
Решения по протокол №9 - НС на ИА с НАО (26 май 2021 г.)

РЕШЕНИЯ
по ПРОТОКОЛ № 9

от онлайн заседанието на Научния съвет на Института по астрономия с
НАО - БАН, състояло се на 26 май 2021 г.

Участващи чрез конферентна връзка:
проф. д-р Р. Бачев
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 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

Отсъстват:
доц. д-р Р. Митева
гл. ас. д-р А. Куртенков (без право на глас)

Списъчен състав: 16 с право на глас
Участват: 15 с право на глас

Заседанието се провежда онлайн чрез платформата zoom.

Поради отсъствие на секретаря на НС доц. д-р Росица Митева за протоколчик беше
избрана доц. д-р Иванка Статева.

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 № 8/19.04.2021 г.
2. Преминаване на хабилитиран учен от ТУ - София в ИА с НАО – докладва

доц. д-р Кирил Стоянов.
3. Предложение за номинация в конкурса за избор на член-кореспонденти на

БАН – докладва доц. д-р Кирил Стоянов.
4. Избор на нов състав на Атестационната комисия в ИА с НАО – докладва

доц. д-р Бойко Михов.
5. Докторантски въпроси.

1



Решения по протокол №9 - НС на ИА с НАО (26 май 2021 г.)

6. Разни.

По точка 1 от дневния ред:
НС на ИА с НАО прие Протокол №8 от заседанието на НС на ИА с НАО, проведено на
19 април 2020 г.

По точка 2 от дневния ред:

Решение: На основание на представените от кандидата документи и на доклада от
комисията по техния преглед и съгласно Чл. 15. (3) от ЗРАСРБ НС на ИА с НАО
изразява съгласие за преминаване на д-р Сава Донков, доцент в Технически
Университет - София, на същата длъжност в ИА с НАО.

По точка 3 от дневния ред:

Решение: Научният съвет на ИА с НАО номинира проф. дфн Радослав Костадинов
Заманов за участие в конкурса за член-кореспонденти на БАН в област “Физически
науки” и приема съпътстващ мотивиран доклад.

По точка 4 от дневния ред:

Решение: НС на ИА с НАО избира Атестационна комисия в състав:
проф. дфн Радослав Заманов
проф. д-р Ренада Константинова-Антова
доц. д-р Антоанета Антонова
доц. д-р Мима Томова
гл. ас. д-р Александър Куртенков.

По точка 5 от дневния ред:

Решение: НС на ИА с НАО приема плана за обучение за втората година от
обучението (2021 г.) и отчета за работа през първото тримесечие на 2021 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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