
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 № 29 

от заседанието, състояло се на 08.04.2019 г. 
 

Присъстват: проф. дфн Д. Кирилова, 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. 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: проф. дфн Н. Маркова 

 

Списъчен състав: 18 души с право на глас 

Присъстват: 17 души с право на глас 

 

Заседанието протече при следния 

 

 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д 

 
1. Приемане на протокол 28/11.03.2019г. 

2. Обсъждане и приемане на доклад-самооценка за 

акредитация на докторантска програма „Астрофизика и 

звездна астрономия” – докладва доц. Б. Михов 

3. Обсъждане и приемане на доклад-самооценка за 

акредитация на докторантска програма „Астрономия и 

небесна механика” – докладва проф. Т. Бонев 

4. Избор на научно жури за провеждане на защита на 

дисертационен труд за ОНС „доктор” на редовния докторант 

Янко Николов 

5. Продължаване на трудовото правоотношение на доц. д-р Б. 

Комитов 

6. Приемане на нови членове в редколегията на БАЖ – 

докладва проф. Д. Кирилова 

7. Информация за бюджета на ИА с НАО за 2019г. - докладва 

проф. Е. Семков 

8. Промяна в началото на наблюдателните семестри – 



докладва доц. Б. Михов 

9. Докторантски въпроси (отчети) 

10. Разни 

 

 

По т. 2 от дневния ред  

 

Решение: НС на ИА с НАО обсъди и прие “Доклада-самооценка 

на ИА с НАО за програмна акредитация на образователната и 

научна степен “доктор” по докторантска програма 

“Астрофизика и звездна астрономия”, професионално 

направление 4.1. “Физически науки”, област на висше 

образование 4. “Природни науки, математика и информатика”, 

акредитационен период 2014-2019г.”, както и доклада за 

изпълнение на препоръките от предишната акредитация на 

докторантска програма “Астрофизика и звездна астрономия”. 

 

 

По т. 3 от дневния ред  

 

Решение: НС на ИА с НАО обсъди и прие “Доклада-самооценка 

на ИА с НАО за програмна акредитация на образователната и 

научна степен “доктор” по докторантска програма 

“Астрономия и небесна механика”, професионално направление 

4.1. “Физически науки”, област на висше образование 4. 

“Природни науки, математика и информатика”, 

акредитационен период 2014-2019г.”, както и доклада за 

изпълнение на препоръките от предишната акредитация на 

докторантска програма “Астрономия и небесна механика”. 

 

По т.4 от дневния ред  
 

Решение: НС на ИА с НАО насочва дисертационния труд на 

редовния докторант Янко Николов към защита и избира научно 

жури в състав:  

 

Вътрешни членове:  

 проф. дфн Радослав Заманов  

 проф. д-р Таню Бонев  

 доц. д-р Люба Славчева-Михова – резервен член  

Външни членове:  

 проф. дфн Цветан Георгиев - НБУ 

 проф. д-р Драгомир Марчев - ШУ 

 доц. д-р Магдалена Христова - ТУ 

 доц. д-р Симеон Асеновски – ИКИТ, БАН, резервен член  

 

По т.5 от дневния ред  



Решение 1: НС на ИА с НАО препоръчва на Директора да 

продължи трудовото правоотношение на доц. д-р Борис 

Комитов с една година в съответствие с чл. 4, ал. 2, от 

преходните и закл. Разпоредби от Устава на БАН.  

 

Решение 2: НС на ИА с НАО изисква от доц. д-р Борис Комитов 

да попълни изчерпателно информацията за себе си в системата 

SONIX в срок до 1.06.2019г.  
 

 

По т.6 от дневния ред  
 

Решение: НС на ИА с НАО избира за членове на Редколегията на 

БАЖ доц. д-р Антоанета Антонова, доц. д-р Мима Томова и 

Люба Данкова. 

 

По т. 8 от дневния ред 

 

Решение: Началото на наблюдателните семестри в ИА с НАО 

се променя както следва: 1 март – начало на семестър А, 1 

септември – начало на семестър В. Крайните срокове за 

подаване на заявки за наблюдателно време не се променят и са: 

20 март – за семестър В от текущата година, 20 септември – за 

семестър А от следващата година.  

 

 

По т. 9 от дневния ред  
 

Решение: НС на ИА с НАО приема отчета за първото 

тримесечие на 2019г. на редовните докторанти Асен Славчев 

Мутафов и Стефан Асенов Георгиев. 
 

 

 

 След изчерпване на дневния ред Председателят закри 

заседанието.  

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС: 

   /проф. дфн Илиан Илиев/ 

СЕКРЕТАР НА НС: 

   /проф. дфн Николай Томов/ 

 


