
 

 

 

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 №8  

от заседанието, състояло се на 31.10.2016 г.  

 
Присъстват:  проф. дфн И. Илиев, проф. дфн Л. Аврамов, 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. дфн Н. Томов, доц. д-р А. Антов, доц. д-р 

А. Стригачев, доц. д-р Б.Михов (конферентно), 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 Н. Маркова 

 
Списъчен състав: 18 души с право на глас 

Присъстват: 17 души с право на глас, доц. Б. Михов не участва в 

тайното гласуване. 

 
Заседанието бе водено от зам. председателя проф. Р. Константинова-

Антова, поради необходимостта Председателят да го напусне преди 

неговия край. Поради невъзможността някои членове на съвета да 
присъстват от самото начало на заседанието, бе предложено 

разместване на точките в предварителния дневен ред. 

Предложението бе прието единодушно и заседанието протече при 

следния  

Д Н Е В Е Н   Р Е Д 

 
1. Приемане на протокол №7/19.09.2016г. от заседание на 

Съвета 

2. Наблюдателно време за полугодие 2017А – докладва доц. Б. 

Михов  
3. Информация за срещата на SREAC,Охрид – докладва проф. 

Р. Константинова-Антова  

4. Избор по конкурс за заемане на академичната длъжност 

“доцент”, (“Симбиотични звезди от S тип”), обявен в ДВ 



40/27.05.2016г. – докладва проф. Р. Заманов  

5. Избор по конкурс за заемане на академичната длъжност 

“доцент”, (“Екзопланетни системи”), обявен в ДВ 

40/27.05.2016г. – докладва проф. Е. Семков  

6. Избор по конкурс за заемане на академичната длъжност 

“гл. асистент”, (“Акреция върху компактни обекти”), 

обявен в ДВ 64/16.08.2016г. – докладва проф. Р. Бачев  

7. Обявяване на конкурси за заемане на академичната 

длъжност “доцент” – докладва проф. Е. Семков  

8. Участие по ОП “Наука и образование” – докладва проф. Е. 

Семков  

9. Информация за работата на ОС на БАН – докладва проф. Т. 

Бонев  
10.Участие в бъдещия Astronet? – докладва проф. Т. Бонев  

11.За бъдещите отношения между ИА с НАО, БАН и КА, СУ – 

докладва проф. Т. Бонев  
12.Докторантски въпроси 

13.Разни 

 

 

По т.2 от дневния ред  

 

Решение: НС на ИА с НАО приема предложението на 

Комисията за разпределение на наблюдателното време за 

семестър 2017А. 
 

Решение: При заявени фотометрични наблюдения с ФоРеРо-2 на 

конкретни дати Комисията за разпределение на 

наблюдателното време има право да удовлетвори заявката с 

фотометрични наблюдения със ССД.  

 
По т.4 от дневния ред  

 

Решение: НС на ИА с НАО избира ас. д-р Мима Тодорова Томова 

на академичната длъжност “доцент” за нуждите на отдел 

“Звезди и звездни системи”.  

 

По т.5 от дневния ред  
 

Решение: НС на ИА с НАО избира д-р Динко Профилов 

Димитров на академичната длъжност “доцент” за нуждите на 

отдел “Звезди и звездни системи”.  

 

 

 

 

 



По т.6 от дневния ред  

 
Решение: НС на ИА с НАО избира д-р Георги Йорданов Латев на 

академичната длъжност “гл. асистент” за нуждите на отдел 

“Звезди и звездни системи”.  

 

По т. 7 от дневния ред  

Решение: ИА с НАО да обяви в ДВ конкурс за академичната 

длъжност “доцент” на тема “Ранни етапи в звездната 

еволюция” за свои нужди.  

 

Решение: ИА с НАО да обяви в ДВ конкурс за академичната 

длъжност “доцент” на тема “Активни ранни звезди с 

емисионни околозвездни обвивки” за свои нужди.  

 

По т. 8 от дневния ред  
 

Решение: НС на ИА с НАО упълномощава и. д. директор проф. Е. 

Семков да предприеме всички необходими законови мерки за 

разработка на проектно предложение (ПП) на ИА с НАО за 

създаване на Център за компетентност по астрономия (ЦКА) 

по Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен 

растеж” (ОП НОИР) на Министерството на образованието и 

науката със срок на подаване на ПП 23.01.2017г.  

 

По т. 10 от дневния ред  

 
Решение: НС на ИА с НАО одобрява участието на Института в 

Астронет като Институт по астрономия с НАО и негов 

представител е и. д. директор проф. Е. Семков.  
 
По т. 11 от дневния ред  

 

Решение: НС на ИА с НАО препоръчва на Директора всички 

външни за института заявители да плащат разходите си за 

използване на инфраструктурата на НАО, считано от 

следващия наблюдателен сезон 2017А.  
 
По т. 12 от дневния ред  

 

Решение: НС на ИА с НАО приема тримесечни отчети както 

следва: на докторанта на самостоятелна подготовка Григор 

Бойков Николов за второто и третото тримесечия на 2016г,. на 

редовния докторант Янко Маринов Николов за третото 

тримесечие на 2016г., на редовния докторант Мирела Орлинова 

Напетова за третото тримесечие на 2016г. и на редовния 



докторант Роса Виктория Муньос Димитрова за третото 

тримесечие на 2016г.  
 

 

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС: 

   /проф.д-р Ренада Константинова-Антова / 
 

СЕКРЕТАР НА НС: 

   /доц.дфн Николай Томов/ 


