Българска Академия на Науките
Институт по астрономия с Национална астрономическа
обсерватория
НАУЧЕН СЪВЕТ
РЕШЕНИЯ по протокол № 30
от заседанието, състояло се на 13.05.2019 г.
Присъстват: проф. дфн Д. Кирилова, проф. дфн И. Илиев, проф.
дфн Л. Аврамов, проф. дфн Н. Томов, проф. дфн Р. Заманов, проф. др Е. Семков, проф. д-р Т. Бонев, доц. д-р А. Антов, доц. д-р Б.Михов,
доц. д-р И. Статева, доц. д-р К. Стоянов, доц. д-р Л. СлавчеваМихова, 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, проф. д-р Р.
Константинова-Антова, проф. д-р Св. Жеков, доц. д-р А. Стригачев
Списъчен състав: 18 души с право на глас
Присъстват: 13 души с право на глас
Заседанието протече при следния

ДНЕВЕН РЕД
1. Приемане на протокол 29/08.04.2019г.
2. Обсъждане и приемане на доклад-самооценка за
акредитация на докторантска програма „Хелиофизика” –
докладва доц. П. Духлев
3. Избор на научно жури за провеждане на защита на
дисертационен труд за ОНС „доктор” на редовния докторант
Цветан Цветков
4. Избор на научно жури за провеждане на защита на
дисертационен труд за ОНС „доктор” на докторанта Григор
Николов
5. Избор на научно жури по конкурс за заемане на
академичната длъжност „гл. асистент”, обявен в ДВ
25/26.03.2019г.
6. Обявяване на конкурс за академичната длъжност „доцент”
за нуждите на отдел „Слънце и Слънчева система” на тема
“Ускоряване на високоенергетични заредени частици от
слънчеви коронални ударни вълни и разпространението им в

хелиосферата – числено моделиране базирано на
дистанционни наблюдения” - докладва проф. Е. Семков
7. Обявяване на конкурс за академичната длъжност „доцент”
за нуждите на отдел „Слънце и Слънчева система” на тема
„Химичен състав и свойства на повърхностите на малки тела
в Слънчевата система” - докладва проф. Е. Семков
8. Обявяване на конкурс за академичната длъжност „доцент”
за нуждите на отдел „Слънце и Слънчева система” на тема
„Активни процеси на Слънцето, звездна активност и
планетни системи” - докладва проф. Е. Семков
9. Приемане на разпределението на наблюдателното време за
полугодие 2019Б – докладва доц. Б. Михов
10. Конспект за докторантски изпит по хелиофизика –
докладва доц. П. Духлев
11. Документи за провеждане на защити и конкурси за
заемане на академични длъжности – докладва доц. Б. Михов
12. Продължаване на трудовото правоотношение на доц. д-р
П. Духлев
13. Докторантски въпроси (отчети)
14. Предложение за хонорари по линия на Пътната карта
(проект РАЦИО) – докладва проф. Е. Семков
15. Апартаменти в Смолян - докладва проф. Е. Семков
16. Разни
По т. 2 от дневния ред
Решение: НС на ИА с НАО обсъди и прие “Доклада-самооценка
на ИА с НАО за програмна акредитация на образователната и
научна степен “доктор” по докторантска програма
“Хелиофизика”, професионално направление 4.1. “Физически
науки”, област на висше образование 4. “Природни науки,
математика и информатика”, акредитационен период 20142019г.”, както и доклада за изпълнение на препоръките от
предишната
акредитация
на
докторантска
програма
“Хелиофизика”.
По т. 3 от дневния ред
Решение: НС на ИА с НАО насочва дисертационния труд на
редовния докторант Цветан Ангелов Цветков към защита и
избира научно жури в състав:
Вътрешни членове:
проф. д-р Евгени Семков
доц. д-р Петър Духлев
проф. д-р Румен Бачев – резервен член

