НАЦИОНАЛЕН КОМИТ ПО АСТРОНОМИЯ
Протокол от заседание на НКА – 29.05.2008 г.
Днес, 29 май 2008 г., се проведе редовно заседание на НКА. Всички членове, с
изключение на проф. Кюркчиева, бяха надлежно уведомени (и.е., получено е
потвърждение). Впоследствие беше установено, че проф. Кюркчиева е сменила
електронния си адрес, а това не е било отразено своевременно.
Заседанието протече при следния дневен ред:
1. Представителство на Вългария в борда на директорите на Astronomy and
Astrophysics – К.П.
2. Текуща информация за Международната година на астрономията – Г.П.
3. Разни
На заседанието присъстваха ст.н.с. К.Панов, проф. Г. Иванов и ст.н.с. Г. Петров.
По уважителни причини (командировка в чужбина) отсъства В. Радева.
При откриването на заседанието Председателят припомни, че беше обявено
заседание на НКА за 24.04.2008 г. с приблизително същия дневен ред, но и тогава
пресъстваха същите членове на НКА и не бяха вземани решения. Сега се налага да
се вземат някои решения, които са от общ интерес. Предложението на ст.н.с.
Маркова да се организират конферентни заседания на НКА за сега неможе да бъде
реализирано, а и няма съгласие на всички членове на НКА. Предложено беше да се
почне с т.2 от ДР с надежда, че ще дойде още някой от членовете на НКА.
След изнесената информация за мероприятията, свързани с Международната
година на астрономията, НКА реши:
1. Информира ЕАС, че България ще бъде представено от 1 лице на
официалната церемония по отбелязване на МГА – 15-16.01.2009 г., Париж.
Представителят ще бъде предложен на следващо заседание на НКА.
2. Да се подготви писмо до ЦУ-БАН с мотивирано искане за предвиждане на
средства за горното мероприятие и за други евентуални прояви на
МАС/ЕАС, които изискван представителство на България, респективно
НКА.
3. Информира ЕАС, че България няма да организира конкурс за млади
студенти с изявени интереси в астрономията, които да присъстват на
официалната церемония в Париж, тъй като не можем да спазим посочената
възрастова граница.
Във връзка с представителство на Вългария в борда на директорите на Astronomy
and Astrophysics беше дисутирано, че Контактно лице ще бъде ръководството на
НКА. За осъществяване на решението на Борда на директорите НКА реши:
1. Да се подготви писмо до ЦУ-БАН за отпускане на 510 Евро за 2009 г. –
сумата, определена за нашето членство.

2. Да се направи обосновано искане до ЦУ-БАН за предвиждане на 1000 Евро /
годишно бюджет на НКА за изпълняване на различни международни
ангажименти.
3. Финансовите искания по т.1 и т.2 да се оформят в едно писмо, с което да се
запознае Директорът на ИА.
По. Т. 3 от ДР бяха дискутирани въпроси за следващото заседание на НКА и
възможни мероприятия за отбелязване на МГА.
София, 02.06.2008 г.

Секретар на НКА: Г. Петров

