Българска Академия на Науките
Институт по астрономия с Национална астрономическа
обсерватория
НАУЧЕН СЪВЕТ
РЕШЕНИЯ по протокол № 26
от заседанието, състояло се на 21.01.2019 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. 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
Заседанието протече при следния

ДНЕВЕН РЕД
1. Приемане на годишния научен и финансов отчет на ИА с
НАО за 2018г. – съвместно с ОС на учените
2. Приемане на протокол №25/10.12.2018г.
3. Национална програма “Млади учени и постдокторанти” изслушване на участниците
4. Приемане на правила за разпределение на субсидията за
допълнителни стипендии на докторантите в редовна форма
на обучение в БАН и избор на комисия за атестация на
докторантите – докладва проф. Е. Семков
5. Обсъждане на възможността за използване на
спектрографа DFOSC - докладва проф. Е. Семков
6. Обсъждане и приемане на ценоразпис за използване на
наблюдателно време на телескопите на НАО срещу
заплащане – докладва проф. Т. Бонев
7. Отчет на редакционната колегия на Bulg. Astron. J. докладва проф. Д. Кирилова
8. Продължаване на трудовото правоотношение на проф. Т.

Бонев
9. Докторантски въпроси (отчети)
10. Проекти (годишни отчети)
11. Разни
По т. 1 от дневния ред
Решение1: НС на ИА с НАО приема годишния научен и финансов
отчет на ИА с НАО за 2018г.
Решение2: НС на ИА с НАО приема за най-добро научно
постижение на ИА с НАО за 2018г. описаното в публикацията
на проф. Н. Маркова и съавтори “An excess of massive stars in the
local 30 Doradus starburst” с автори Schneider et al, 2018, Sci 359,
69.
Решение3: НС на ИА с НАО приема за най-добро научноприложно постижение на ИА с НАО за 2018г. описаното в
публикацията „Интегриран софтуер за управление на
астрономически инструменти“ с автор Р. Богдановски.
По т. 3 от дневния ред
Решение 1: НС на ИА с НАО одобрява кандидатурата на гл. ас. др Александър Куртенков за участие в Националната програма
“Млади учени и постдокторанти”, модул “Постдокторанти”,
по научна тематика “Физични параметри и активност на
хладни звездни обекти в Слънчевата околност” с научен
ръководител доц. д-р Антоанета Антонова и основно месечно
възнаграждение 2000 лв.
Решение 2: НС на ИА с НАО одобрява кандидатурата на ас.
Цветан Цветков за участие в Националната програма “Млади
учени и постдокторанти”, модул “Млади учени”, по научна
тематика “Изследване на активни процеси на Слънцето” с
научен ръководител гл. ас. д-р Никола Петров и допълнително
месечно възнаграждение 350 лв.
Решение 3: НС на ИА с НАО одобрява кандидатурата на ас. Янко
Николов за участие в Националната програма “Млади учени и
постдокторанти”, модул “Млади учени”, по научна тематика
“Поляриметрични изследвания на симбиотични, катаклизмични
и рентгенови двойни звезди” с научен ръководител проф. дфн
Радослав Заманов и допълнително месечно възнаграждение 350
лв.

По т.4 от дневния ред
Решение 1: НС на ИА с НАО избира комисия за атестиране на
редовните докторанти за разпределение на субсидията за
допълнителни стипендии в състав: проф. дфн Н. Томов, проф. др Св. Жеков, доц. д-р Б. Михов, доц. д-р К. Стоянов, гл. ас. д-р К.
Колева и докторант Ас. Мутафов.
Решение 2: НС на ИА с НАО приема основен критерий за
атестирането на докторантите да бъде степента на
изпълнение на индивидуалната им годишна програма за обучение.
По т.5 от дневния ред
Решение: НС констатира, че ИА с НАО се нуждае от
нискодисперсионен спектрограф, но DFOSC в предлаганото
състояние не удовлетворява тази нужда. Колегите,
заинтересовани от подобен спектрограф да проведат
технически семинар за обсъждане в срок до 20.02.2019г.
По т.6 от дневния ред
Решение: НС на ИА с НАО утвърждава предложените в доклада
на проф. Т. Бонев цени за използване на наблюдателно време на
телескопите на НАО във връзка с провеждане на международна
наблюдателна школа по астрономия плюс конференция на тема
“Hot topics in astrophysics” в НАО “Рожен” и София през
септември 2019 по програмата Opticon schools – Horizon 2020.
По т. 7 от дневния ред
Решение: НС на ИА с НАО приема годишния отчетен доклад на
Редколегията на БАЖ.
По т. 8 от дневния ред
Решение: НС на ИА с НАО продължава трудовото
правоотношение на проф. д-р Таню Бонев с една година.
По т. 9 от дневния ред
Решение: НС на ИА с НАО приема годишния отчет за 2018г. на
редовните докторанти Асен Славчев Мутафов, Цветан Ангелов
Цветков и Янко Маринов Николов, а също и отчета за второто

тримесечие на 2018г. на Стефан Асенов Георгиев и отчета за
четвъртото тримесечие на 2018г. на Цветан Ангелов Цветков.
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/