Външни членове:
проф. дфн Диана Кюркчиева - ШУ
доц. д-р Сунай Ибрямов - ШУ
доц. д-р Симеон Асеновски – ИКИТ, БАН
проф. д-р Драгомир Марчев – ШУ, резервен член
По т. 4 от дневния ред
Решение: НС на ИА с НАО насочва дисертационния труд на
докторанта Григор Бойков Николов към защита и избира научно
жури в състав:
Вътрешни членове:
проф. дфн Невена Маркова
доц. д-р Хараламби Марков
доц. д-р Кирил Стоянов – резервен член
Външни членове:
проф. д-р Драгомир Марчев - ШУ
доц. д-р Антония Вълчева - СУ
доц. д-р Валери Голев – СУ
доц. д-р Евгени Овчаров – СУ, резервен член
По т. 6 от дневния ред
Решение: ИА с НАО да обяви в ДВ конкурс за академичната
длъжност “доцент” на тема “Ускоряване на високоенергетични
заредени частици от слънчеви коронални ударни вълни и
разпространението им в хелиосферата – числено моделиране
базирано на дистанционни наблюдения” за свои нужди.
По т. 7 от дневния ред
Решение: ИА с НАО да обяви в ДВ конкурс за академичната
длъжност “доцент” на тема “Химичен състав и свойства на
повърхностите на малки тела в Слънчевата система” за свои
нужди.
По т. 8 от дневния ред
Решение: ИА с НАО да обяви в ДВ конкурс за академичната
длъжност “доцент” на тема “Активни процеси на Слънцето,
звездна активност и планетни системи” за свои нужди.
По т.9 от дневния ред
Решение: НС на ИА с НАО приема разпределението на
наблюдателното време за второто полугодие на 2019г.

По т.10 от дневния ред
Решение: НС на ИА с НАО приема “Конспект за изпит по
докторантска
нпрограма
Хелиофизика,
професионално
направление 4.1. Физически науки” и “Конспект за
докторантски минимум по научна специалност “Хелиофизика”,
професионално направление 4.1. Физически науки, на тема
“Еруптивни процеси на Слънцето””.
По т.11 от дневния ред
Решение: Към документите за допускане до конкурси за
придобиване на научни степени и зазаемане на академични
длъжности в ИА с НАО се добавя нова точка:
Справка (по образец) за изпълнение на минималните национални
изисквания по чл. 2б,ал. 2 и 3 от ЗРАСРБ (съгласно Таблица 1 от
ППЗРАСРБ), съответно на изискванията по чл. 2б, ал. 5
(съгласно Таблица 1 от Приложение №1 на Правилника за
условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане
на академични длъжности в БАН) за съответното
професионално направление. В случаите, когато за дадена група
показатели има разлика между минималните национални
изисквания и минималните изисквания на БАН, то в справката
се попълва по-големия брой точки като тяхното пресмятане се
извършва в съответствие с Таблица 2 от ППЗРАСРБ за
съответното професионално направление.
и се добавя следната обща забележка:
за публикациите, цитатите (без автоцитати), проектите,
монографиите, учебните помагала и т.н., които не са отразени в
справката се представят допълнителни списъци.
По т. 12 от дневния ред
Решение: НС на ИА с НАО продължава трудовото
правоотношение на доц. д-р Петър Духлев с една година.
По т. 13 от дневния ред
Решение: НС на ИА с НАО приема отчета за първото
тримесечие на 2019г. на задочния докторант Васил Симеонов
Желев.
По т.14 от дневния ред

Решение: НС на ИА с НАО приема предложението на Директора
за изплащане на хонорар на научния и инженерен персонал на ИА
с НАО в размер на една месечна основна заплата, а на
докторантите – в размер на 700 лв.
По т.15 от дневния ред
Решение: НС на ИА с НАО подкрепя предложението на
Директора на ИА с НАО за продажба на апартамент в гр.
Смолян, стопанисван от ИА с НАО, на адрес ул. “Чан” 5, бл.
Невястата-7, вх. “А”, ап. 14, на цена 30000 лв.
След изчерпване на дневния ред Председателят закри
заседанието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС:
/проф. дфн Илиан Илиев/
СЕКРЕТАР НА НС:
/проф. дфн Николай Томов/

