
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 № 11 

от заседанието, състояло се на 13.03.2017 г. 

 

 
Присъстват:  проф. дфн И.Илиев, проф. дфн Р.Заманов, проф. д-р Е. 

Семков, проф. д-р Р.Константинова-Антова, проф. д-р Р.Бачев, проф. 

дфн Н.Маркова, проф. д-р С.Жеков, проф. д-р Т.Бонев, доц. д-р 

А.Антов, доц. д-р А.Стригачев, доц. д-р Б.Михов, доц. д-р И. 

Статева, доц. д-р К.Стоянов, доц. д-р Л.Славчева-Михова, доц. д-р 

П. Духлев  

Отсъстват: доц. дфн Н.Томов, доц. дфн Д.Кирилова, проф. дфн 

Л.Аврамов, гл. ас. д-р М.Белчева (без право на глас) 

 

 

Списъчен състав: 18 души с право на глас 

Присъстват: 15 души с право на глас. 

 

Заседанието протече при следния  

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д 
1. Приемане на протокол №10/23.01.2017г.  

2. Приемане на отчета на лаборатория “Астроинформатика”  

3. Приемане на отчета на редакционната колегия на БАЖ за 

2016г. – докладва доц. Д. Кирилова  

4. Избиране на нов ръководител на семинара на ИА с НАО – 

докладва доц. Д. Кирилова  

5. Нова апаратура и неотложни ремонтни дейности в НАО – 

докладва проф. Е. Семков  

6. Подновяване на договора с Факултета по природни науки 

към ШУ “Епископ Константин Преславски” - докладва проф. Е. 

Семков  

7. Удължаване срока на трудовия договор на проф. Т. Бонев -

- докладва проф. Е. Семков  

8. Ново лого на ИА с НАО – докладва проф. Т.Бонев 

9. Докторантски въпроси  

10.     Проекти  

11. Разни 

 



Поради отсъствие на секретаря на НС Н.Томов председателят на НС 

И.Илиев предложи за протоколчик на заседанието И.Статева. 

Предложението беше прието единодушно. 

 

По т.2 от дневния ред  
 

Решение: НС на ИА с НАО приема доклада на лабораторията по 

Астроинформатика. 

  

По т.3 от дневния ред  

 

Решение: НС на ИА с НАО приема отчета на редакционната 

колегия на BAJ за 2016 г. 

 

По т.4 от дневния ред  
 

Решение: НС на ИА с НАО избира гл.ас.д-р Любомир Илиев за 

ръководител на Научния семинар на ИА с НАО. 

 

По т.6 от дневния ред  
 

Решение: НС на ИА с НАО избира комисия в състав: проф.дфн 

Невена Маркова – председател и членове – проф.д-р Румен Бачев 

и доц. д-р Люба Славчева-Михова, която да изготви предложение 

за проект за договор за сътрудничество с ШУ. 

 

По т. 7 от дневния ред  
 

Решение: НС на ИА с НАО отлага пенсионирането на проф.д-р 

Таню Бонев с 1 година съгласно §4(2) от Преходните и 

заключителни разпоредби на Устава на БАН. 

 

По т. 9 от дневния ред  
 

Решение: НС на ИА с НАО приема предложението да отложи 

семинара за отчисляване на редовната докторантка Гинка 

Янкова. Крайният срок за провеждане на семинар за 

отчисляване на докторантката е 7 април 2017г.  
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС: 

   /проф.дфн Илиан Илиев / 

 

ПРОТОКОЛЧИК НА НС: 

   /доц.д-р Иванка Статева/ 


