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Н А У Ч Е Н   С Ъ В Е Т 

 
РЕШЕНИЯ по протокол № 19 

от заседанието, състояло се на 22.01.2018 г. 

 

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

дфн Н. Томов, проф. дфн Р. Заманов, проф. д-р Е. Семков, проф. д-р 

Р. Константинова-Антова, проф. д-р Р. Бачев, проф. д-р Св. Жеков, 

проф. д-р Т. Бонев, доц. дфн Д. Кирилова, доц. д-р А. Антов, доц. д-р 

А. Стригачев, доц. д-р Б.Михов, доц. д-р Ив. 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 

 

Списъчен състав: 18 души с право на глас 

Присъстват: 17 души с право на глас 

 

Бяха предложени две допълнителни точки към предварителния 

дневен ред и бяха приети единодушно, а т. “Проекти” отпадна 

поради липса на материал за разглеждане. При това положение 

заседанието протече при следния  

 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д 

 
1. Приемане на годишния научен и финансов отчет на ИА с 

НАО за 2017г. – съвместно с ОС на учените  

2. Приемане на протокол №18/18.12.2017г.  

3. Внедряване на системата G Suite for education – докладва 

М. Напетова  

4. Отчет на редакционната колегия на Bulg. Astron. J. – 

докладва доц. Д. Кирилова 

5. Доклад за разговорите с младите учени – докладва доц. К. 

Стояновв  

6. За състоянието на Института – докладва проф. И. Илиев  

7. Продължаване трудовото правоотношение на проф. Т. 

Бонев  

8. Докторантски въпроси 

9. Разни 



 

 

 

 

По т.1 от дневния ред 

 

Решение1: НС на ИА с НАО приема годишния научен и финансов 

отчет на ИА с НАО за 2017г.  
 

Решение2: НС на ИА с НАО приема за най-добро научно 

постижение на ИА с НАО за 2017г. описаното в публикацията 

“Blazar spectral variability as explained by a twisted inhomogeneous 

jet” с автори Raiteri et al., 2017, Nature, 552, 374-377, 

DOI:10.1038/nature24623  
 

Решение3: НС на ИА с НАО приема за най-добро научно-

приложно постижение на ИА с НАО за 2017г. описаното в 

публикацията “Echelle spectrograph Rozhen” с автори Bonev et al., 

2017, Bulg. Astron. J., 26, 67-90, ISSN: 1313-2709 

 

 

По т.3 от дневния ред  
 

Решение: НС на ИА с НАО одобрява внедряването на системата 

G Suite for education след предприемане на необходимите 

организационни и финансови мерки и възлага организационната 

дейност на гл. ас. д-р К. Козарев . 
 

 

По т.4 от дневния ред  
 

Решение: НС на ИА с НАО приема отчета на Редакционната 

колегия на БАЖ за 2017г. 
 

 

По т.5 от дневния ред  

 

Решение: НС на ИА с НАО приема за информация доклада на 

Научния секретар, който е в отговор на предишно решение на 

Съвета.  

 

По т.6 от дневния ред   

 

Решение:  

- НС на ИА с НАО счита, че начинът за провеждане на 

анонимната анкета сред младите учени, както и начинът за 



оповестяване на резултатите от нея, не съответстват на 

академичния дух и етика.  

- Постоянната грижа за професионалното израстване на 

младите ни колеги винаги е била сред най-важните 

приоритети в работата на НС. НС ни най-малко не се 

съмнява в добрите им намерения, но и анонимността, и 

отказът от диалог определено не са решение на проблемите, 

защото неизбежно водят до компрометиране на работната 

атмосфера в Института и постигнатите резултати, а 

заедно с това – до дискредитиране името и престижа на 

Академията. НС е абсолютно убеден, че никой в института 

не желае това.  

- Като отчита важността на създалата се обстановка, НС 

най-настоятелно напомня на ръководството на Института, 

на ръководителите на отдели, научни проекти и договори, на 

научните ръководители и консултанти, на младите ни 

колеги, че успешното решаване на проблемите – каквито и да 

са те, може да стане възможно само в условията на спокоен 

и разумен диалог, откритост, добронамереност, желание за 

комуникация и постигане на компромиси, на взаимно 

уважение, доверие и зачитане на правилата. Защото това го 

изискват академичният дух и етика.    

 

 

По т. 7 от дневния ред  
 

Решение: НС на ИА с НАО продължава трудовото 

правоотношение на проф. д-р Таню Бонев с една година.  

 

 

По т.8 от дневния ред  
 

Решение 1: Съгласно писмо на Центъра за обучение на БАН с вх. 

н. 16/10.01.2018г. ИА с НАО приема двама (2) кандидати за 

неусвоените места за обучение в редовна форма на 

докторантура по спецалността “Астрофизика и звездна 

астрономия” за учебната 2017/2018г.  
 

Решение 2: Съгласно писмо на Центъра за обучение на БАН с вх. 

н. 6/4.01.2018г. ИА с НАО приема двама (2) кандидати за обучение 

в редовна форма на докторантура по спецалността 

“Астрофизика и звездна астрономия” и един (1) кандидат за 

обучение по специалността “Небесна механика” за редовната 

сесия за учебната 2018/2019г.  

 

 



Решение3: НС на ИА с НАО приема годишния отчет за втората 

година (2017) и индивидуалния план за третата година (2018) от 

редовната докторантура на  Янко Маринов Николов.  
 

 

 След изчерпване на дневния ред Председателят закри 

заседанието.  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС: 

   /проф. дфн Илиан Илиев/ 

 

СЕКРЕТАР НА НС: 

   /проф. дфн Николай Томов/ 
 


