Българска Академия на Науките
Институт по астрономия с Национална астрономическа
обсерватория
НАУЧЕН СЪВЕТ
РЕШЕНИЯ по протокол № 10
от заседанието, състояло се на 23.01.2017 г.

Присъстват: проф. дфн И. Илиев, проф. дфн Л. Аврамов, проф.
дфн Н. Маркова, 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 К. Стоянов, доц. д-р Л. СлавчеваМихова, доц. д-р П. Духлев, гл. ас. д-р Мая Белчева (без право на
глас)
Отсъстват: няма отсъстващи
Списъчен състав: 18 души с право на глас
Присъстват: 18 души с право на глас
Председателят предложи в предварителния дневен ред да се включи
допълнителна точка “Въпроси от персонален характер”.
Предложението бе прието единодушно и заседанието протече при
следния

ДНЕВЕН РЕД
1. Приемане на протокол №9/12.12.2016г. от заседание на
Съвета
2. Приемане на годишния отчет на ИА с НАО – съвместно с
ОС на учените
3. Информация за финансовото състояние на ИА – докладва
проф. Е.Семков
4. Ремонтни дейности в НАО Рожен – докладва проф. Е.
Семков
5. Представител на ИА с НАО в управителния съвет на БАН
– докладва проф. Е. Семков
6. Докторантски въпроси

7. Въпроси от персонален характер
8. Проекти
9. Разни
По т.2 от дневния ред
Решение: НС на ИА с НАО приема годишния научен и финансов
отчет на ИА с НАО за 2016г.
Решение: НС на ИА с НАО приема за най-добро научно
постижение на ИА с НАО за 2016г. описаното в публикацията
“The different origins of magnetic fields and activity in the
Hertzsprung gap stars OU Andromedae and 31 Comae” с автори
Borisova A. et al., 2016, A&A.
Решение: НС на ИА с НАО приема за най-добро научноприложно постижение на ИА с НАО за 2016г. представената от
проф. Т. Бонев в устен доклад “Мрежа от all sky камери за
наблюдение на метеорната активност: изграждане и първи
резултати” на Третия конгрес по физически науки.
По т.5 от дневния ред
Решение: НС на ИА с НАО предлага доц. д-р Иванка Кирчева
Статева за член на Управителния съвет на БАН.
По т.6 от дневния ред
Решение : Съгласно писмо на Центъра за обучение на БАН с вх. н.
5/06.01.2017г. ИА с НАО приема трима (3) кандидати за обучение
в редовна форма на докторантура по спецалността
“Астрофизика и звездна астрономия” за учебната 2017/2018г.
Решение : Съгласно писмо на Центъра за обучение на БАН с вх. н.
19/10.01.2017г. за неусвоените места за докторанти редовно и
задочно обучение за учебната 2016/2017г. ИА с НАО приема един
(1) кандидат за обучение по спецалността “Астрофизика и
звездна астрономия”.
Решение: НС на ИА с НАО приема индивидуалния план за
втората година (2017) от редовната докторантура на Янко
Маринов Николов.
По т. 7 от дневния ред

Решение: НС на ИА с НАО изразява съгласие гл. ас. д-р Галин
Бисеров Борисов да ползва неплатен отпуск за срок от една
година, считано от 1.01.2017г.
Решение: В отговор на писмо на Центъра за обучение на БАН с
вх. н. 38/20.01.2017г., съдържащо информация за преведена и
легализирана диплома за ОНС “доктор” от Бостънския
университет на Камен Асенов Козарев, заверена в консулския
отдел на МВнР, НС на ИА с НАО признава за валидна дипломата
за ОС “магистър” на същия.
По т.8 от дневния ред
Решение: НС на ИА с НАО приема отчета по проект на тема
“Спектроскопично изследване на активни ранни звезди и
техните околозвездни обвивки” с ръководител от българска
страна гл. ас. д-р Любомир Илиев за периода 2014-2016г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС:
/проф. дфн Илиан Илиев/
СЕКРЕТАР НА НС:
/доц. дфн Николай Томов/

