Българска Академия на Науките
Институт по астрономия с Национална астрономическа
обсерватория
НАУЧЕН СЪВЕТ
РЕШЕНИЯ по протокол № 31
от заседанието, състояло се на 01.07.2019 г.
Присъстват: проф. дфн И. Илиев, проф. дфн Л. Аврамов, 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,
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 М. Белчева (без право на глас)
Отсъстват:, проф. дфн Д. Кирилова, проф. дфн Н. Маркова, проф. др Т. Бонев
Списъчен състав: 18 души с право на глас
Присъстват: 15 души с право на глас
Заседанието протече при следния

ДНЕВЕН РЕД
1. Приемане на протокол № 30/13.05.2019г.
2. Избор на научно жури по конкурс за заемане на
академичната длъжност „доцент” за нуждите на отдел
„Слънце и Слънчева система” на тема “Ускоряване на
високоенергитични заредени частици от слънчеви
коронални ударни вълни и разпространението им в
хелиосферата – числено моделиране базирано на
дистанционни наблюдения”, обявен в ДВ брой 47 от
14.06.2019г. – докладва проф. Е. Семков
3. Избор на научно жури по конкурс за заемане на
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”, обявен в ДВ брой 47 от 14.06.2019г. – докладва
проф. Е. Семков
4. Избор на научно жури по конкурс за заемане на
академичната длъжност „доцент” за нуждите на отдел

5.
6.

7.
8.
9.

„Слънце и Слънчева система” на тема „Активни процеси
на Слънцето, звездна активност и планетни системи”,
обявен в ДВ брой 47 от 14.06.2019г. – докладва проф. Е.
Семков
Попълване състава на Атестационната комисия – докладва
проф. Е. Семков
Обсъждане на специфичните изисквания за защита на
дисертации и заемане на академични длъжности в ИА с
НАО – докладва доц. Б. Михов
Продължаване на трудовото правоотношение на проф. дфн
Н. Маркова
Проекти
Разни

По т. 2 от дневния ред
Решение: В изпълнение на чл. 11 (4) от Правилника за условията
и реда за придобиване на научни степени и за заемане на
академични длъжности в БАН и във връзка с чл. 25 от ЗРАСРБ
НС на ИА с НАО избира научно жури по конкурс за доцент на
тема “Ускоряване на високоенергетични заредени частици от
слънчеви коронални ударни вълни и разпространението им в
хелиосферата – числено моделиране базирано на дистанционни
наблюдения”, обявен в ДВ брой 47 от 14.06.2019г. в състав:
Вътрешни членове:
проф. дфн Илиан Илиев
проф. д-р Евгени Семков
доц. д-р Бойко Михов
доц. д-р Кирил Стоянов
проф. дфн Радослав Заманов – резервен член
Външни членове:
проф. дфн Диана Кюрчиева, ШУ
проф. д-р Драгомир Марчев, ШУ
доц. д-р Веселин Дончев, ФзФ
проф. дфн Цв. Георгиев, НБУ – резервен член
По т. 3 от дневния ред
Решение: В изпълнение на чл. 11 (4) от Правилника за условията
и реда за придобиване на научни степени и за заемане на
академични длъжности в БАН и във връзка с чл. 25 от ЗРАСРБ
НС на ИА с НАО избира научно жури по конкурс за доцент на
тема “Химичен състав и свойства на повърхностите на малки
тела в Слънчевата система”, обявен в ДВ брой 47 от 14.06.2019г.
в състав:

Вътрешни членове:
проф. дфн Радослав Заманов
проф. д-р Евгени Семков
доц. д-р Бойко Михов
доц. д-р Кирил Стоянов
проф. дфн Илиан Илиев – резервен член
Външни членове:
проф. дфн Диана Кюрчиева, ШУ
проф. д-р Драгомир Марчев, ШУ
проф. д-р Димитър Тонев, ИЯИЯЕ
проф. дфн Цв. Георгиев, НБУ – резервен член
По т. 4 от дневния ред
Решение: В изпълнение на чл. 11 (4) от Правилника за условията
и реда за придобиване на научни степени и за заемане на
академични длъжности в БАН и във връзка с чл. 25 от ЗРАСРБ
НС на ИА с НАО избира научно жури по конкурс за доцент на
тема “Активни процеси на Слънцето, звездна активност и
планетни системи”, обявен в ДВ брой 47 от 14.06.2019г. в състав:
Вътрешни членове:
проф. дфн Илиан Илиев
проф. д-р Евгени Семков
доц. д-р Бойко Михов
доц. д-р Кирил Стоянов
проф. дфн Радослав Заманов – резервен член
Външни членове:
проф. д-р Драгомир Марчев, ШУ
проф. д-р Димитър Тонев, ИЯИЯЕ
доц. д-р Веселин Дончев, ФзФ
проф. дфн Цв. Георгиев, НБУ – резервен член
По т. 5 от дневния ред
Решение 1: НС на ИА с НАО избира гл ас. д-р Мая Белчева за член
на Атестационната комисия.
Решение 2: Атестационната комисия да подготви предложение
за нова атестационна карта в срок до следващото заседание.
По т. 7 от дневния ред

Решение: НС на ИА с НАО продължава трудовото
правоотношение на проф. дфн Невена Маркова с една година.
По т. 8 от дневния ред
Решение: НС на ИА с НАО одобрява предложението за нов
проект на тема “Изследване на времеви редове при проявите на
активност на ранни звезди и техните околозвездни обвивки” по
линията на ЕБР между БАН и Академията на науките на
Чешката република, с ръководител от българска страна доц. д-р
Любомир Илиев.
ЗАБЕЛЕЖКА
Окончателният състав на научните журита по точки 2, 3 и 4 е
определен на конферентно заседание на съвета, допълнителният
протокол е от 12.08.2019 г.
След изчерпване на дневния ред Председателят закри
заседанието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС:
/проф. дфн Илиан Илиев/
СЕКРЕТАР НА НС:
/проф. дфн Николай Томов/

