
 

 

 

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 № 14 

от заседанието, състояло се на 05.06.2017 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 Т. Бонев, доц. дфн Д. 

Кирилова, доц. дфн Н. Томов, доц. д-р А. Антов, доц. д-р Б.Михов, 

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 Св. Жеков, доц. д-р А. 

Стригачев  

 

Списъчен състав: 18 души с право на глас 

Присъстват: 15 души с право на глас 

 

Бе предложено от проф. д-р Т. Бонев в предварителния дневен ред 

да се включи допълнителна точка и предложението бе прието 

единодушно. Точка 7 “Проекти” отпадна, тъй като не постъпиха 

документи за разглеждане. При това положение заседанието протече 

при следния  

 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д 

 
1. Приемане на протоколи №№ 12/10.04.2017г. и 

13/24.04.2017г. от предишни заседания на Съвета  

2. Избор на научно жури по конкурс за заемане на 

академичната длъжност “гл. асистент” на тема “Ускорение 

на слънчеви високоенергетични частици при коронални 

изхвърляния на маса“, обявен в ДВ брой 32 от 21.04.2017г. 

– докладва доц. П. Духлев  

3. Дискусия по т.2 от дневния ред на заседанието, обявено за 



6.06.2017г., на КНСП към VII ОС на БАН относно конкурс 

за директор на ИА с НАО – докладва проф. Т. Бонев  

4. Информация за финансовото състояние на ИА с НАО – 

докладва проф. Е. Семков  

5. Предложение на комисията за разпределение на 

наблюдателното време, полугодие 2017Б – докладва доц. Б. 

Михов  

6. Информация за възможностите за подобрение на ешеле 

спектрографа – докладва проф. Р. Константинова-Антова  

7. Докторантски въпроси: отчисляване на докторант на 

самостоятелна подготовка 

8. Разни 

 

По т.2 от дневния ред  
 

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

асистент на тема “Ускорение на слънчеви високоенергетични 

частици при коронални изхвърляния на маса“, обявен в ДВ брой 

32 от 21.04.2017г. в състав:  

 

Вътрешни членове:  

 проф. д-р Ренада Константинова-Антова  

 проф. д-р Таню Бонев  

 доц. д-р Петър Духлев  

 доц. дфн Даниела Кирилова – резервен член 

Външни членове:  

 проф. дфн Цв. Георгиев  

 доц. д-р Валери Голев  

 доц. д-р Антоанета Антонова – резервен член 

 

По т.3 от дневния ред  
 

В резултат на дискусията членовете на Съвета се обединиха около 

становището за насочване към процедура по обявяване на конкурс и 

провеждане на избор за директор.  

 

По т. 7 от дневния ред  
 

Решение: НС на ИА с НАО приема индивидуалните отчети на 

докторанта на самостоятелна подготовка ас. Григор Бойков 

Николов за четвъртото тримесечие на 2016г. и за първото и 

второто тримесечия на 2017г.  
 

Решение: НС на ИА с НАО отчислява ас. Григор Бойков Николов 

от докторантура на самостоятелна подготовка при условията 

на чл.4, ал.7, точка В от Правилника за условията и реда за 



придобиване на научни степени и за заемане на академични 

длъжности в БАН.  
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС: 

   /проф. дфн Илиан Илиев / 

 

СЕКРЕТАР НА НС: 

   /доц. дфн Николай Томов/ 


