
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 № 33 

от заседанието, състояло се на 15.11.2019 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 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. д-р Св. Жеков 

 

Списъчен състав: 18 души с право на глас 

Присъстват: 17 души с право на глас 

 

 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д 

 
1. Приемане на протокол №32/07.10.2019г. 

2. Избор по конкурс за заемане на академичната длъжност 

„доцент” за нуждите на отдел „Слънце и Слънчева 

система” на тема “Ускоряване на високоенергитични 

заредени частици от слънчеви коронални ударни вълни и 

разпространението им в хелиосферата – числено 

моделиране базирано на дистанционни наблюдения”, 

обявен в ДВ 47/14.06.2019г.  

3. Избор по конкурс за заемане на академичната длъжност 

„доцент” за нуждите на отдел „Слънце и Слънчева 

система” на тема „Химичен състав и свойства на 

повърхностите на малки тела в Слънчевата система”, 

обявен в ДВ 47/14.06.2019г.  

4. Избор по конкурс за заемане на академичната длъжност 

„доцент” за нуждите на отдел „Слънце и Слънчева 

система” на тема „Активни процеси на Слънцето, звездна 

активност и планетни системи”, обявен в ДВ 

47/14.06.2019г.  

5. Обявяване на два конкурса за заемане на академичната 



длъжност „главен асистент” за нуждите на отдел „Звезди и 

звездни системи” – докладва проф. И. Илиев  

6. Обявяване на конкурс за заемане на академичната 

длъжност „главен асистент” за нуждите на отдел „Слънце 

и Слънчева система” - докладва проф. Е. Семков  

7. Приемане на разпределението на наблюдателното време за 

полугодие 2020А - докладва доц. Б. Михов  

8. Обучение на чуждестранен докторант - докладва доц. К. 

Козарев 

9. Докторантски въпроси (тримесечни отчети)  

10.  Проекти 

11.  Разни 

 

 

По т. 2 от дневния ред  

 

Решение: НС на ИА с НАО избира гл. ас. д-р Камен Асенов 

Козарев на академичната длъжност “доцент” за нуждите на 

отдел “Слънце и Слънчева система”.  

 

 

По т. 3 от дневния ред  

 

Решение: НС на ИА с НАО избира гл. ас. д-р Галин Бисеров 

Борисов на академичната длъжност “доцент” за нуждите на 

отдел “Слънце и Слънчева система”.  

 

 

По т. 4 от дневния ред 

 

Решение: НС на ИА с НАО избира гл. ас. д-р Никола Иванов 

Петров на академичната длъжност “доцент” за нуждите на 

отдел “Слънце и Слънчева система”.  

 

 

По т. 5 от дневния ред 

 

Решение 1: ИА с НАО да обяви в ДВ конкурс за академичната 

длъжност “гл. асистент” на тема “Звездни купове” за свои 

нужди.  

 

Решение 2: ИА с НАО да обяви в ДВ конкурс за академичната 

длъжност “гл. асистент” на тема “Рентгенови двойни звезди” 

за свои нужди.  

 

 

 



По т. 6 от дневния ред 

 

Решение: ИА с НАО да обяви в ДВ конкурс за академичната 

длъжност “гл. асистент” на тема “Активни процеси в 

слънчевата атмосфера” за свои нужди.  

 

 

По т. 7 от дневния ред 

 

Решение 1: НС на ИА с НАО отлага приемането на 

разпределението на наблюдателното време на Шмид телескопа 

в НАО за първото полугодие на 2020г. поради възникналата 

дискусия за нощите на чужди заявители до следващото 

заседание.  

 

Решение 2: НС на ИА с НАО приема разпределението на 

наблюдателното време за всички останали телескопи за 

първото полугодие на 2020г.  

 

 

По т. 8 от дневния ред 

 

Решение : НС на ИА с НАО открива процедура за 

кандидатстване за платена редовна докторантура на г-н 

Мохамед Ел Сайед Недал Абул Аинаин Мохамед, гражданин на 

Египет, в рамките на проекта “Разработване на прототип на 

верига от модели за физично-базирано моделиране и 

прогнозиране на ускорението и транспорта на 

високоенергетични частици във вътрешната хелиосфера” и 

приема конспекта за кандидат-докторантски изпит по 

специалността “Хелиофизика”.  

 

По т.9 от дневния ред 

 

Решение: НС на ИА с НАО приема отчетите за второто и 

третото тримесечия на 2019г. на задочния докторант Васил 

Симеонов Желев. 

 

 

По т. 10 от дневния ред 

 

Решение: НС на ИА с НАО приема отчета по проект по ЕБР, 

БАН с Център по астрономия, Торунски университет “Николай 

Коперник”, на тема “Спектрално и фотометрично изследване 

на променливи звезди” за 2019г.  

 

 



 След изчерпване на дневния ред Председателят закри 

заседанието.  

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС: 

   /проф. дфн Илиан Илиев/ 

СЕКРЕТАР НА НС: 

   /проф. дфн Николай Томов/ 

 


