
Протокол №13 (6 декември 2021 г.) - НС на ИА с НАО

РЕШЕНИЯ
по ПРОТОКОЛ № 13

от онлайн заседанието на Научния съвет на Института по астрономия с
НАО - БАН, състояло се на 6 декември 2021 г.

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

Отсъстват:
проф. д-р Р. Бачев/проф. д-р Т. Бонев, 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.

Доцент д-р Люба Славчева-Михова като Председател на НС на Института по астрономия
с Национална астрономическа обсерватория (ИА с НАО) откри заседанието със следния:

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

1. Приемане на протокол №12/25.10.2021 г.
2. Утвърждаване на класирането на кандидатите по конкурсната процедура

за заемане на длъжността „асистент“ - докладва проф. дфн Радослав
Заманов.

3. Обявяване на конкурс за заемане на длъжността „главен асистент“ -
докладва проф. д-р Евгени Семков.

4. Проекти.
5. Докторантски въпроси.
6. Разни.
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Председателят на НС предложи за гласуване дневния ред, който бе приет единодушно от
участващите 15 члена на НС на ИА с НАО.

По точка 1 от дневния ред:

...единодушно, чрез участващите 15 члена

НС на ИА с НАО прие протокол №12 от заседанието на НС на ИА с НАО, проведено
на 25 септември 2021 година.

По точка 3 от дневния ред:

...единодушно, участващите 15 члена на НС на ИА с НАО взеха следното

Решение: ИА с НАО обявява конкурс за заемане длъжността „главен асистент” на
тема „Моделиране на магнитните и топологични свойства на избухващи области на
Слънцето” за нуждите на отдел „Слънце и слънчева система”.

По точка 4 от дневния ред:

…единодушно, участващите 15 члена на НС на ИА с НАО взеха следното

Решение 1: НС на ИА с НАО приема отчета по проекта с Академия за научни
изследвания и технологии на арабска република Египет на тема „Изследване на
спектралната и фотометрична променливост на катаклизмичните звезди вв
различни области на спектъра” с ръководител проф. Евгени Семков.

…единодушно, участващите 15 члена на НС на ИА с НАО взеха следното

Решение 2: НС на ИА с НАО приема предложението за нов проект с Астрономически
институт към Румънската академия на тема „Влияние на слънчеви енергетични
частици върху спътникови орбити” с ръководител доц. Росица Митева.

По точка 5 от дневния ред:

...единодушно, участващите 15 члена на НС на ИА с НАО взеха следните решения:

Решение 1: НС на ИА с НАО приема отчета за работа през третото тримесечие на
2021 г. на редовния докторант Гроздан Колев Широв.

Решение 2: НС на ИА с НАО приема плана за втората година от обучението на
редовния докторант Гроздан Колев Широв.
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Решение 3: НС на ИА с НАО приема отчета за работа през първата година от
обучението на редовния докторант Владислав Драгомиров Марчев.

Решение 4: НС на ИА с НАО приема отчета за работа през четвъртото тримесечие на
2020 г. на редовния докторант Владислав Драгомиров Марчев.

Решение 5: НС на ИА с НАО приема отчета за работа през втората година от
обучението на редовния докторант Владислав Драгомиров Марчев.

Решение 6: НС на ИА с НАО приема конспект за докторантски минимум на тема
„Изследване на симбиотични звезди“ към отдел „Звезди и звездни системи“ по
специалността Астрофизика и звездна астрономия на редовния докторант
Владислав Драгомиров Марчев.

Решение 7: НС на ИА с НАО приема отчета за работа през четвъртото тримесечие на
2020 г. на редовния докторант Мохамед Недал.

Решение 8: Решение НС на ИА с НАО приема отчета за извършената работа от доц.
Любомир Илиев по време на командировката в Астрономическия институт на
Академията на науките на Чешката република.

След изчерпване на дневния ред Председателят на НС 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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