
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 № 20 

от заседанието, състояло се на 26.02.2018 г. 

 
Присъстват:  проф. дфн И. Илиев, проф. дфн Л. Аврамов, проф. 

дфн Н. Томов, проф. дфн Р. Заманов, проф. д-р Е. Семков, проф. д-р 

Р. Константинова-Антова, проф. д-р Св. Жеков, проф. д-р Т. Бонев, 

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

К. Стоянов, доц. д-р Л. Славчева-Михова, доц. д-р П. Духлев 

 

Отсъстват: проф. дфн Н. Маркова, проф. д-р Р. Бачев, доц. д-р А. 

Стригачев, доц. д-р И. Статева, гл. ас. д-р М. Белчева (без право на 

глас) 

 

Списъчен състав: 18 души с право на глас 

Присъстват: 14 души с право на глас 

 

Точка 4 (“Избор на Национален комитет по астрономия”) отпадна от 

предварителния дневен ред и при това положение заседанието 

протече при следния  

 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д 

 
1. Приемане на протокол №19/22.01.2018г. 

2. Стратегия на ИА с НАО за публична комуникация – 

докладва доц. д-р К. Стоянов 

3. Избор на Атестационна комисия - докладва проф. Е. Семков 

4. Информация за работата на ОС на БАН - докладва проф. Т. 

Бонев 

5. Увеличение на добавките за ОНС “доктор” и НС “доктор 

на науките” в съответствие с решението на ОС на БАН - 

докладва проф. Е. Семков 

6. Номинации за годишните награди Питагор - докладва 

проф. Е. Семков 

7. Информация за инсталирането на платформата G Suite - 

докладва проф. Е. Семков 

8. Докторантски въпроси 

9. Проекти 

10. Разни 



 

По т.2 от дневния ред  
 

Решение: НС на ИА с НАО приема стратегията за публична 

комуникация.  
 

 

По т.3 от дневния ред  
 

Решение: НС на ИА с НАО избира Атестационна комисия в 

състав:  

 проф. д-р Светозар. Жеков 

 проф. дфн Николай Томов 

 доц. д-р Бойко Михов 

 доц. д-р Кирил Стоянов 

 гл. ас. д-р Костадинка Колева 
 

 

По т.5 от дневния ред  
 

Решение: Добавките за научни степени в ИА с НАО се определят 

както следва: 200лв за ОНС ‘доктор” и 300лв за НС “доктор на 

науките”. Тези стойности да влязат в сила след приемане 

бюджета на БАН за 2018г.  

 

 

По т.6 от дневния ред  
 

Решение 1: НС на ИА с НАО номинира проф. д-р Евгени Христов 

Семков за успешен ръководител на международен проект на 

тема “Кратковременна оптическа променливост на различни 

класове активни галактични ядра”, финансиран по договор ДО 

02-137/2009 с ФНИ по конкурса за двустранно българо-индийско 

сътрудничество, за участие в конкурса за годишните награди за 

наука “Питагор” на МОН за съществен принос в развитието на 

науката за периода 2015-2017г.  

 

Решение 2: НС на ИА с НАО номинира доц. д-р Сунай Ибрямов за 

“Голяма награда за млад учен” за участие в конкурса за 

годишните награди за наука “Питагор” на МОН за съществен 

принос в развитието на науката за периода 2015-2017г.  

 

 

По т.8 от дневния ред  
 



Решение 1: НС на ИА с НАО предлага доц. дфн Даниела Кирилова 

за член на новия Академичен съвет към Центъра за обучение на 

БАН.  
 

 

По т. 9 от дневния ред Председателят прочете отчети по проекти, 

както следва:  

 

Решение: НС на ИА с НАО приема изложените в т.9 отчети по 

проект ДНТС/Германия/01/10. 

 

 

 След изчерпване на дневния ред Председателят закри 

заседанието.  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС: 

   /проф. дфн Илиан Илиев/ 

СЕКРЕТАР НА НС: 

   /проф. дфн Николай Томов/ 


