
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 № 17 

от заседанието, състояло се на 06.11.2017 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 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 Б. Михов, 

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

Михова, доц. д-р П. Духлев  

 

Отсъстват: гл. ас. д-р М. Белчева (без право на глас) 

 

Списъчен състав: 18 души с право на глас 

Присъстват: 18 души с право на глас 

 

Заседанието протече при предварителния дневен ред, от който 

отпадна само точка 10 “Проекти”, тъй като не бе постъпил материал 

за разглеждане.  

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д 

 
1. Приемане на протокол №16/18.09.2017г. от заседание на 

Съвета 

2. Избор по конкурс за заемане на академичната длъжност 

“гл. асистент” (“Еволюция на тесни двойни сиситеми”), 

обявен в ДВ 61/28.07.2017г. – докладва проф. И. Илиев  

3. Обявяване на конкурс за заемане на академичната 

длъжност “професор” на тема “Неравновесни процеси в 

ранната вселена” – докладва проф. Е. Семков   

4. Разпределение на наблюдателното време за полугодие 

2018А – докладва доц. Б. Михов 

5. Доклад относно правилата за провеждане на избори по 

ЗРАСРБ – докладва проф. Св. Жеков  

6. Продължаване трудовото правоотношение на проф. И. 

Илиев 

7. Продължаване трудовото правоотношение на доц. Х. 

Марков  

8. Докторантски въпроси (тримесечни отчети) 



9. Разни  

 

По т.2 от дневния ред  
 

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

Куртенков на академичната длъжност “гл. асистент” за 

нуждите на отдел “Звезди и звездни системи”.  

 

По т.3 от дневния ред  
 

Решение: ИА с НАО да обяви в ДВ конкурс за заемане на 

академичната длъжност “професор” на тема “Неравновесни 

процеси в ранната вселена” за свои нужди.  

 

По т.4 от дневния ред  

 

Решение: НС на ИА с НАО приема разпределението на 

наблюдателното време за първото полугодие на 2018г.  

 

По т.5 от дневния ред  

 

Решение: НС на ИА с НАО приема доклада с всички аргументи и 

отлага окончателното решение на посочения казус за няколко 

месеца.  

 

По т. 6 от дневния ред 

 

Решение: НС на ИА с НАО продължава трудовото 

правоотношение на проф. дфн Илиан Илиев с една година.  

 

По т. 7 от дневния ред 

 

Решение: НС на ИА с НАО продължава трудовото 

правоотношение на доц. д-р  Хараламби Марков с една година.  

 

По т. 8 от дневния ред 

 

Решение: НС на ИА с НАО приема тримесечните отчети за 

третото тримесечие на 2017г. на редовните докторанти Роса 

Виктория Муньос Димитрова, Янко Маринов Николов и Асен 

Славчев Мутафов.  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС: 

   /проф. дфн Илиан Илиев / 

 

СЕКРЕТАР НА НС: 

   /доц. дфн Николай Томов/ 


