
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 № 13 

от заседанието, състояло се на 24.04.2017 г. 

 

 
Присъстват:  проф. дфн И. Илиев (конферентно), проф. дфн Л. 

Аврамов, проф. дфн Р. Заманов, проф. д-р Е. Семков, проф. д-р Р. 

Константинова-Антова, проф. д-р Т. Бонев, доц. дфн Д. Кирилова, 

доц. дфн Н. Томов, доц. д-р А. Антов, 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, проф. д-р Р. Бачев, проф. д-р Св. 

Жеков, доц. д-р А. Стригачев, доц. д-р Б. Михов 

 

Списъчен състав: 18 души с право на глас 

Присъстват: 13 души с право на глас 

 

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

Антова поради отсъствие на председателя.  

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д 

 
1. Национална стратегия за развитие на научните 

изследвания в Р България 2017 – 2030г. – докладва проф.  Е. 

Семков 

2. Програма за подпомагане на младите учени и докторанти, 

сесия 2017г.  

а) кратко представяне на проектите  

б) избор на представител на ИА с НАО в Експертната 

комисия на направлението (съгласно писмо от БАН, вх. н. 

270/12.04.2017г.)  

в) предложения за потенциални рецензенти по конкурса 

(съгласно същото писмо)  

3. Номинации за участие в конкурса за награда за най-добри 

млади учени “Проф. Марин Дринов” и за най-добри най-

млади учени “Акад. Иван Евстратиев Гешов”.  

4. Разни 

 



 

По т.1 от дневния ред  
 

Решение: НС на ИА с НАО подкрепя Националната стратегия 

за развитие на научните изследвания в Р България 2017 – 2030 г.  
 

По т.2 от дневния ред  
 

Решение: НС на ИА с НАО номинира за участие в конкурса по 

програмата на БАН за подпомагане на млади учени и 

докторанти, 2017г. следните проектни предложения: 

1. “Мрежа от атмосферни модели и спектри за В 

свръхгиганти в галактиката Голям Магеланов Облак” с 

ръководител гл. ас. д-р Благовест Петров и научен 

консултант проф. дфн Невена Маркова 

2.  “Изследване на бързата променливост при избрани 

симбиотични звезди” с ръководител гл. ас. д-р Георги 

Латев и научен консултант доц. дфн Николай Томов 

3. “Тесни двойни звездни системи:динамика и еволюция” с 

ръководител ас. д-р Александър Куртенков и научен 

консултант доц. д-р Кирил Стоянов 

4. “Изследване на условията за ускорение на 

високоенергетични заредени частици от коронални 

изхвърляния на маса в слънчевата корона чрез реалистично 

числено моделиране” с ръководител ас. д-р Камен Козарев и 

научен консултант доц. д-р Петър Духлев 

5. “Населения на звездни купове от Големия Магеланов 

Облак” с ръководител ас. Григор Николов и научен 

консултант проф. дфн Илиан Илиев” 

6. “Характеризиране на праховата компонента и 

прекурсорите на активност при избрани комети чрез 

многокомпонентен метод – фотометрия, поляриметрия и 

спектроскопия” с ръководител ас. Пламен Николов и 

научен консултант проф. д-р Таню Бонев 

7. “Изследване на пулсиращи звезди в двойни системи” с 

ръководител Мирела Напетова, редовен докторант, и 

научен консултант доц. д-р Иванка Статева 

8. “Изследване и мониторинг на променливостта при 

активни галактични ядра” с ръководител Роса Виктория 

Муньос Димитрова, редовен докторант, и научен 

консултант проф. д-р Румен Бачев 

9. “Изследване на активни процеси в слънчевата атмосфера” 

с ръководител Цветан Цветков, редовен докторант, и 

научен консултант гл.ас. д-р Никола Петров 

10. “Спектрополяриметрични изследвания на Ве-рентгенови 

двойни звезди” с ръководител Янко Николов, редовен 



докторант, и научен консултант проф. дфн Радослав 

Заманов 

 

Решение: НС на ИА с НАО избира доц. д-р Люба Славчева-Михова 

за член на експертната комисия на направление “Астрономия, 

космически изследвания и технологии”. 
 

 

Решение: НС на ИА с НАО предлага за рецензенти по конкурса на 

програмата на БАН за подпомагане на младите учени и 

докторанти, сесия 2017г. следните учени:  

 

Проф. дфн Диана Кюркчиева – ШУ “Еп. К. Преславски” 

Проф. д-р Евгени Семков – ИА с НАО 

Проф. д-р Ренада Константинова-Антова – ИА с НАО 

Доц. дфн Даниела Кирилова – ИА с НАО 

Доц. д-р Антоанета Антонова – СУ “Св. Кл. Охридски” 

Доц. д-р Любомир Илиев – ИА с НАО 

Доц. д-р Мима Томова – ИА с НАО 

Доц. д-р Хараламби Марков – ИА с НАО 

 

По т.3 от дневния ред  
 

Решение: НС на ИА с НАО номинира гл. ас. д-р Светла 

Валентинова Цветкова за участие в конкурса за награда за млади 

учени “Проф. Марин Дринов”  
 

Решение: НС на ИА с НАО номинира ас. д-р Александър 

Атанасов Куртенков за участие в конкурса за награда за млади 

учени “Проф. Марин Дринов”  
 

Решение: НС на ИА с НАО номинира Мирела Орлинова 

Напетова, редовен докторант в ИА с НАО, за участие в конкурса 

за награда за най-млади учени “Акад. Иван Евстратиев Гешов”.  
 

 

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС: 

   /проф. д-р Ренада Константинова-Антова / 

 

СЕКРЕТАР НА НС: 

   /доц. дфн Николай Томов/ 


