
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 № 25 

от заседанието, състояло се на 10.12.2018 г. 
 

Присъстват: проф. дфн Д. Кирилова (конферентно), 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. 

Бачев, 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, гл. ас. д-р Мая Белчева (без 

право на глас) 

 

Отсъстват: няма отсъстващи 

 

Списъчен състав: 18 души с право на глас 

Присъстват: 18 души с право на глас 

 

Беше предложена допълнителна точка към предварителния дневен 

ред, която бе приета единодушно, и заседанието протече при 

следния  

 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д 

 
1. Приемане на протокол №24/05.11.2018г. 

2. Избор на доцент, преминаващ от катедра “Астрономия” на 

СУ в ИА с НАО – докладва доц. К. Стоянов 

3. Приемане правила за работа на научното жури – докладва 

проф. И. Илиев 

4. Откриване на процедура по защита на дисертационен труд 

на редовния докторант Роса Виктория Димитрова за 

придобиване на ОНС “доктор” – докладва доц. Б. Михов 

5. Отчисляване на редовния докторант Цв. Цветков – 

докладва проф. Т. Бонев 

6. Отчисляване на редовния докторант Янко Николов - 

докладва проф. И. Илиев 

7. Отчисляване на редовния докторант Мирела Напетова - 

докладва проф. И. Илиев 

8. Молба за неплатен отпуск от една година 



9. Докторантски въпроси 

10.  Проекти (годишни отчети) 

11.  Разни 

 

 

По т.2 от дневния ред  
 

Решение: На основание на представените документи НС на ИА с 

НАО изразява съгласие за преминаване на д-р Антоанета 

Емилова Антонова, доцент в катедра “Астрономия” на СУ “Св. 

Кл. Охридски”, на същата длъжност в ИА с НАО.  

 

 

По т. 3 от дневния ред  

 

Решение: НС на ИА с НАО приема проекта за “Правила за 

работа на научното жури на ИА с НАО”, изготвен в 

съответствие със ЗРАСРБ, изменен и допълнен от 3.04.2018г.  

 

 

По т.4 от дневния ред  
 

Решение: На основание решението на семинара на отдел 

“Галактики и космология” НС на ИА с НАО разкрива процедура 

по защита на дисертационен труд на тема “Физическа 

характеристика и оптическа променливост на активни 

галактични ядра като средство за изучаване на природата на 

централния източник” на редовния докторант Роса Виктория 

Димитрова за придобиване на ОНС “доктор”. 
 

 

По т.5 от дневния ред  
 

Решение: НС на ИА с НАО отчислява редовния докторант 

Цветан Ангелов Цветков с допускане до предварителна защита в 

съответствие с чл. 4, ал. 7, т. (а) от Правилника за условията и 

реда за придобиване на научни степени и за заемане на 

академични длъжности в БАН. 
 

 

По т.6 от дневния ред  
 

Решение: НС на ИА с НАО отчислява редовния докторант Янко 

Маринов Николов с допускане до предварителна защита в 

съответствие с чл. 4, ал. 7, т. (а) от Правилника за условията и 

реда за придобиване на научни степени и за заемане на 

академични длъжности в БАН. 



 

По т. 7 от дневния ред  
 

Решение: НС на ИА с НАО отчислява редовния докторант 

Мирела Орлинова Напетова с право на защита в съответствие с 

чл. 4, ал. 7, т. (в) от Правилника за условията и реда за 

придобиване на научни степени и за заемане на академични 

длъжности в БАН. 

 

 

По т. 9 от дневния ред  
 

Решение: НС на ИА с НАО приема доклада на комисията, 

назначена със заповед 520/6.11.2018г. на Директора на ИА с НАО, 

за провеждане на конкурсен изпит за докторанти за учебната 

2018/2019г. 

 

Решение: НС на ИА с НАО зачислява Васил Симеонов Желев в 

задочна форма на докторантура, считано от 1.01.2019г., по 

специалността “Астрономия и небесна механика” с работна 

тема “Анализ на кадрите, получавани с камери за наблюдение на 

цялото небе” и научен ръководител проф. Т. Бонев. 
 

 

По т. 10 от дневния ред  

 

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

проекти. 

 

 След изчерпване на дневния ред Председателят закри 

заседанието.  

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС: 

   /проф. дфн Илиан Илиев/ 

СЕКРЕТАР НА НС: 

   /проф. дфн Николай Томов/ 

 


