
Решения по протокол №7 - НС на ИА с НАО (25 януари 2021 г.)

РЕШЕНИЯ
по ПРОТОКОЛ № 7

от онлайн заседанието на Научния съвет на Института по астрономия с
НАО - БАН, състояло се на 25 януари 2021 г.

Участващи чрез конферентна връзка:
проф. дфн Р. Заманов
проф. дфн И. Илиев
проф. дфн Д. Кирилова
проф. дфн Н. Томов
проф. д-р Св. Жеков
проф. д-р Е. Семков
доц. д-р А. Антонова
доц. д-р К. Козарев
доц. д-р Р. Митева
доц. д-р Б. Михов
доц. д-р Л. Славчева-Михова
доц. д-р И. Статева
доц. д-р К. Стоянов
доц. д-р М. Томова
проф. д-р Т. Бонев
гл. ас. д-р А. Куртенков (без право на глас)

Отсъства:
проф. д-р Р. Бачев

Списъчен състав: 16 с право на глас
Участват: 15 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 годишния научен и финансов отчет на ИА с НАО за 2020 г. –
съвместно с ОС на учените.

2. Приемане на протокол № 6/21.12.2020 г.
3. Национална програма “Млади учени и постдокторанти” 2021 – изслушване

на кандидатите.
4. Решение за изплащане на възнаграждения за допълнителна работа по

проекта РАЦИО на научния, техническия и административния персонал в
ИА с НАО – докладва проф. д-р Евгени Семков.

5. Подготовка честването на 40-годишнината на НАО Рожен – докладва доц.
д-р Камен Козарев.

6. Отчет на редакционната колегия на Българския астрономически журнал –
докладва проф. дфн Даниела Кирилова

7. Меморандум с Националния научен институт по астрономия и геофизика,
Египет – докладва проф. д-р Евгени Семков
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8. Докторантски въпроси.
9. Разни.

Точка 1 от дневния ред в съответствие и в изпълнение на чл. 36, (4) от Устава на БАН
беше разгледана съвместно с Общото Събрание на Учените (ОСУ) на ИА с НАО и е
подробно отразена в протокола на ОСУ.

Решение 1: Общото събрание на учените съвместно с НС на ИА с НАО приема за
най-значимо научно постижение на ИА с НАО за 2020 г. описаното в публикацията
“Comparison of Kinematics of Solar Eruptive Prominences and Spatial Distribution of the
Magnetic Decay Index” с автори Иван Мишяков и гл. ас. д-р Цветан Цветков
(изследовател от ИА с НАО; Myshyakov, I., Tsvetkov, Ts. 2020, ApJ, 889, 28).

Решение 2: Общото събрание на учените съвместно с НС на ИА с НАО приема за
най-значимо научно-приложно постижение на ИА с НАО за 2020 г. описаното в
публикацията “Determining Rotational and Macroturbulent Velocities of Cool Magnetic
Giant Stars” с автори докторант Стефан Георгиев и колектив (Georgiev, S., Lèbre, A.,
Josselin, E., Konstantinova-Antova, R., Morin, J. 2020, AN, 341, 5, 486).

Решение 3: Общото събрание на учените съвместно с НС на ИА с НАО приема
годишния научен и финансов отчет на ИА с НАО за 2020 г.

По точка 2 от дневния ред:

След проведеното гласуване, единодушно

НС на ИА с НАО прие Протокол №6 от заседанието на НС на ИА с НАО, проведено
на 21 декември 2020 г.

По точка 3 от дневния ред:

След проведеното гласуване, участващите в заседанието на НС членове приеха
единодушно следното

Решение 1: НС на ИА с НАО приема актуализираната работна програма на гл. ас. д-р
Цветан Цветков и подкрепя участието му в третия етап от Националната програма
“Млади учени и постдокторанти”, модул “Млади учени”, по научна тематика
“Изследване на активни процеси на Слънцето” с научен ръководител доц. д-р
Никола Петров.
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След проведеното гласуване, участващите в заседанието на НС членове приеха с един
глас „въздържал се“ и 14 гласа „за“, следното

Решение 2: НС на ИА с НАО приема актуализираната работна програма на гл. ас. д-р
Александър Куртенков и подкрепя участието му в третия етап от Националната
програма “Млади учени и постдокторанти”, модул “Постдокторанти”, по научна
тематика “Физични параметри и активност на хладни звездни обекти в Слънчевата
околност” с научен ръководител доц. д-р Антоанета Антонова.

След проведеното онлайн гласуване, членовете на НС приеха единодушно следното

Решение 3: НС на ИА с НАО приема актуализираната работна програма на гл. ас. д-р
Янко Николов и подкрепя участието му в третия етап от Националната програма
“Млади учени и постдокторанти”, модул “Млади учени”, по научна тематика
“Поляриметрични изследвания на симбиотични, катаклизмични и рентгенови
двойни звезди” с научен ръководител проф. дфн. Радослав Заманов.

По точка 4 от дневния ред:

След проведеното гласуване, членовете на НС приеха единодушно следното

Решение: НС на ИА с НАО приема предложението на Директора за изплащане на
хонорари от субсидията по проекта РАЦИО на два пъти през 2021 г. в размер на
една месечна основна заплата на учените, физиците, инженерно-техническия
персонал и администрацията, ангажирани с дейности по изпълнението на проекта.

По точка 6 от дневния ред:

След проведеното гласуване, членовете на НС приеха единодушно следното

Решение: НС на ИА с НАО приема годишния отчетен доклад за 2020 г. на
редакционната колегия на Българския астрономически журнал.

По точка 7 от дневния ред:

След проведеното гласуване, членовете на НС приеха единодушно следното

Решение: НС на ИА с НАО одобрява подписването на меморандум между ИА с НАО
и Националния научен институт по астрономия и геофизика, Кайро, Египет.

По точка 8 от дневния ред:

След проведеното гласуване, членовете на НС приеха единодушно следните
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Решение 1: Съгласно писмо на Центъра за обучение на БАН с вх. н. 45/21.01.2021 г.
ИА с НАО заявява три (3) докторантури в редовна форма - две за докторска
програма Астрофизика и звездна астрономия и една за докторска програма
Хелиофизика – за редовния конкурс за учебната 2021/2022 г.

Решение 2: Съгласно писмо на Центъра за обучение на БАН с вх. н. 44/21.01.2021 г.
ИА с НАО заявява две (2) докторантури в редовна форма - една за докторска
програма Астрофизика и звездна астрономия и една за докторска програма
Хелиофизика – за допълнителния конкурс за учебната 2020/2021 г.

Решение 3: НС на ИА с НАО приема годишния отчет за 2020 г. на редовния докторант
Мохамед Мохамед.

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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