
 

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 № 9 

от заседанието, състояло се на 12.12.2016 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, доц. д-р Ив. Статева, 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, доц. д-р К. Стоянов  

 
Списъчен състав: 18 души с право на глас 

Присъстват: 16 души с право на глас 

 

Заседанието бе водено от зам. председателя проф. Р. Константинова-
Антова, поради необходимостта председателя да го напусне преди 

неговия край. То се проведе при предварителния  

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д 

 
1. Приемане на протокол №8/31.10.2016г. от заседание на 

Съвета 

2. Избор на научно жури по конкурс за заемане на 

академичната длъжност “доцент” на тема “Ранни етапи в 

звездната еволюция”, обявен в ДВ 90/15.11.2016г. – 

докладва проф. Е.Семков  
3. Избор на научно жури по конкурс за заемане на 

академичната длъжност “доцент” на тема “Активни ранни 

звезди с емисионни околозвездни обвивки”, обявен в ДВ 

90/15.11.2016г. – докладва проф. Е.Семков  

4. Информация за бюджета на ИА с НАО – докладва проф. Е. 

Семков  

5. Информация за участието на ИА с НАО в ОП “Наука и 

образование” – докладва проф. Е. Семков  

6. Нови междуинститутски проекти – RUDN, Москва, 



договор с геофизичния център на Руската АН – докладва 

проф. Е. Семков  
7. Докторантски въпроси 

8. Проекти 

9. Разни 

 

 

По т.2 от дневния ред  

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

доцент на тема “Ранни етапи в звездната еволюция”, обявен в 

ДВ 90/15.11.2016г. в състав:  

 
Вътрешни членове:  

 проф. дфн Н Маркова  

 проф. дфн Р. Заманов  

 проф. дфн И. Илиев  

 проф. д-р Е. Семков  

доц. д-р К. Стоянов – резервен член  

Външни членове:  

 проф. дфн Цв. Георгиев  

 проф. дфн Д. Кюркчиева  

 доц. д-р В. Голев  

 проф. д-р Д. Марчев – резервен член  

 

По т.3 от дневния ред  

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

доцент на тема “Активни ранни звезди с емисионни 

околозвездни обвивки”, обявен в ДВ 90/15.11.2016г. в състав:  

 
Вътрешни членове:  

 проф. дфн Р. Заманов  

 проф. д-р Е. Семков  

 доц. дфн Д. Кирилова  

 доц. д-р В. Попов 

доц. д-р А. Стригачев – резервен член  

Външни членове:  

 проф. дфн Д. Кюркчиева  

 проф. дфн Цв. Георгиев  

 проф. д-р Др. Марчев  

 доц. д-р П. Недялков – резервен член  

 

По т.5 от дневния ред  

 
Решение: НС на ИА с НАО избира работна група в състав проф. 

д-р Е. Семков, доц. д-р Б. Михов, гл. ас. д-р Н. Петров, гл. ас. д-р А. 



Борисова и гл. ас. д-р М. Белчева за изготвяне на идеен проект за 

нова сграда на НАО Рожен със срок една седмица.  

 

По т. 7 от дневния ред  

 

Решение: НС на ИА с НАО приема отчети на редовни 

докторанти както следва: на Цветан Ангелов Цветков за 

четвъртото тримесечие на 2016г. и за цялата 2016г. и на Роса 

Виктория Муньос Димитрова за 2016г.  
 

По т. 8 от дневния ред  

 

Решение: НС на ИА с НАО приема изложените в т.8 

предложения и отчети по проекти.  
 

 
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС: 

   /проф.д-р Ренада Константинова-Антова / 

 

СЕКРЕТАР НА НС: 
   /доц.дфн Николай Томов/ 


