
Решения по протокол №5 - НС на ИА с НАО (9 ноември 2020 г.) 

РЕШЕНИЯ 
по Протокол № 5 

от заседанието на Научния съвет на Института по астрономия с НАО - БАН 
състояло се на 9 ноември 2020 г. 

 
Присъстват: 
проф. д-р Т. Бонев 
проф. д-р Св. Жеков 
проф. дфн Р. Заманов 
проф. д-р Е. Семков 
доц. д-р А. Антонова 
доц. д-р Р. Митева 
доц. д-р Б. Михов 
доц. д-р Л. Славчева-Михова 
доц. д-р К. Стоянов 
 
Участващи чрез конферентна връзка: 
проф. дфн И. Илиев, проф. дфн Н. Томов, доц. д-р К. Козарев, доц. д-р М. Томова 
 
Отсъстват: проф. д-р Р. Бачев, проф. дфн Д. Кирилова, доц. д-р И. Статева, гл. ас. д-р А. 
Куртенков (без право на глас)  
 
Списъчен състав: 16 с право на глас 
Присъстват: 9+4 с право на глас  
 
Доцент д-р Люба Славчева-Михова като Председател на НС на ИА с НАО откри             
заседанието със следния дневен ред: 
 

 
Д Н Е В Е Н   Р Е Д 

 
1. Приемане на протокол №4/05.10.2020 г. на НС. 
2. Предложение на атестационната комисия в ИА с НАО за разпределяне на           

допълнителната субсидия за редовните докторанти в ИА с НАО за 2020 г. -             
докладва доц. д-р Бойко Михов. 

3. Разкриване на процедура по защита на дисертационен труд на доц. д-р Борис            
Комитов за придобиване на научната степен „Доктор на науките” - докладва           
доц. д-р Камен Козарев. 

4. Актуализиране на правилника за работа на НС в ИА с НАО относно            
възможност за провеждане на онлайн заседания по въпроси, неизискващи         
тайно гласуване - докладва проф. д-р Евгени Семков. 

5. Приемане на разпределението на наблюдателното време за сезон 2021А -          
докладва доц. д-р Бойко Михов. 

6. Докторантски въпроси. 
7. Разни. 

 
Председателят на НС предложи да се гласува изпратения по електронна поща дневен            
ред, приет единодушно от присъстващите 9 члена на НС на ИА с НАО. Приемането на               
протокола от предишното заседание се отлага. 
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По точка 4 от дневния ред: 
 
Решение: Заседанията на НС на ИА с НАО могат да се провеждат с физическо              
и/или дистанционно присъствие, като явните гласувания могат да се         
провеждат с технически средства. Настоящото решение се добавя като т. 14           
към Процедурните правила за работа на НС на ИА с НАО. 
 
По точка 2 от дневния ред: 
 
Решение: НС на ИА с НАО приема доклада на атестационната комисия с Вх. №360              
от 09.11.2020 г. за разпределението на допълнителна субсидия на всеки от           
докторантите редовна форма на обучение държавна поръчка в ИА с НАО в            
размер на 398 лв. 
 
По точка 3 от дневния ред: 
 
Решение 1: НС на ИА с НАО открива процедура по предварителна защита на             
дисертация за придобиване на научната степен „доктор на науките” на доц. д-р            
Борис Комитов в съответствие с чл. 38 от Правилника за приложение на            
ЗРАСРБ и чл. 5(1) от ПУРПНСЗАД-БАН. 
 
Решение 2: НС на ИА с НАО определя комисия, в състав научния секретар и              
ръководителите на отдели, която да изготви в срок до 31 март 2021 г. проект              
за правилник на ИА с НАО за прилагане на ЗРАСРБ. 
 
По точка 5 от дневния ред: 
 
Решение: НС на ИА с НАО приема предложението на Комисията за разпределение            
на наблюдателното време за семестър 2021А. 
 
По точка 6 от дневния ред: 
 
Решение: НС на ИА с НАО приема отчетите на докторантите Владислав Марчев            
(с Вх. №248 от 26.06.2020 г.) и Васил Желев (с Вх. №232 от 22.07.2020 г.) за                
второто тримесечие на 2020 г., както и на Антоанета Антонова          
Аврамова-Бончева (с Вх. №334 от 14.10.2020 г.), Владислав Марчев (с Вх. №340 от             
16.10.2020 г.) и Васил Желев (с Вх. №358 от 09.11.2020 г.) за третото тримесечие              
на 2020 г.  
 
След изчерпване на дневния ред председателят закри заседанието. 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ на НС на ИА с НАО: 

/доц. д-р Люба Славчева-Михова/ 
 
СЕКРЕТАР на НС на ИА с НАО: 

/доц. д-р Росица Митева/ 
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