
 

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 № 16 

от заседанието, състояло се на 18.09.2017 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. 

Бачев, 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 А. 

Стригачев, доц. д-р Б. Михов, доц. д-р К. Стоянов, доц. д-р Л. 

Славчева-Михова, доц. д-р П. Духлев  

 

Отсъстват:, проф. д-р Св. Жеков, доц. д-р Ив. Статева, гл. ас. д-р М. 

Белчева (без право на глас) 

 

Списъчен състав: 18 души с право на глас 

Присъстват: 16 души с право на глас 

 

Бяха предложени три допълнителни точки към предварителния 

дневен ред и бяха приети единодушно. При това положение 

заседанието протече при следния  

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д 

 
1. Приемане на протокол № 15/03.07.2017г.  

2. Избор на научно жури по конкурс за заемане на 

академичната длъжност „професор”, обявен в ДВ брой 61 

от 28.07.2017г.  

3. Избор на научно жури по конкурс за заемане на 

академичната длъжност „доцент”, обявен в ДВ брой 61 от 

28.07.2017г.  

4. Избор на научно жури по конкурс за заемане на 

академичната длъжност „гл. асистент”, обявен в ДВ брой 

61 от 28.07.2017г.  

5. Добавки за ОНС „доктор” и НС „доктор на науките” 

съгласно заповед I-96/28.07.2017г. на Председателя на БАН  

6. Изграждане на система за управление на риска  

7. Информация относно проекта RACIO – докладва проф. Е. 

Семков  



8. Доклад относно ешеле спектрографа -- докладва доц. Х. 

Марков  

9.  Докторантски въпроси (конспекти, тримесечни отчети) 

10.  Проекти  

11. Разни  

 

По т.2 от дневния ред  
 

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

професор на тема “Симбиотични звезди“, обявен в ДВ брой 61 от 

28.07.2017г. в състав:  

 

Вътрешни членове:  

 проф. дфн Илиан Илиев  

 проф. дфн Невена Маркова  

 проф. д-р Ренада Константинова-Антова  

 доц. д-р Иванка Статева  

 доц. д-р Кирил Стоянов – резервен член  

Външни членове:  

 проф. дфн Цв. Георгиев  

 проф. дфн Диана Кюрчиева  

 доц. д-р Петко Недялков  

 проф. д-р Драгомир Марчев – резервен член  

 

По т.3 от дневния ред  
 

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

доцент на тема “Магнитни полета и активност при звезди 

гиганти “, обявен в ДВ брой 61 от 28.07.2017г. в състав:  

 

Вътрешни членове:  

 проф. дфн Илиан Илиев  

 проф. д-р Ренада Константинова-Антова  

 доц. д-р Петър Духлев  

 доц. д-р Иванка Статева  

 проф. дфн Радослав Заманов – резервен член  

Външни членове:  

 проф. дфн Диана Кюрчиева  

 проф. д-р Драгомир Марчев  

 доц. д-р Антоанета Антонова  

 доц. д-р Петко Недялков – резервен член  

 

По т.4 от дневния ред  

 

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

асистент на тема “Еволюция на тесни двойни системи“, обявен 

в ДВ брой 61 от 28.07.2017г. в състав:  



 

Вътрешни членове:  

 проф. дфн Илиан Илиев  

 проф. дфн Радослав Заманов  

 проф. д-р Евгени Семков  

 доц. д-р Кирил Стоянов – резервен член  

Външни членове:  

 доц. д-р Антоанета Антонова  

 доц. д-р Евгени Овчаров  

 доц. д-р Валери Голев – резервен член  

 

По т.5 от дневния ред  

 

Решение: НС на ИА с НАО потвърждава решението си, 

отразено в протокол №34 от 05.10.2015 г. относно правилата за 

определяне и размера на добавките. 

 

По т. 9 от дневния ред 

 

Решение: НС на ИА с НАО приема конспекта за докторантски 

минимум на редовния докторант Роса Виктория Муньос 

Димитрова, индивидуалния план за първата година на редовния 

докторант Асен Славчев Мутафов и отчетите съответно за 

третото и второто тримесечия на 2017г. на редовните 

докторанти Цветан Ангелов Цветков и Янко Маринов Николов.  

 

По т. 10 от дневния ред 

 

Решение: НС на ИА с НАО одобрява предложените проекти 

както следва: 

1. Предложение на тема “Спектрално и фотометрично 

изследване на променливи звезди” по линията на ЕБР между 

БАН и Университета „Николай Коперник”, Торун, Плоша, с 

ръководител от българска страна доц. д-р Кирил Стоянов.  

2. Предложение на тема «Наблюдателно валидиране и базирано 

на данни числено моделиране на еруптивни протуберанси и 

слънчеви високоенергетични частици» по линията на ЕБР 

между БАН и Фламандски фонд за научни изследвания, Белгия, с 

ръководител от българска страна гл. ас. д-р Камен Козарев.  
 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС: 

   /проф. дфн Илиан Илиев / 

 

СЕКРЕТАР НА НС: 

   /доц. дфн Николай Томов/ 


