
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 № 28 

от заседанието, състояло се на 11.03.2019 г. 
 

Присъстват: проф. дфн Д. Кирилова, проф. дфн И. Илиев, 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, 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 Л. Аврамов, проф. д-р Т. Бонев 

 

Списъчен състав: 18 души с право на глас 

Присъстват: 16 души с право на глас 

 

Заседанието протече при следния 

 

 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д 

 
1. Приемане на протоколи 26/21.01.2019г. и 27/6.02.2019г. 

2. Обявяване на конкурс за заемане на академичната 

длъжност “гл. асистент” на тема “Моделиране на магнитните 

и топологични свойства на избухващи области на Слънцето” 

– докладва проф. Е. Семков  

3. Насочване към предзащита на докторанта Григор Николов 

– докладва проф. И. Илиев  

4. Докторантски въпроси (планове) 

5. Разни 

 

 

По т. 2 от дневния ред  

 

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

длъжност “гл. асистент” на тема “Моделиране на магнитните 

и топологични свойства на избухващи области на Слънцето” за 

свои нужди.  



 

 

По т.3 от дневния ред  
 

Решение: Въз основа на доклада – предложение на ръководителя 

на отдел “Звезди и звездни системи” в ИА с НАО и съгласно чл. 4, 

ал. 7 от Правилника за условията и реда за придобиване на 

научни степени и за заемане на академични длъжности в БАН, 

НС на ИА с НАО насочва към предварителна защита 

дисертационния труд на ас. Григор Бойков Николов.  

 

 

По т.4 от дневния ред  

 

Решение: НС на ИА с НАО приема годишния индивидуалния план 

за първата година (2019) на задочния докторант Васил Симеонов 

Желев  
 

 

 След изчерпване на дневния ред Председателят закри 

заседанието.  

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС: 

   /проф. дфн Илиан Илиев/ 

СЕКРЕТАР НА НС: 

   /проф. дфн Николай Томов/ 

 


