
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 № 18 

от заседанието, състояло се на 18.12.2017 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 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, гл. 

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

 

Отсъстват: доц. дфн Д. Кирилова 

 

Списъчен състав: 18 души с право на глас 

Присъстват: 17 души с право на глас 

 

По предложение на Председателя към предварителния дневен ред бе 

добавена допълнителна точка, отнасяща се до ползване на неплатен 

отпуск, и заседанието протече при следния  

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д 

 
1. Приемане на протокол №17/06.11.2017г. от заседание на 

Съвета 

2. Избор по конкурс за заемане на академичната длъжност 

“професор”, обявен в ДВ 61/28.07.2017г. – докладва проф. Р. 

Константинова-Антова  

3. Избор по конкурс за заемане на академичната длъжност 

“доцент”, обявен в ДВ 61/28.07.2017г. – докладва доц. Ив. 

Статева 

4. Избор на научно жури по конкурс за заемане на 

академичната длъжност “професор”, обявен в ДВ  91/  

14.11.2017г. – докладва проф. Е. Семков  

5. Решение относно проведената анонимна анкета – докладва 

проф. И. Илиев 

6. Молба за неплатен отпуск от една година  

7. Отчисляване на редовен докторант  

8. Продължаване срока на редовна докторантура  

9. Докторантски въпроси (конспекти, отчети)  



10.  Проекти (годишни отчети) 

11. Разни  

 

По т.2 от дневния ред  

 

Решение: НС на ИА с НАО избира доц. дфн Николай Александров 

Томов на академичната длъжност “професор” за нуждите на 

отдел “Звезди и звездни системи”.  

 

По т.3 от дневния ред  

 

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

Цветкова на академичната длъжност “доцент” за нуждите на 

отдел “Звезди и звездни системи”.  

 

По т.4 от дневния ред  

 

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

професор на тема “Неравновесни процеси в ранната вселена“, 

обявен в ДВ брой 91 от 14.11.2017г.,  в състав:  

 

Вътрешни членове:  

 проф. дфн И.  Илиев  

 проф. дфн Р. Заманов  

 проф. д-р Р. Бачев  

 проф. д-р Е. Семков – резервен член  

Външни членове:  

 проф. дфн Е. Христова, ИЯИЯЕ  

 проф. дфн Д. Кюрчиева, ШУ  

 доц. д-р П. Недялков, СУ  

 доц. д-р Д. Младенов, СУ  

 проф. дфн С. Пачева, ИЯИЯЕ – резервен член   

 

По т.5 от дневния ред  

 

Решение: като отчита спешната необходимост от по-активен 

диалог НС на ИА с НАО, БАН възлага на Научния секретар на 

Института в кратки срокове да проведе разговор с младите 

колеги с цел внимателно изясняване на съществуващите пред 

тях проблеми, както и начините за тяхното преодоляване.  

 

По т. 7 от дневния ред 

 

Решение: НС на ИА с НАО отчислява редовния докторант Роса 

Виктория Муньос Димитрова при условията на чл.4, ал.7, т.В 

от Правилника за условията и реда за придобиване на научни 



степени и заемане на академични длъжности в БАН, а именно с 

право на защита до 2 (две) години, считано от 1.01.2018г.   

 

По т. 8 от дневния ред 

 

Решение: НС на ИА с НАО удължава срока на подготовка на 

редовния докторант Мирела Орлинова Напетова при условията 

на чл.4, ал.7, т.Б от Правилника за условията и реда за 

придобиване на научни степени и заемане на академични 

длъжности в БАН, с една година без право на стипендия, 

считано от 1.01.2018г. 

 

По т. 9 от дневния ред 

 

Решение: НС на ИА с НАО приема конспекта по специалността 

за докторантски минимум,  тримесечния отчет за четвъртото 

тримесечие на 2017г. и годишния отчет за 2017г. на редовния 

докторант Цветан Ангелов Цветков, както и годишния отчет 

за 2017г. на редовния докторант Роса Виктория Муньос 

Димитрова и тримесечния отчет за четвъртото тримесечие на 

2017г. на редовния докторант Янко Маринов Николов.  

 

По т. 10 от дневния ред 

 

Решение: НС на ИА с НАО приема изложените в т.10 отчети по 

проекти 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС: 

   /проф. дфн Илиан Илиев / 

 

СЕКРЕТАР НА НС: 

   /доц. дфн Николай Томов/ 


