф. дфн Н. Маркова, проф. 

дфн Р. Заманов, проф. д-р Е. Семков, проф. д-р Р. Бачев, проф. д-р Т. 

Бонев, доц. дфн Н. Томов, доц. д-р А. Антов, доц. д-р Б. Михов, доц. 
д-р И. Статева, 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 Л. Аврамов, проф. д-р Р. Константинова-

Антова, проф. д-р Св. Жеков, доц. дфн Д. Кирилова, доц. д-р А. 

Стригачев 

 
Списъчен състав: 18 души с право на глас 

Присъстват: 13 души с право на глас 

 
Заседанието протече при предварително обявения  

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д 
1. Приемане на протокол №6/18.07.2016 от заседание на 

Съвета 

2. Избор на научно жури по конкурс за гл. асистент на тема 

“Акреция върху компактни обекти“, обявен в ДВ брой 64 

от 16.08.2016 – докладва проф. Е. Семков  

3. Промени в правилата на работата на научните журита – 

докладва проф. И. Илиев  

4. Обсъждане принципите на разпределяне на 

наблюдателното време в НАО - докладва проф. Е. Семков 

5. Информация за работата на ОС на БАН – докладва проф. Т. 

Бонев  

6. Докторантски въпроси 

7. Проекти 

8. Разни 

 

 

По т.2 от дневния ред  
Решение: НС на ИА с НАО избира научно жури по конкурс за гл. 

асистент на тема “Акреция върху компактни обекти”, обявен в 

ДВ 64/16.08.2016г. в състав:  



 

Вътрешни членове:  

 проф. дфн Р. Заманов  

 проф. д-р Р. Бачев  

 доц. д-р Л. Славчева-Михова  

 проф. д-р Р. Константинова-Антова – резервен член  

Външни членове:  

 проф. дфн Цв. Георгиев  

 доц. д-р В. Голев  

 доц. д-р А. Антонова – резервен член  

 

По т. 3 от дневния ред  

 
Решение: Чл. 8 се формулира по следния начин: Не се провеждат 

заседания на журито в намален състав. Допуска се конферентно 

(неприсъствено) участие (чл.2, ал.8 на ППЗРАСРБ) на членовете 

на журито. Обсъждането и гласуването при конферентно 

участие се извършва чрез съответни технически средства – 

телефон, интернет. Конферентното участие на членовете на 

научното жури се отразява в протокола от заседанието и в 

заключителния доклад.  
 

По т. 4 от дневния ред  

 
Решение: Комисията за разпределение на наблюдателното време 

на ИА с НАО да изготви предложение за подобряване 

организацията на наблюденията с 2м телескоп с цел намаляване 

на амортизацията за следващото заседание.  

 

По т. 6 от дневния ред  

 
Решение: НС на ИА с НАО приема тримесечни отчети както 

следва: на докторанта на самостоятелна подготовка Григор 

Бойков Николов за първото тримесечие на 2016г,. на редовния 

докторант Цветан Ангелов Цветков за третото тримесечие на 

2016г. и на редовния докторант Мирела Орлинова Напетова за 

второто тримесечие на 2016г.  
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС: 

   /проф.дфн Илиан Илиев/ 

 
СЕКРЕТАР НА НС: 

   /доц.дфн Николай Томов/ 


