
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 № 21 

от заседанието, състояло се на 16.04.2018 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 

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

Стригачев 

 

Списъчен състав: 18 души с право на глас 

Присъстват: 15 души с право на глас 

 

Бе предложена нова точка в дневния ред, отнасяща се до добавките 

за научни степени, а точка “Проекти” отпадна, тъй като не постъпи 

материал за разглеждане. При това положение заседанието протече 

при следния  

 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д 

 
1. Приемане на протокол №20/26.02.2018г. 

2. Избор по конкурс за заемане на академичната длъжност 

“професор”, обявен в ДВ 91/14.11.2017г. – докладва проф. И. 

Илиев 

3. Предложение на комисията за разпределение на 

наблюдателното време за полугодие 2018Б – докладва доц. 

Б. Михов 

4. Вземане на решение от кога да започне изплащането на 

новите добавки за научни степени - докладва проф. Е. 

Семков 

5. Информация за финансирането по пътната карта - 

докладва проф. Е. Семков 

6. Информация за промените в ЗРАСРБ - докладва проф. И. 

Илиев 

7. Докторантски въпроси (тримесечни отчети)  

8. Разни 



 

По т.2 от дневния ред  
 

Решение: НС на ИА с НАО избира доц. дфн Даниела Петрова 

Кирилова на академичната длъжност “професор” за нуждите 

на отдел “Галактики и космология”. 
 

 

По т.3 от дневния ред  
 

Решение: НС на ИА с НАО трансформира четирите нощи, 

предоставени на доц. Е. Овчаров от КА в разпределението на RC 

фокуса на 2м телескоп за второто полугодие на 2018г. в 

директорски нощи. 

 

Решение: НС на ИА с НАО приема разпределението на 

наблюдателното време за второто полугодие на 2018г.  

 

 

По т.4 от дневния ред  
 

Решение: Добавките за научни степени в ИА с НАО в размер 200 

лв за ОНС “доктор” и 300 лв за НС “доктор на науките” в 

съответствие с решението на ОС на БАН с протокол 

27/29.01.2018г, т. 13,14, влизат в сила от 1.01.2018г. 
 

 

По т. 9 от дневния ред  
 

Решение: НС на ИА с НАО приема тримесечните отчети за 

първото тримесечие на 2018г. на редовните докторанти Цветан 

Ангелов Цветков и Янко Маринов Николов. 
 

 След изчерпване на дневния ред Председателят закри 

заседанието.  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС: 

   /проф. дфн Илиан Илиев/ 

СЕКРЕТАР НА НС: 

   /проф. дфн Николай Томов/ 

 


