
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 № 24 

от заседанието, състояло се на 05.11.2018 г. 

 
Присъстват: проф. дфн Д. Кирилова, проф. дфн И. Илиев, проф. 

дфн Л. Аврамов, проф. дфн Н. Маркова, 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. д-р А. Антов, 

доц. д-р А. Стригачев, 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 

 

Отсъстват: проф. д-р Р. Бачев, гл. ас. д-р Мая Белчева (без право на 

глас) 

 

Списъчен състав: 18 души с право на глас 

Присъстват: 17 души с право на глас 

 

От предварителния дневен ред отпадна само точка “Проекти” 

поради не постъпване на материал за разглеждане и заседанието 

протече при следния  

 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д 

 
1. Приемане на протокол №23/01.10.2018г. 

2. Обсъждане на проблемите на сътрудничеството между ИА 

с НАО и КА на ФФ на СУ 

3. Предложение на комисията за разпределение на 

наблюдателното време за полугодие 2019А – докладва доц. 

Б. Михов 

4. Правила за прехвърляне на хабилитирани лица от друга 

организация или висше училище – докладва доц. К. 

Стоянов 

5. Предложение за хонорари по линия на Пътната карта 

(проект РАЦИО) - докладва проф. Е. Семков 

6. Сътрудничество с университета в Хамбург - докладва 

проф. Е. Семков 

7. Продължаване на трудовото правоотношение на проф. И. 

Илиев 

8. Продължаване на трудовото правоотношение на доц. Х. 

Марков 



9. Докторантски въпроси (индивидуални планове, 

конспекти) 

10.  Разни 

 

 

По т.2 от дневния ред  
 

Решение: НС на ИА с НАО приема проекта за писмо-отговор на 

писмата на проф. А. Драйшу и доц. Е. Овчаров. Това писмо да се 

изпрати до катедра “Астрономия” заедно с писмата на проф. А. 

Драйшу, доц. Е. Овчаров и проф. Т. Бонев, като четирите 

документа са с общо придружително писмо.  

 

 

По т. 3 от дневния ред  

 

Решение: НС на ИА с НАО приема разпределението на 

наблюдателното време за първото полугодие на 2019г.  

 

Решение: НС на ИА с НАО приема предложението на 

Комисията за разпределение на наблюдателното време, 

изразяващо се в следното: с цел по- ефективно използване на 

телескопите Комисията може да не удовлетвори техническите 

и организационни изисквания на заявката и да не предостави 

време в заявените календарни месеци. 
 

Решение: НС на ИА с НАО приема инструкцията за попълване 

на заявка за наблюдателно време на телескопите на ИА с НАО 

(разширен вариант). 
 

 

По т.4 от дневния ред  
 

Решение: НС на ИА с НАО приема правилата за прехвърляне на 

хабилитирани лица от друга организация или висше училище в 

ИА с НАО. 
 

 

По т.5 от дневния ред  
 

Решение: НС на ИА с НАО приема предложението на Директора 

за изплащане на хонорар на научния и инженерен персонал на ИА 

с НАО в размер на една месечна основна заплата, като за 

няколко души се осигурява малко по- голяма сума като награда за 

по- изявено участие. 
 

По т.6 от дневния ред  



 

Решение: НС на ИА с НАО приема проекта за споразумение 

между ИА с НАО и Университета в Хамбург (Memorandum of 

understanding regarding the eRosita – TIGRE – ESPERO 

collaboration 2019-2022). 
 

 

По т. 7 от дневния ред  
 

Решение: НС на ИА с НАО продължава трудовото 

правоотношение на проф. дфн Илиан Илиев с една година.  

 

 

По т. 8 от дневния ред  
 

Решение: НС на ИА с НАО продължава трудовото 

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

 

По т. 9 от дневния ред  
 

Решение: НС на ИА с НАО приема индивидуалния план за 

обучение през втората година (2018/2019) на редовния 

докторант Асен Славчев Мутафов и протокола от изпит за 

докторантски минимум на редовния докторант Цветан Ангелов 

Цветков. 
 

 След изчерпване на дневния ред Председателят закри 

заседанието.  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС: 

   /проф. дфн Илиан Илиев/ 

СЕКРЕТАР НА НС: 

   /проф. дфн Николай Томов/ 
 


