
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 № 12 

от заседанието, състояло се на 10.04.2017 г. 

 
Присъстват:  проф. дфн И. Илиев (конферентно), 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 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 Ив. Статева, доц. д-р 

К.Стоянов, доц. д-р П. Духлев 

 

Отсъстват: проф. д-р Р. Бачев, доц. д-р Б. Михов, доц. д-р Л. 

Славчева-Михова, 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, проф. дфн И. Илиев не участва 

в тайното гласуване. 

 

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

Антова поради отсъствие на председателя. Бе предложено 

разместване на точките в предварителния дневен ред с цел да се 

осигури възможност за гласуване на някои членове на Съвета, 

присъединили се към заседанието след неговото начало, поради 

неотложни ангажименти. Предложението бе прието единодушно и 

заседанието протече при следния  

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д 

 
1. Приемане на протокол №11/13.03.2017г. от заседание на 

Съвета 

2. Информация за заседанията на УС на БАН – докладва доц. 

И. Статева  

3. Договор за сътрудничество с Факултета по природни 

науки на ШУ “Еп. К. Преславски” – докладва проф. Н. 

Маркова  

4. Номинации за годишните награди за наука “Питагор” на 

МОН – докларва проф. Е. Семков  

5. Заседание на борда на директорите на A&A – докладва 

проф. Н. Маркова  

6. Избор по конкурс за заемане на академичната длъжност 



“доцент”, (“Ранни етапи в звездната еволюция”), обявен в 

ДВ 90/15.11.2017г. – докладва проф. Р. Константинова-

Антова  

7. Избор по конкурс за заемане на академичната длъжност 

“доцент”, (“Активни ранни звезди с емисионни 

околозвездни обвивки”), обявен в ДВ 90/15.11.2016г. – 

докладва проф. Е. Семков  

8. Обявяване на конкурс за заемане на академичната 

длъжност “гл. асистент” за нуждите на отдел “Слънце и 

слънчева система” – докладва проф. Е. Семков  

9. Предложение относно дългосрочните командировки в 

чужбина – докладва проф. Св. Жеков  

10.  Докторантски въпроси  

11.  Проекти  

12.  Регистрация на имена на кирилица  

13.  Разни  

 

 

По т.3 от дневния ред  
 

Решение: НС на ИА с НАО приема договора между Института 

по астрономия с НАО към БАН и Факултета по природни науки 

към Шуменския университет “Еп. К. Преславски”, сключен за 

период от три години с начална година 2017.  
 

По т.4 от дневния ред  
 

Решение: НС на ИА с НАО номинира проф. д-р Евгени Христов 

Семков за успешен ръководител на международен проект на 

тема “Кратковременна оптическа променливост на различни 

класове активни галактични ядра”, финансиран по договор ДО 

02-137/2009 с ФНИ по конкурса за двустранно българо-индийско 

сътрудничество, за участие в конкурса за годишните награди за 

наука “Питагор” на МОН за съществен принос в развитието на 

науката за периода 2014-2016г.  

 

По т.5 от дневния ред  
 

Решение: НС на ИА с НАО подкрепя провеждането на 

заседанието на борда на директорите на A&A в края на април в 

София и ще подпомага неговото организиране.  
 

По т.6 от дневния ред  
 

Решение: НС на ИА с НАО избира гл. ас. д-р Стоянка Петрова 

Пенева на академичната длъжност “доцент” за нуждите на 

отдел “Звезди и звездни системи”.  



 

По т.7 от дневния ред  
 

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

Илиев на академичната длъжност “доцент” за нуждите на 

отдел “Звезди и звездни системи”.  

 

По т. 8 от дневния ред 

 

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

длъжност “гл. асистент” на тема “Ускорение на слънчеви 

високоенергетични частици при коронални изхвърляния на 

маса”.  

 

По т. 9 от дневния ред  
 

Решение: Когато учен от ИА с НАО работи по астрономическа 

тематика в чуждестранна научна институция за период от 

един месец до една година той може да бъде командирован за 

този период. Средствата за командировка са за сметка на 

приемащата страна, а не от бюджета на ИА с НАО.  

 

Решение: Когато учен от ИА с НАО е командирован за работа по 

астрономическа тематика в чуждестранна научна институция, 

да публикува с афилиацията на ИА с НАО.  
 

По т. 10 от дневния ред  
 

Решение: НС на ИА с НАО отчислява редовния докторант 

Гинка Янкова по чл. 4, ал. 7, т. (в) от Правилника за условията и 

реда за придобиване на научни степени и заемане на научни 

длъжности в БАН от 1.02.2017г. с право на защита в рамките на 

две години.  

 

Решение: НС на ИА с НАО счита, че конспектът, по който е 

положен изпита от ас. Грирор Николов в СУ “Св. Кл. Охридски” 

напълно отговаря на изискванията на ИА с НАО и признава 

положения от него изпит по специалността за докторантски 

минимум.  

 

Решение: НС на ИА с НАО приема тримесечния отчет за 

първото тримесечие на 2017г. и конспекта по специалността за 

докторантски минимум на редовния докторант Янко Маринов 

Николов и тримесечния отчет за първото тримесечие на 2017г. 

на редовния докторант Цветан Ангелов Цветков.  
 

По т. 11 от дневния ред  



Решение: НС на ИА с НАО променя ръководителя на проект 

“Изследване на визуално-двойни и кратни звезди” по ЕБР от 

физик Светлана Боева на гл. ас. д-р Георги Латев.  

 

Решение: НС на ИА с НАО променя ръководителя на проект 

“Изследване на ICFR радиоизточници и обекти с бърза 

променливост” по ЕБР от физик Светлана Боева на проф. д-р 

Румен Бачев.  
 

 

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС: 

   /проф. д-р Ренада Константинова-Антова / 

 

СЕКРЕТАР НА НС: 

   /доц. дфн Николай Томов/ 


