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Институт по астрономия с Национална астрономическа 

обсерватория 

 
Н А У Ч Е Н   С Ъ В Е Т 

 
РЕШЕНИЯ по протокол № 35 

от заседанието, състояло се на 27.01.2020 г. 
 

Присъстват: проф. дфн Д. Кирилова, 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. 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 А. Стригачев, доц. д-р Б.Михов, доц. д-р К. Стоянов, доц. д-

р Л. Славчева-Михова, доц. д-р П. Духлев, гл. ас. д-р Мая Гълъбова 

(без право на глас) 

 

Отсъстват: проф. дфн Л. Аврамов, доц. д-р И. Статева 

 

Списъчен състав: 18 души с право на глас 

Присъстват: 16 души с право на глас 

 

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 2019г. – съвместно с ОС на учените 

2. Приемане на протокол №34/9.12.2019г. 

3. Избор на научно жури по конкурс за заемане на 

академичната длъжност ''гл. асистент'' за нуждите на отдел 

“Звезди и звездни системи” на тема ''Звездни купове'', обявен 

в ДВ 97/10.12.2019г. 

4. Избор на научно жури по конкурс за заемане на 

академичната длъжност ''гл. асистент'' за нуждите на отдел 

“Звезди и звездни системи” на тема ''Рентгенови двойни 

звезди'', обявен в ДВ 97/10.12.2019г.  

5. Избор на научно жури по конкурс за заемане на 

академичната длъжност ''гл. асистент'' за нуждите на отдел 

“Слънце и Слънчева система” на тема ''Активни процеси в 

слънчевата атмосфера'', обявен в ДВ 97/10.12.2019г.  

6. Обсъждане и приемане на актуалните работни програми на 

участниците в НП “Млади учени и постдокторанти” 



7. Избор на Национален комитет за МАС – доклдва проф. Е. 

Семков 

8. Отчет на редакционната колегия на Bulg. Astron. J. - 

докладва проф. Д. Кирилова 

9. План за сигурност в изпълнение на чл. 23, ал. 1 от Закона за 

противодействие на тероризма 

10. Хонорари по изпълнение на проекта РАЦИО – докладва 

проф. Е. Семков 

11. Докторантски въпроси (зачисляване, работни планове, 

отчети) 

12. Проекти (годишни отчети) 

13. Разни 

 

 

По т.1 от дневния ред 

 

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

отчет на ИА с НАО за 2019г.  
 

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

постижение на ИА с НАО за 2019г. описаното в публикацията 

на доц. К. Козарев и съавтори “Early-stage Solar Energetic Particle 

Acceleration by Coronal Mass Ejection-driven Shocks with Realistic 

Seed Spectra. I. Low Corona, 2019, ApJ, 871, (Kozarev et al. 2019). 

 

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

приложно постижение на ИА с НАО за 2019г. честването на 100 

годишнината на МАС, организирано от доц. Л. Славчева-Михова, 

национален координатор за МАС, 

http://www.astro.bas.bg/IAU100/. 

 

 

По т. 3 от дневния ред  

 

Решение: НС на ИА с НАО избира научно жури по конкурс за 

заемане на академичната длъжност гл. асистент на тема 

“Звездни купове “, обявен в ДВ брой 97 от 10.12.2019г. в състав:  

 

Вътрешни членове:  

 проф. дфн Илиан Илиев  

 проф. дфн Радослав Заманов  

 доц. д-р Мима Томова  

 доц. д-р Кирил Стоянов – резервен член  

Външни членове:  

 проф. дфн Цветан Георгиев  

 проф. д-р Драгомир Марчев  

 проф. дфн Диана Кюркчиева – резервен член  

http://www.astro.bas.bg/IA


 

По т. 4 от дневния ред  

 

Решение: НС на ИА с НАО избира научно жури по конкурс за 

заемане на академичната длъжност гл. асистент на тема 

“Рентгенови двойни звезди“, обявен в ДВ брой 97 от 10.12.2019г. в 

състав:  

 

Вътрешни членове:  

 проф. дфн Николай Томов  

 проф. д-р Таню Бонев  

 доц. д-р Кирил Стоянов  

 доц. д-р Бойко Михов – резервен член  

Външни членове:  

