
 

 

 

 

Бенефициент на проекта е Института по Астрономия с Национална 
астрономическа обсерватория „Рожен” (ИА с НАО) към БАН. Към ИА с НАО е 
и Астрономическата обсерватория в гр. Белоградчик. Институтът е включен в 
Националната пътна карта за изграждане на научната инфраструктура, участва 
в регионалния комитет по астрономия на югоизточна Европа SREAC, в 
мрежата за стратегическо планиране на развитието на астрономията в Европа – 
ASTRONET, в Европейското астрономическо дружество – EAS. Астрономите от 
ИА участват с успех в много съвместни научни проекти с астрономи от 
Германия, Франция, Белгия, Полша, Австрия, САЩ, Словакия, Русия, Индия, 
Чехия, Сърбия и др. 
Темата на проекта задава общата цел – чрез интерактивно обучение да се 
повишат професионалните умения на младите учени, което би довело до 
успешна професионална реализация. 
Финансираща организация  на проекта е МОМН чрез Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси”. Тя е стратегически документ, 
който е рамка за усвояване на финансови средства, съфинансирани от 
Европейския социален фонд на Европейския съюз и националния бюджет в 
рамките на програмния период 2007 – 2013 г. 
 
Периодът за реализация на проекта е: 1 октомври 2012 г. – 31 декември 2014 г. 



 
 
През първата година на проекта бяха реализирани школа, проведена в гр. 
Варна, и по-голямата част от заплануваните обучения. Основна задача на 
школата бе  повишаване на компетентността на младите учени и докторанти 
при представянето на получените от тях резултати от научни изследвания на 
конференции и работни срещи, а така също и писането на научни и научно-
популярни статии.  Участниците в школата се представиха в Националната 
конференция на Съюза на астрономите в България с доклади, съобщения, 
постери  и взеха участие в дискусиите. 
По време на обученията младите учени бяха поощрявани да формулират 
собствени идеи, мнения и изводи, да интерпретират и предлагат решения на 
възникнали проблеми на колегите си от групата. 
 
Предвидените дейности по академична мобилност – командировки в чужбина за 
участие в специализирани конференции и работни срещи  са осъществени за 
почти всички млади учени и докторанти. 
 
 
 
 
 
 

Практическите занятия на 2-м телескоп бяха интересни, а обучението е 
допринесло за обогатяване на професионалната култура на членовете на 
Целевата група. Младите учени и докторанти считат, че са научили много 
полезни неща, необходими в практиката им на наблюдатели. 
        

 
 
Проведените анкети с лекторите показват, че те оценяват организацията на 
обученията като отлична: има обозначителни табели за проекта, обяви за 
провеждане на обученията и програми, разписани по дни и часове в сградата, 
където се провеждат занятията. 
 
Ръководството на проекта е съставено изцяло от сътрудници на ИА с 
НАО. Ръководител на проекта е доцент д-р Таню Бонев, другите членове на 
екипа за управление на проекта са: гл.ас. д-р А. Борисова, доц. д-р И. Статева, 
доц. д-р Р. Константинова-Антова, маг. А. Костов и гл.ас. И. Барзова. 
 
 
За контакти:  Институт по Астрономия с НАО – БАН 
                        бул. Цариградско шосе № 72, 1784 София 
                        тел. (02) 974 1910 
                        www.nao-rozhen.org   


