
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 № 23 

от заседанието, състояло се на 01.10.2018 г. 

 
Присъстват: проф. дфн Д. Кирилова, проф. дфн И. Илиев, проф. 

дфн Л. Аврамов, проф. дфн Н. Маркова, проф. дфн Н. Томов, проф. 

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

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

доц. д-р А. Антов, доц. д-р Б.Михов, доц. д-р И. Статева, доц. д-р П. 

Духлев, гл. ас. д-р Мая Белчева (без право на глас) 

 

Отсъстват: доц. д-р А. Стригачев, доц. д-р К. Стоянов, доц. д-р Л. 

Славчева-Михова 

 

Списъчен състав: 18 души с право на глас 

Присъстват: 15 души с право на глас 

 

Бяха предложени три нови точки към предварителния дневен ред, 

които бяха приети единодушно, и след тяхното добавяне 

заседанието протече при следния  

 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д 

 
1. Приемане на протокол №22/02.07.2018г. 

2. Отговор на писмата на проф. А. Драйшу и доц. Е. Овчаров 

3. Обсъждане на проблемите на сътрудничеството между ИА 

с НАО и КА на ФФ на СУ 

4. Сътрудничество с университета в Хамбург 

5. Подготовка за представянето на ИА с НАО пред медиите – 

докладва проф. Е. Семков 

6. Информация за изпълнението на бюджета на института за 

2018г. - докладва проф. Е. Семков 

7. Предложение за увеличение на добавките към работната 

заплата за ОНС “доктор” и НС “доктор на науките” – 

докладва проф. Е. Семков 

8. Правила за прехвърляне на хабилитирани лица от друга 

организация или висше училище – докладва проф. И. 

Илиев 

9. Докторантски въпроси (тримесечни отчети, работни 

програми) 



10.  Проекти 

11.  Разни 

 

 

По т.2 от дневния ред  
 

Решение: НС на ИА с НАО приема писмото на проф. Т. Бонев за 

сведение и възлага на проф. Н. Маркова и проф. И. Илиев да 

подготвят на негова база проект за писмо-отговор от името на 

НС на ИА с НАО към писмата на проф. А. Драйшу и доц. Е. 

Овчаров, който проект да се разгледа на следващото заседание.  

 

 

По т. 7 от дневния ред  
 

Решение: НС на ИА с НАО приема предложението на Директора 

за увеличение на добавките за научни степени като утвърждава 

нов размер на добавките съответно 250 лв за ОНС “доктор” и 

360 лв за НС “доктор на науките”, считано от 1.09.2018г. 
 

 

По т. 8 от дневния ред  

 

Решение: НС на ИА с НАО възлага на група в състав проф. Д. 

Кирилова, проф. Св. Жеков и доц. К.Стоянов, научен секретар, да 

изготви правила за преминаване на хабилитирани лица от друга 

научна организация или висше училище в ИА с НАО, съгласно 

ЗРАСРБ, които да бъдат приети на следващото заседание. 
 

 

По т. 9 от дневния ред  
 

Решение: НС на ИА с НАО приема тримесечния отчет за 

второто тримесечие на 2018г. на редовния докторант Асен 

Славчев Мутафов, тримесечните отчети за третото 

тримесечие на 2018г. на редовните докторанти Стефан Асенов 

Георгиев, Янко Маринов Николов и Цветан Ангелов Цветков, 

както и работната програма на Стефан Асенов Георгиев за 

целия срок на докторантурата. 
 

 

По т. 10 от дневния ред  

 

Решение: НС на ИА с НАО приема предложението за проект по 

линията на ЕБР с Националния изследователски институт по 

астрономия и геофизика на Египет на тема “Изследване на 

спектралното и фотометрично поведение на катаклизмични 



променливи в многовълнов диапазон” с ръководител от българска 

страна проф. д-р Евгени Семков. 
 

 След изчерпване на дневния ред Председателят закри 

заседанието.  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС: 

   /проф. дфн Илиан Илиев/ 

СЕКРЕТАР НА НС: 

   /проф. дфн Николай Томов/ 

 