 проф. дфн Цветан Георгиев  

 проф. дфн Диана Кюркчиева  

 проф. д-р Драгомир Марчев – резервен член  

 

По т. 5 от дневния ред 

 

Решение: НС на ИА с НАО избира научно жури по конкурс за 

заемане на академичната длъжност гл. асистент на тема 

“Активни процеси в слънчевата атмосфера“, обявен в ДВ брой 

97 от 10.12.2019г. в състав:  

 

Вътрешни членове:  

 проф. д-р Евгени Семков  

 доц. д-р Антоанета Антонова  

 доц. д-р Бойко Михов  

 проф. дфн Радослав Заманов – резервен член  

Външни членове:  

 проф. дфн Диана Кюркчиева  

 проф. д-р Драгомир Марчев  

 проф. дфн Цветан Георгиев – резервен член  

 

По т. 6 от дневния ред 

 

Решение 1: НС на ИА с НАО приема актуализираната работна 

програма на ас. д-р Цветан Цветков и подкрепя участието му 

във втория етап от Националната програма “Млади учени и 

постдокторанти”, модул “Млади учени”, по научна тематика 

“Изследване на активни процеси на Слънцето”.  

 

Решение 2: НС на ИА с НАО приема актуализираната работна 

програма на ас. д-р Янко Николов и подкрепя участието му във 

втория етап от Националната програма “Млади учени и 

постдокторанти”, модул “Млади учени”, по научна тематика 



“Поляриметрични изследвания на симбиотични, катаклизмични 

и рентгенови двойни звезди”. 

  

 

По т. 7 от дневния ред 

 

Решение: НС на ИА с НАО избира Национален комитет по 

астрономия за участие в МАС в състав: 
 

проф. д-р Е. Семков, ИА с НАО, председател 

доц. д-р Л. Славчева-Михова, ИА с НАО 

доц. д-р А. Антонова, ИА с НАО 

доц. д-р К. Стоянов, ИА с НАО 

проф. д-р Д. Марчев, ШУ 

доц. д-р В. Радева, НАОП “Н. Коперник”, Варна 

 

По т. 8 от дневния ред 

 

Решение: НС на ИА с НАО приема годишния отчетен доклад за 

2019г. на Редколегията на БАЖ. 

 

 

По т.9 от дневния ред 

 

Решение: НС на ИА с НАО приема “План за сигурност във връзка 

с чл. 23, ал. 1, от Закона за противодействие на тероризма и 

наредба 8121з-1225/27.09.2017г.” 

 

 

По т.10 от дневния ред 

 

Решение: НС на ИА с НАО приема предложението на Директора 

за изплащане на хонорар по линия на проекта РАЦИО два пъти в 

годината в размер на една месечна основна заплата на учените, 

физиците, инженерите и администрацията, а за докторантите 

– по една стипендия. 

 

 

По т.11 от дневния ред 

 

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

н. 40/20.01.2020г. ИА с НАО заявява три (3) докторантури в 

редовна форма за редовната сесия за учебната 2020/2021г. 

 

Решение 2: НС на ИА с НАО зачислява Антоанета Антонова 

Аврамова-Бончева в редовна форма на докторантура по 

специалността “Астрофизика и звездна астрономия” на тема 



“Изследване на магнитна активност на звезди-джуджета и 

нейното влияние върху потенциално обитаеми планети около 

тях” с научен ръководител доц. Антоанета Антонова, считано 

от 1.01.2020г.  

 

Решение 3: НС на ИА с НАО приема плана за работа през 

първата година (2020) от обучението на редовния докторант 

Антоанета Антонова Аврамова-Бончева.  

 

Решение 4: НС на ИА с НАО приема отчета за третото 

тримесечие на 2019г. и годишния отчет за същата година на 

редовния докторант Асен Славчев Мутафов, а също и отчета за 

второто тримесечие на 2019г. на редовния докторант Стефан 

Асенов Георгиев.  

  

 

По т. 12 от дневния ред 

 

Решение: НС на ИА с НАО приема изложените в т.12 отчети по 

проекти. 

 

 След изчерпване на дневния ред Председателят закри 

заседанието.  

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС: 

   /проф. дфн Илиан Илиев/ 

СЕКРЕТАР НА НС: 

   /проф. дфн Николай Томов/ 

 


